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heroin, varázskaktusz és -gombák, kokain) sze-
mezgettem történetük érdekességeibõl.

Ezt követte vendégünk negyvenöt perces
projektoros elõadása, amelyben részletesen is-
mertette a legális és illegális szerek sokféle-
ségét, hatásmechanizmusát, használatuk okait
és veszélyeit a bûnözés oldaláról is. Szó volt
a törvényi szabályozásról, jogokról és felelõs-
ségrõl. Hallhattunk a rehabilitációs lehetõsé-
gekrõl és intézményekrõl. Az elõadás végén a
rendõrségnek a ráckeresztúri Drogrehabilitációs
Központban felvett dokumentumfilmjét láthat-
tuk, amelynek során az intézet egyik bentla-
kójának vallomása a kortárs szemével segített
megértetni a tinikkel a kábítószer-használat
minden aspektusát és veszélyét. Tanulságos
volt kielemezni azokat az okokat, amelyek ezt
a fiatalt a drog felé sodorták. Az összes eddigi
foglalkozás tanulsága benne volt – tisztelet,
önbecsülés, szeretet, család, igaz barátok, a jót
és pozitívumokat megtalálni – abban, ami miatt
nemet lehet mondani erre az „élvezet”-re.

Készítettem egy elégedettségvizsgálati kér-
dõívet, amit sajnos nagyon hiányosan töltöt-
tek ki az utolsó alkalommal. Ami a beérkezett
néhány válaszból kitûnt, az azonban szinte csak
pozitívum volt. Egy gyerek panaszkodott a fog-
lalkozás hosszúságára, hiszen alkalmanként –
bár interaktív formában, de – két, két és fél
órát foglalkoztunk egymással. Volt, akinek
sûrû volt a heti rendszeresség, de sokan el
tudnának képzelni hasonló klubfoglalkozáso-
kat a tanév során is. (Persze kérdés, hogy
hogyan lehetne összeegyeztetni a különbözõ
iskolák iskolán túli programjaival.) Ami a lé-
nyeg, hogy mindenki szívesen jött, mert itt
mindenki szót kapott, mindenkit meghallgat-
tak, mindenki elmondhatta a magáét, panasz-
kodhattunk és tudtunk örülni.

A klubsorozatot azzal a gondolattal zártam
le, hogy – remélhetõleg – legalább ebben a
szûk körben (a foglalkozás végére szinte meg-
dupláztuk a létszámot) tudtunk olyan pozitív
gondolatokat közvetíteni és olyan értékekre
hívtuk fel a figyelmet, amelyek a látókört szé-
lesítve, az ismereteket kiegészítve támaszt je-
lenthetnek majd az élet rögös útjain, segítenek
a helyes döntésekben. Mindenkitõl emléklap-
pal és csekély ajándékkal búcsúztam. Egyúttal
azt is hangsúlyoztam, hogy bár a klubnak egy-
elõre vége, a könyvtár ajtaja nyitva áll, legyen

szó irodalomról, vagy „egyéb témáról”, elér-
hetõek vagyunk. Jó hírünk pedig viszik, hoz-
zák a kortársakat, és remélem, jövõ nyáron más
formában ismét egymásra találunk.

Kissné Anda Klára

József Attila Megyei Könyvtár
gyermekkönyvtára

Német nemzetiségi
olvasótábor

A Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány 2008-
ban harmanicharmadik alkalommal rendezett né-
met nemzetiségi olvasótábort baranyai és somogyi
tanulóknak Óbányán, 2008. július 19-étõl 27-éig.

A tábor céljai az alapítvány alapító okiratá-
ban és a pályázatban megfogalmazottak szerint
a következõk voltak:

– feleleveníteni és továbbadni a magyarorszá-
gi német nemzetiségi kultúra gazdag örökségét,

– lehetõséget adni a német anyanyelv gya-
korlására, csiszolására,

– erõsíteni a gyerekek kialakuló nemzetiségi
identitását,

– könyvszeretetre és könyvtárhasználatra
nevelni,

– kulturált nyári idõtöltést biztosítani.
A tábor szervezése érdekében együttmûkö-

dünk a pécsi Lenau Egyesülettel, a német nyel-
vet oktató iskolákkal, baranyai és somogyi né-
met kisebbségi önkormányzatokkal, más német
civil egyesületekkel.

Ötvenöten voltak velünk a táborozáson, felsõ
tagozatos általános iskolások Baranya és Somogy
megyébõl. A részvételre a helyi német kisebbsé-
gi önkormányzatok tettek javaslatot, illetve az
iskolákat tájékoztattuk a táborozás lehetõségé-
rõl. Az évente megrendezett német vers- és pró-
zamondó versenyünk elsõ három helyezettje,
valamint az Erich Kästner meseíró verseny he-
lyezettjei ingyenesen táborozhattak, idén kilen-
cen voltak. A táborban korlátozás nélkül vehe-
tett részt minden, a magyarországi németség
kultúrája iránt érdeklõdõ tanuló. A vezetõség
könyvtárosokból és német szakos tanárokból állt,
valamint a programokhoz kapcsolódóan elõadók
kapcsolódtak be a munkába.

Az elõadások és a csoportfoglalkozások né-
met nyelven folytak, ezen kívül szabadidõben is
törekedünk a német nyelv használatára.
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Szakmai programunkat egy hároméves cik-
lusra dolgoztuk ki. Úgy épül fel, hogy megfelel-
jen a résztvevõk nyelvi képességeinek, történel-
mi ismereteinek. Ebben az évben a népszoká-
sokkal foglalkoztunk.

Az elsõ délután az ismerkedés-újratalálkozás
ideje volt. A tábor hagyományainak átadásában
nagyon sokat segítenek a több éve visszajáró
résztvevõk, közülük négyen már ifivezetõként
tértek vissza. Este játékos vetélkedõvel alakítot-
tuk ki a csoportokat.

Vasárnap délelõtt kiscsoportos foglalkozás
keretében, a „Kik vagyunk?” kérdésre építve, a
Délkelet-Európában élõ németség történetét te-

kintettük át Klaus Klotz Das
Zweiglein címû írására ala-
pozva. Délután elkezdtünk is-
merkedni a népszokásokkal.
Átfogóan megismerkedtünk
az év jeles napjaival, ünnep-
köreivel (advent-karácsony,
újév, farsang-nagyböjt-húsvét,
pünkösd, búcsú), valamint az
emberi élet során bekövetke-
zõ jeles eseményekhez fûzõ-
dõ szokásokkal (bölcsõtõl a
koporsóig, dolgos hétközna-
pok), a hagyományos öltöz-
ködéssel, viselettel.

Az ismeretanyag élõbbé és
érdekesebbé tételére a négy
csoport között felosztottunk
négy jelentõsebb és a gyere-
kekhez közel álló ünnepet
(karácsony, húsvét, esküvõ,
búcsú), és ezekkel foglalkoz-
tak a csoportok saját projekt
keretében részletesen. Az el-
méleti ismeretanyagot kiegé-
szítette a húsvéti tojás festé-
se, a mézeskalács-készítés, a
búcsúfa díszítése és a sorso-
lás, a vendégek meghívása a
lagziba. A projekteket egy-
egy nagyméretû vászonkép
elkészítése zárta le és szerdán
este az ünnep látványos be-
mutatása a többi csoportnak.

Természetesen közben le-
hetõség volt a kézmûves mû-
helyünkben nemez és gyöngy

kombinálásával ékszerek készítésére, egy szép
kirándulásra hétfõn Kisújbányára, ahol a Zengõ
mondájával ismerkedtünk meg, egy zenés estre
a Sound-World Music formációval.

Az elõre eltervezett programot a tartós esõ
miatt kénytelenek voltunk módosítani, és a szer-
dára terevezett mecseknádasdi gyalogos kirán-
dulást szombatra áthelyezni. A rendelkezésre álló
idõt a projektek kidolgozására fordítottuk, illet-
ve az „Abgedreht” filmes verseny pályamûveit
néztük meg (magyarországi német középiskolá-
sok amatõrfilmjei).

Csütörtökön az óbányai tájházat látogattuk
meg, ahol  Heim Márika néni, az Óbányi Német
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Olvasókör tagja mesélt Óbánya
múltjáról, saját fiatalkori élmé-
nyeirõl. Délután elkezdték a
csoportok a saját történetek ki-
dolgozását, amit a tábort záró
mûsorban a szülõknek és ven-
dégeknek mutattunk be. A tör-
ténet kitalálása, dramatizálása,
a német nyelvû „szövegkönyv”
összeállítása, a kellékek, dísz-
letek, jelmezek elkészítése krea-
tivitást és csapatmunkát igé-
nyelt, amelyben minden részt-
vevõ megtalálta a számára si-
kerélményt jelentõ feladatot.

Az alkotás és a gyakorlás
között jutott idõ a „Gross-
mutters Küche” – nagymama
konyhája – hagyományos sváb
ételeivel való ismerkedésre,
kihasználtuk a helyben lévõ
konyhát, és fánkot, kalácsot,
hefeknödlt, Kirmeskuchent sü-
töttünk.

Pénteken a vidám sport-
vetélkedõ keretében mérték
össze a csoportok ügyességü-
ket, folytattuk a felkészülést
a zárómûsorra.

Szombaton délelõtt a részt-
vevõk cikkeket írtak a tábori
újságba, a Lese(sch)lagerbe,
délután pedig pótoltuk az esõ miatt elmaradt ki-
rándulást, Mecseknádasdon megnéztük az Árpád-
kori templomot és a körülötte fekvõ temetõt, ahol
német sírok találhatók. Este szellemi vetélkedõ-
vel bizonyították a csoportok, hogy mit tanultak
a táborban – ennek jutalmaként az édesség mel-
lett német nyelvû könyveket kaptak.

Vasárnap délelõtt minden résztvevõ üzenetet
írt a 2009-es táborozóknak, amelyet palackba zár-
tunk, és jövõre ennek felolvasásával nyitjuk a
tábort. Délután a szülõknek bemuttattuk a gye-
rekek által írt színdarabokat (az elõadásról vide-
ofelvétel készült).

Természetesen idén is megkapják a résztve-
võk a tábori újságot, a Lese(sch)lagert, valamint
DVD-n mellékelve a zárómûsort és a táborban
készült fényképeket. Ennek hagyományos alkal-
ma a téli olvasótábori találkozó, amelyet kará-
csony elõtt szoktunk tartani, az emlékek felidézé-

sére. A tábor programjairól megtekinthetõk ké-
pek honlapunkon: www.gportal.hu/olvasotabor.

A tábor anyagi erõforrásaival való gazdálko-
dást a takarékosság határozta meg, ezért kihasz-
náltuk a körülmények adta lehetõséget (a tábor
saját, az ÁNTSZ elõírásainak megfelelõ kony-
háját), és a reggelit, vacsorát magunk készítettük
el. Ez ugyan több feladatot rótt mind a vezetõ-
ségre, mind a résztvevõkre (a nagyobb önálló-
ság nagyobb felelõsséget is jelentett természete-
sen), viszont ennek köszönhetõen erõsebb kö-
zösségi szellem alakult ki.

A munka értékelésekor a vezetõség megál-
lapította, hogy a szakmailag helyesen összeál-
lított program, a jól elõkészített csoportfoglal-
kozások, a tábor tagjainak aktív részvétele
együtt lehetõvé tették a tábor kitûzött céljai-
nak megvalósítását.

Lászlóné Bauer Nóra


