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Öko-tábor Koppánymonostoron, 

2014 augusztusában  

Nász János 

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi és 
Ismeretterjesztési Kollégiuma nyílt pályázati 
felhívása alapján került megrendezésre az 
„Ismeretbővítő Természetismereti Tábor, Öko-tábor 
általános iskolások részére, az iskolán kívüli 
ismeretszerzés bővítésére, könyvtári módszerek és 
eszközök segítésével”. Az Öko-tábort szociálisan 
hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek 
bevonásával terveztük megvalósítani a Duna partján, 
Komáromban. 

Két tatabányai bázisiskolával történő 
együttműködési-szerződés alapján, összesen 13 
általános, felsős gyermek táboroztatását nyertük el, 
2014-ben az NKA jóvoltából. Ezek az Óvárosi 
Általános Iskola és a Kertvárosi Általános Iskola, 
Bolyai János Általános Iskolája. Olyan érdeklődő, a 
világra nyitott gyermekek közül válogattunk, akiknek 
családja nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudná 
egy nyári táborozás költségét biztosítani. Az ottani 
pedagógusok ajánlásával hívtuk meg a gyermekeket. 
Öko-táborunk egyébként szerves folytatása a 2013-
ban, Agostyán-Ágostonligetben megtartott 
táborunknak. Mindkettőről a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár Galériájában fényképalbumok is 
láthatók. Az alábbiakban közreadjuk a tábori 
programunkat és élménybeszámolónkat 

A tábor elnevezése: „Hej Dunáról fúj a szél…” 

Helyszíne: Komárom- Koppánymonostor, Fenyves 
Tábor 

Időpontja: 2014. augusztus 12-től (kedd) augusztus 
16-ig (szombat) 

A tábor célja: Környezettudatosságra nevelés az 
iskolán kívüli nevelés keretében, kapcsolódva az 
iskolákhoz valamint kulturális intézményekhez, így a 
könyvtárakhoz is. A fenntartható, természet közeli 
életmód átélése, az olvasás, a könyvtár népszerűsítése 
szakmai tábor keretén belül. 

Táborvezető: 

Nász János, a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár tájékoztató könyvtárosa, a könyvtár 
ökológiai részlegének felelőse, a pályázat készítője és 
pályázatért felelős munkatársa 

A szakmai programért felelős: 

Mikolasek Zsófia könyvtáros, a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár osztályvezetője 

Szervező és felügyelő:  

Vitéz Veronika a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár informatikus-könyvtárosa. 

Mivel könyvtárunk a küldetésnyilatkozatában kiemelt 
feladatként vállalta a környezeti nevelés könyvtári 
eszközökkel való segítését, a környezettudatosságról, 
fenntarthatóságról, környezetvédelemről, megújuló 
energiákról szóló dokumentumok, információk 
gyűjtését, rendszerezését és közreadását, valamint 
ismeretterjesztő előadások megtartását, így a 
táborunk tematikája is ezen alapult. 

Célunk olyan ökológiai szemléletmód kialakítása, 
amely megérezteti, megérteti a gyerekekkel, hogy a 
természetben mindenfajta élőlényre szükség van, 



nincs káros és hasznos. A tábor a környezeti nevelés 
eredményeit hasznosítva, élményszerű komplex 
tevékenységeken keresztül mutatja meg a természet 
harmóniáját. Mindezt sok-sok játékkal, kézműves 
foglalkozással, evezéssel, terepfutással, 
versenyekkel, kísérletezéssel, a természet kalandos 
felfedezésével teszi hozzáértő környezeti nevelők és 
szakemberek vezetésével. A foglalkozásokhoz, a 
kirándulások előkészítéséhez könyves felkészülést 

biztosítunk könyvtári szakember segítségével. 
Külön hangsúlyt fektetünk a személyes és 
közösségi kommunikációra, kifejezésmódokra, 
olvasás- és szövegértésre. E tábor egyik 
lényeges humán-ökológiai témaköre a „jó-
érzés” és „jó-léttel” kapcsolatos érzékenység 
felkeltése, amelyen az „Együttéléstan” alapszik. 
A táborozást követően összegző megbeszélést 
tartunk a könyvtárban.  

 

A táborlakók 

A tábor részletes programja 
 
1. nap: Hon-foglalás:  A Tűz Napja: Tűzre 
vigyázók 

Témája :  

A tábori program ismertetése, csoportalakítás, 
ismerkedés 

Az elektromosság, energiatakarékosság. A tűz 
átalakító és civilizációs szerepe az életünkben. 

Beszélgetés: Hogyan takarékoskodjunk az 
energiákkal? Ötletbörze: Le is rajzoljuk. 
(rajzverseny) 

Este: ismerkedési est, élménymegosztás, tábortűz, 
Villany-LEO 

2. nap: Víz-Napja: Tiszta vizet a pohárba 

Témája: 

Komárom a vizek városa. Előadás: A Duna szerepe 
hazánkban és Európában. Vizes/folyóparti 
foglalkozások. Halászok, hajókészítők, aranymosók, 
révészek. Evezés a part mentén, a folyópart 
megtisztítása. Vizi növények és vízben élő állatok. A 
bolygó és az emberiség vízalapú életmódjáról. A víz 
szerepe a civilizációk kialakulásában. 
Gyógyvizeinkről. 

A víz ereje: vízimalom készítés 

3. nap: Levegő Napja: Szelet vetünk, de derűt 
aratunk. 

Témája: 

A szélmalmok, szélkerekek. Miért van levegő, és mi 
a mozgásának lényege? Madarak, léghajó és Da 
Vinci. Papírsárkány-készítés. 

Este: elfújja a szél a dalunk. A dalról, az énekről, a 
beszédről, a levegőben terjedő hangról. 

4. nap: Föld Napja – Leföldeljük magunkat. 

Témája: 

Biológiai sokaság édenkertje a Föld. Beszélünk a 
geotermikus energiákról, a bolygónk gondolkodó, 
tápláló szerepéről. A bolygó természetes tektonikus 
mozgásáról. Előadás: A Naprendszer és a Föld. 

A ló és az ember. Lovas nemzet vagyunk. Lovaglás, 
a ló gondozásáról. 

Este: vetélkedő a Föld természeti kincseiről 

5. nap:  Növények, Állatok Napja: Fűben -fában 
van az orvosság. Hűséges társaink 

Témája: 

Előadás a gyógynövényekről. Gyógyteát iszunk 
magunk szedett növényekből.  Kézműves 
foglalkozás. Gyógynövényszövés: Növényekből 
díszeket, „ékszereket” készítünk. Fákat fogadunk 
örökbe. Beszélgetés: A másik Komáromról: 
képzeletbeli történelmi séta, Este: Drámajáték  



6. nap –  Az Ember és a Világ Napja: Világok 
Világa - Világlátásunk 

Témája: 

Minden mindennel összefügg. Azért vagyunk a 
világon, hogy otthon legyünk. Megosztjuk 
élményeinket, és amit kapunk visszük magunkkal és 
átadjuk másoknak. Mi vagyunk a világ, mi vagyunk a 
Föld gyermekei. 

Üzenet a palackban a többieknek. 

Előadás: Kultúrák, civilizáció, fejlődés. Városok és 
falvak. Élhető élettér. Minden ember, testvér. 
Tudjunk együtt élni. Történelem a folyóparton. A 
rómaiak, az Erődök városa.  

Tábori élményeink 
2014. augusztus 12. kedd - Első nap  

Reggeli találkozás, majd a regisztráció után, indulás 
együtt, csoportosan Komáromba vonattal. A 
komáromi vasútállomáson már vártak bennünket 
személyautóval, és a csomagjainkat elvitték a 
táborba, mi pedig megkezdtük azonnal az első tábori 
programunkat. Elindultunk a jó időben, közvetlenül 
végig a Duna mellett, gyalog a 8 kilométerre lévő 
táborhelyre. A séta közben meg-megállva 
beszélgettünk a folyóról, és a feltett kérdésekre 
kellett válaszolniuk a fiataloknak. Milyen érdekes az, 
hogy Európa második leghosszabb folyója itt 
hullámzik a lábunk mentén. Mintegy 400 km-en 
keresztül siet át hazánkban, és további 10 országon és 
4 fővároson halad keresztül útja során.  Mivel az első 
napunk a Víz témakörét érintette, így az érkezési 
túránk csaknem három órát vett igénybe. Nagyon 
elfáradtunk, de mégis kellemesen éreztük magunkat. 
Közben megfigyelhettük azt is, hogy az árterületen, 
és a partvidéken milyen az állat és növényvilág. 
Rengeteg ragadozó madár, vízi szárnyas, különböző 
békafajták kerültek látókörünkbe. Eső után voltunk, 
így a szúnyogok nem nagyon kíméltek bennünk, de 
meg kellett értenünk azt is, hogy a táplálékláncban 
hasznos szerepet játszanak, hiszen bőséges számban 
felkínálják magukat étekül más hasznos állatoknak. 

Az ebédet követő rövid pihenő után, bemutatkoztunk 
egymásnak, hogy név szerint is 
megismerkedhessünk, majd ismertetést hallgattunk 
meg a tábor programjáról, rendjéről. Majd 
beszélgettünk arról, hogy melyek azok a 
képességeink, amik ránk jellemzőek. Ki a sportot, 
míg mások sokfajta szabadidős tevékenységeket 

említették. Persze a számítógépes ismeretek és az 
internettel való kapcsolat verte a mezőnyt, de jó volt 
hallani, hogy többen is rendszeresen olvasnak, 
táncolnak, énekelek különböző kórusokban. A 
sportolók között voltak focisták, sőt amerikai focista, 
röplabdás és két, karatés is akadt. Ők a 
szabadidőnkben és a reggeli ébresztőt követő mozgás 
alatt bemutatót is tartottak az érdeklődőknek. 

Délután kézműves foglalkozáson karkötőket és 
nyakláncokat készíthettünk, gyöngyből és egyéb 
anyagokból, Mikolasek Zsófia és Vitéz Veronika 
irányításával és segítségével. Este a szelektív 
hulladékgyűjtés került szóba. Az esti tábortűznél, 
amit megosztó körnek neveztünk, mindenki 
elmondhatta azt, hogy otthonában és az iskolájában 
hogyan gyűjtik a hulladékot. Nász János 
kiselőadásában beszélt az emberiség által termelt 
hulladékkal kapcsolatos problémáról, és arról, hogy a 
hagyományőrző környezettudatos csoportok, törzsek 
hogyan védték és védik a természetet. Majd bevezető 
gondolatokat hallgathattunk meg a négyelemű 
világunkról, hiszen a tábor alapgondolata is erre 
irányul. 

Augusztus 13. szerda 

A reggelit követően az egyik csoport a Duna parton 
érdekes kavicsokat keresett Nász János 
kalauzolásával. Beszélgettünk a kavicsok, kövek és 
kvarckristályok (mivel a homok nagy része ebből 
van) szerepéről. Ezek a hordalékok a hegyekből, 
főleg az Alpokból érkeznek, a folyópart egyik részét 
építik, és segítik a folyót a sodrásában. Természetes 
építőanyagok, és ugyanakkor a kristályos mezők 
hatalmas energiatárolók. A számítógépek és a 
modern világ számára nélkülözhetetlenek a 
kristályok. Duna parti, de már nem nagyon végzett 
mesterség volt például az aranymosás, melyet éppen 
ezen a vidéken, évszázadokon keresztül végeztek.  

Kora délután beszélgettünk a négy elem 
sajátosságairól: A Víz megléte alapvető az élet 
fenntartásában, mivel a bolygó és a rajta élő minden 
életforma vízalapú. A Tűz átalakít, fűt, energiát ad és 
életerőt. A Szél lehetővé teszi a légáramlást, és 
élhető, elviselhető időjárási viszonyokat teremt, segíti 
a vízkörforgást, a tűz élesztését, valamint a föld 
megfelelő nedvességpótlását is, de ha kell 
kiszárítását. Majd megnéztük a Körforgás című 
videofilmet, amit a megyei könyvtárból hoztak a 
kollégák, direkt erre a megbeszélésre. Ez a szelektív 
hulladékgyűjtésről szól. Évente mintegy 50 kg 



hulladékot termelünk fejenként, beleértve a 
csecsemőket is. Hogyan segítsünk azon, hogy a 
Földünket ne lepje el teljesen a szemét? Szükséges 
ehhez a hulladék újrafeldolgozása, újrahasznosítása, 
és fontos tényező a minél kevesebb (vagy 
újrahasznosítható) csomagolóanyagot tartalmazó 
termék vásárlása. Így a délelőtt már megkezdett 
hulladék anyagokból készíthető tárgyak, 
műalkotások, játékok foglalkozásunk folytatódott 
Mikolasek Zsófia és Vitéz Veronika irányításával. Az 
alapanyagokat a tojástálcák, üres sörös és üdítős 
fémpalackok, konzervdobozok adták. Mellette 
könyves háttérrel is segítettünk: Kísérletezz 22 
természetes anyagokkal és Kísérletezz levegővel, 
színekkel, valamint a 100 tudományos kísérlet című 
könyvek. 

 

Kreatív ötletek megvalósítása újrahasznosított 

anyagokból 

Ebéd után elindultunk gyalogosan a Monostori 
Erődbe. A 7 km-es gyalogutat most a városrészen, 
üdülőövezeten belül tettük meg. Meg-megpihenve 
többször megbeszéltük azt, hogy az adott házak, 
házikók mennyire illenek bele a szép erdős, 
folyóparti környezetbe, valamint milyen természetes 
anyagokat használtak fel a megépítésüknél. A 
faanyag volt a meghatározó, valamint a folyóból 
kinyert kő és kavics.  

A Monostori Erőd megtekintése azt hiszem 
maradandó élmény lesz mindannyiunknak. Közel két 
órát tartott, míg egy szakavatott múzeumi vezetővel 
végigkövettük az erőd és a város történetét. Az erőd 
európai mértékkel is hatalmas, bár harci 
cselekményre nem, de katonai céllal használták és 
természetes anyagokat, folyó menti köveket, valamint 
rengeteg téglát használtak a felépítéséhez, amely egy 
hattagú erődrendszer része. 

 

A monostori erődben 

Késő délután személyiségfejlesztő játékon vehettünk 
részt Mikolasek Zsófia segítségével, és 
nyomozhattunk, habár itt sokszor nem is annyira a 
logikánkra volt szükség, hanem az együtt 
gondolkodásra, és az intuíciókra. 

Este ismét tábortüzet gyújtottunk, hiszen a megosztó 
körünket már mindannyian vártuk. A faanyagot 
együtt gyűjtöttük a tábor területéről. Szinte minden 
száraz faágat, tobozt összeszedtünk a további napokra 
is, és rengeteg hulladékpapírnak is volt így már 
hasznos szerepe. Kitakarítottuk a tábort és beszéltünk 
a helyes tűzgyújtásról. Beszélgettünk a kozmikus 
világképünkről és benne a csillagokról, üstökösökről, 
valamint az éppen a táborozás ideje alatt látható 
természeti csodáról, az évenkénti egyszeri 
szuperholdról (amikor az égitest földközelben van), 
továbbá a Perseus csillagképből érkező 
meteorzáporról, amelynek néhány fényes 
hullócsillagát észre is vehettük. 

Az est meglepetése a karaoke verseny volt. Két 
fiatalember érkezett Komáromból, akik számítógépes 
zenei választékukkal próbára tették az 
énektudásunkat. Másnap éppen ebből a közös 
élményből, éneklésből merítettünk, amikor azt 
vizsgáltuk, hogyan terjed a hang és mi a szerepe a 
hangnak, a beszédnek, az éneknek, a 
kommunikációnak, így a könyvtáraknak is az 
életünkben. 

Augusztus 14. csütörtök 

Az éjjel átvonuló vihar és felhőszakadás után 
felfrissülve ébredtünk és a reggeli karate bemutató 
hangja se hagyta, hogy a kelleténél tovább maradjunk 
az ágyunkba.  



A délelőtt mottója: Alkotni, tenni, örömet szerezni 
cselekvésünkkel. Így befejeztük a már elkezdett 
hulladékműveink alkotásait, és egy közös kiállításra 
összegyűjtöttük azokat. Megérkezett hozzánk Tóth 
Andrea kertészmérnök is, aki a hazánkban található 
legfontosabb gyógynövényekről és 
fűszernövényekről tartott előadást. A gyermekek két 
csoportba rendeződve gyógynövényboltot alapítottak 
Sarki Füves és Ezerjófű elnevezéssel, és elkészítették 
plakátjaikat.  

 

Volt még növényfelismerés az illatuk alapján, 
valamin számos feladat, teszt és keresztrejtvény. 
Mindezt persze csapatverseny formájában tettük, 
aminek a végén a jutalom sem maradt el (mentás és 
csilis csokit kaptak a gyerekek). Minden fűben, fában 
ott van az orvosságunk. Minden, ami a természetben 
megtalálható, az hatással van az emberiségre. Már 
ősidők óta ismeretes a gyógynövények különleges 
hatása. Akkor még nem voltak orvosok, nem voltak 
gyógyszerek, viszont már voltak betegségek. Nem 
beszélve arról, hogy az ételeinket ízletesebbé és 
emészthetőbbé tették a fűszereink. Néhány 
növényből így hát borsmenta és citromfű teát 
készítettünk, amit meg is kóstoltunk. 

A délután papírsárkány-készítéssel telt, valamint a 
levegő elemről beszélgettünk. A lélegzet nélkül, a 
levegő nélkül úgyszintén nem tudnánk létezni. A 
bolygónak szüksége van az oxigénre és a nitrogénre, 
a növényekkel együttműködve állítja elő és biztosítja 
számunkra. Elvileg a tiszta levegőhöz (akár a tiszta 
vízhez) való hozzájutásnak alapvető emberi jognak 
kellene lenni, de sajnos a mértéktelen ipari termelés 
és környezetterhelés nagymértékben károsítja a 
levegőnket, amellyel számos betegséget okozhat az 
emberiségnek, valamint megváltoztatja a törékeny 
időjárási viszonyokat. A levegőáramlás megváltozása 
(az üvegházhatás) módosíthatja a tengeri áramlatokat, 

és ez által szokatlan nagy viharokat, esőzéseket, 
áradásokat, cunamikat okozhat, míg máshol 
szárazságot, aszályt és tűzvészeket. 

Este a megosztó körben a helyes tűzgyújtásról, 
valamint a háztáji gazdálkodásról (a helyben 
termesztett zöldség- és növényfélékről, háztáji 
állattartásról) beszélgettünk. Saját felelősségünkről, 
hiszen „Mi vagyunk a Föld gondnokai”, nekünk 
kellene e csodálatos bolygóra felelősen vigyázni. 
Nagyon sokan hozzászóltak a vízzel való 
takarékoskodás témájához. Megtudtuk, hogy 
néhányan esővízzel locsolják a kertet, a virágokat, 
valamint a mosógép vízével öblítik a wc-ket (ivóvíz 
helyett).  

Augusztus 15. péntek 

Az örömteli, de fárasztó napok után délelőtt Duna-
parti sétán vettünk részt. Sajnos a hatalmas esőzések 
miatt nem tudtuk igazán élvezni a homokos kavicsos 
partot, de azért egy rajzversennyel sikerült felvidítani 
a gyerekeket. Ezt követően Mikolasek Zsófia röviden 
ismertette a kettészelt város történetét, és az áradás 
apropójaként az ártéri gazdálkodás is szóba került. 
Megtudtuk, hogy a korábbi civilizációk 
megköszönték a folyónak a hal és fahordalék 
adományokat, valamint a folyó által feljavított 
termőföldet. 

Délután sportversenyeket rendeztük, majd 
mécseseket készítettünk konzerves dobozokból, 
amikkel aztán este megvilágítottuk a táborzárónkat is. 
Meglepetésünkre két ügyes tanuló a telefonhoz 
hasonló készüléket készített úgy, hogy két, az alján 
kifúrt konzervdobozt összekötöttek erős zsineggel. 
Kipróbáltuk, és igaz, hogy tompítva-torzítva, de 
működött! A délután csúcspontja a versenyek 
eredményhirdetése és az alkotásaink bemutatója volt. 
De megnéztünk egy öko-filmet is: Én a vízilovakkal 
vagyok címmel. 

 



Este a megosztó körünkben a föld elemről 
beszélgettünk. Arról, hogy a gátlástalan és mohó 
fosszilis energiahordók kinyerése sérülékennyé teszi 
a föld lemezeit, hiszen például az olaj ezeknek a 
kenőanyaga. Ez a tevékenység, pedig 
földcsuszamlásokhoz, földrengésekhez vezet. 

Az est további központi témái az alternatív és 
megújuló energiák voltak. Elég sokan ismerték a 
napelemeket, szélkerekeket, és volt, aki a föld 
hőenergiáját, valamint a hévizeinket is megemlítette. 
Arról gondolkodtunk, hogyan építhetnénk meg a 
saját házunkat úgy, hogy csak a megújuló energiákat 
használnánk fel. 

 

Mikolasek Zsófia foglalkozást tart. 

Valamennyi fotót a tábor vezetősége készítette. 

Augusztus 16. szombat – Utolsó nap 

Ahogy az lenni szokott, sokan nem akartak még 
hazamenni, szívesen maradtak volna tovább a 
táborban. Az utolsó megosztó körünket már nem 
tábortűz mellett ülve tartottuk. A központi témánk az 
volt, hogy kinek mit adott a tábor és ő mit tett azért, 
hogy a táborban egy jókedvű, együttműködő 
közösség alakuljon ki. Jó volt hallani, mennyi 
mindent voltak képesek egymásért tenni, hogyan 
segítették egymást. 

Délelőtt - az utolsó ebéd előtt - kitakarítottuk a 
faházakat, összegyűjtöttük a szemetünket, és úgy 
adtuk át a szálláshelyeinket, ahogy azt kaptuk. A 
közös ebéd után fájó szívvel körbejártuk még egyszer 
a táborunkat, majd elindultunk a buszmegállóhoz, 
ami csaknem két km-re volt a tábortól. Szerencsére a 
csomagjainkat már kivitték a vasútállomásra. 

Tatabánya állomáson a szülők visszakapták 
gyermekeiket, a kölcsönös üdvözlésnél sokan 
megemlítették: biztosan nagyon jól érezhették 

magukat a gyerekek, mert meglátszott rajtuk. Többen 
is közölték, hogy amennyiben lehetőség adódik rá, a 
következő évben is szívesen eljönnek a táborunkba. 

A tábor után 

Táborozásunkat követő napon két ifjú résztvevőnk 
már létrehozta a Facebookon az „Öko Tábor 2” 
csoportot, ahol nem sokkal később már 15-en 
osztották meg saját történeteiket és élték át együtt 
közös élményeiket és feltették a tábori életről készült 
fényképeket. Terveink szerint ösztönözni fogjuk őket 
egy újabb találkozásra, mely eseménynek 
könyvtárunk ősszel ad majd otthont. 

Köszönetnyilvánítások 
Köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális Alapnak 
pályázatunk kedvező elbírálásáért és támogatásáért. 
Igaz, hogy nem az eredetileg tervezett 30 főt, de 13 
tehetséges gyermeket így is el tudtunk vinni erre az 
ismeretbővítő táborra. A legtöbbjük családja olyan 
anyagi helyzetben van, hogy bizonyára ez volt a 
szünidőben az egyetlenegy táborozási, üdülési 
lehetőségük. 

Köszönetet mondunk még a Komáromi Kulturális, 
Sport és Szabadidő Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. vezetőjének és munkatársainak, akik 
rugalmasan álltak hozzá az elképzeléseinkhez, és 
szívesen befogadták táborunkat. A szállás, étkezés és 
a táborozást segítő egyéb eszközök és lehetőségek 
teljes mértékben megfeleltek a szerződésünkben 
megfogalmazottaknak. 

Köszönetet mondunk továbbá a tatabányai Óvárosi 
Általános Iskola és a tatabányai Kertvárosi 
Általános Iskolák felelős pedagógusainak a 
gyermekek kiválasztásáért. 

Köszönetet mondunk ezen kívül a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának, dr. Voit 
Pálnak, valamint L. Dürgő Brigitta pályázati 
referensnek, Fábián Ildikó titkárságvezetőnek, az 
intézmény munkatársainak, a gyermekkönyvtárnak, a 
Tájékoztatási és bibliográfiai osztály dolgozóinak, 
valamint gazdasági vezetőnknek, akik segítették és 
támogatták munkánkat. 

Külön köszönöm Mikolasek Zsófia áldozatos, 
kreatív, szeretetteljes munkáját, és Vitéz Veronika 
könyvtáros fáradhatatlan segítségét, akik öt napon 
keresztül 24 órás szolgálatban állva nemcsak 
szervezői, rendezői, felügyelői, hanem anyukái is 
voltak a táborozó gyermekeknek. 



Barangoló – Tatabánya térben és 

időben 

Erősné Suller Ildikó 

Tatabánya város idén tavasszal is meghirdette 
Környezeti Nevelési Pályázatát, melyen a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár 
gyermekrészlege is indult egy 3 napos napközis 
tábor tervezetével. Május végén kaptuk az 
értesítést, hogy a város 60 000 forinttal 
hozzájárul a program megvalósításához. A terv a 
fenti címmel 2014. július 14-16. között valósult 
meg 23 gyermekkel. Célunk az volt, hogy 
megismertessük Tatabánya és környéke 
nevezetességeit az ifjabb nemzedék (főként alsó 
tagozatosok) képviselőivel, s mindeközben 
felhívjuk a figyelmüket az öko tudatos 
szemléletre, illetve megerősítjük bennük ezt.  

Mottóink: „Amit nem ismerünk, nem is 
szerethetünk.” „A világ különleges és bonyolult, 
akárcsak a pók hálója. Ha megérinted egy 
fonalát, remegése végigfut az összes többi 
szálon. Mi nemcsak megérintjük a hálót, hanem 
bele is szakítunk.” (Gerard Durell) 

 

Indul a kerékpár túra. Fotók: Erősné Suller Ildikó 

A tervezett programot már a pályázat beadása 
előtt egyeztettük az érintett együttműködő 
partnerekkel, így, amikor értesültünk a pályázat 
kedvező elbírálásáról, már csak „élesítenünk” 
kellett az időpontokat. Ennek eredményeképpen 
a tervezett programokat maradéktalanul meg 
tudtuk valósítani. Mindhárom napunk azonos 
beosztással működött: délelőtt kirándulunk 
(autóbusszal, „lábbusszal” és kerékpárral). Ebéd 
után a könyvtár öko-teraszán szöszmötöltünk, 

játszottunk. A tábor során látogatást tettünk a 
felsőgallai Vízaknánál, a Turul Parkerdőben, 
valamint Vértesszőlősön, a Samu Múzeumban. 
Megtekintettük még egy interaktív kiállítást 
Metamorfózis: az ember és a természet 
kapcsolata az Által-ér völgyében címmel. A 
délutánjaink sem teltek haszontalanul. 
Memóriakártyákat készítettünk természetismeret 
témában, tojáshéjakat díszítettünk, és ki-ki 
alkotott magának egy képkeretet a tábor egy-egy 
pillanatát megörökítő fotóhoz. Természetesen a 
drámapedagógiai és a fejlesztő játékok sem 
maradtak ki időtöltéseink sorából. 

 

Kézműves szöszmötölés a könyvtár teraszán. 

Mindehhez a szülőknek egy minimális összeggel 
kellett hozzájárulniuk, ami csupán az 
ebédköltséget jelentette. A buszbérlés, a 
belépődíjak, az ajándék fotók a pályázati 
forrásból kerültek kiegyenlítésre. Kolléganőink 
önkéntes munkával látták el a feladatokat, a 
felhasznált kézműves eszközök és anyagok pedig 
a korábbi projektek „hozadékai”. Idén ez volt az 
egyetlen táborunk. Mindenesetre tartalmas 
időtöltést jelentett e három nap, és igazán jó 
hangulatban, kellemesen telt el. 

 

A kiránduló gyerekcsapatra Schlosser Katalin, Szerencsi 

Edina és Erősné Suller Ildikó vigyázott. 



ZZ Tour - Zemlényi Zoltán volt a 

vendégünk 

Erősné Suller Ildikó 

A ZZ Tour egyik állomásaként Tatabányára 
érkezett Zemlényi-Kovács Zoltán 2014. 
szeptember 15-én.  

 

Ő az a fiatalember, aki 1985. március 7-én a 
piros jelzés ellenére lelépett a járdáról, s egy autó 
elütötte. Súlyos sérüléseket szenvedett, s miután 
kommunikálni sem tudott, sokáig kétségbe 
vonták, hogy ép elmével élte túl a balesetet. 
Sportkarrierje derékba tört, a rendkívül jól 
rajzoló kamasznak gyakorlatilag újra kellett 
építenie az életét. Megtette, s nem is 
akárhogyan! Az összetört testben ép lélek 
maradt. Kikerült a tolószékből, bár nem 
tökéletesen, de újra megtanult beszélni, 
könyveket írt, befejezte tanulmányait, 
megházasodott és gyermekei születtek – s 
könyveivel azóta is járja az országot. 

Így találkozhatott a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtárban a tatabányai fiatalokkal. 
Fegyelmezetten, csendben hallgatták nehezebben 
érthető beszédét, mert érdekelte őket nem 
mindennapi története. Hogy kamasz látogatóink 
lelkében mi játszódott le, nem lehet tudni – talán 
egy pillanatra elgondolkodtak, mi mindent 
veszíthetünk egyetlen rossz döntés miatt. 
Láthattak példát, hogyan kell küzdeni. Az élet 
kisebb-nagyobb akadályok sorozata, amiken át 
kell jutni, tovább kell haladni! Persze, ehhez cél 
kell, hiszen ez minden cselekedetnek és 
döntésnek az alapja. Most még egy burokban 
élnek – de később el kell engedniük az őket óvó 
kezeket. Emlékezhetnek azonban erre a 
fiatalemberre! Érezhetik, hogy az ő ép testük 
sokkal kevesebb akadályt gördít vágyaik elérése 
elé. Nekünk, felnőtteknek, mindenképpen erőt 
adott a Vele való találkozás. Számomra egyetlen 
idézetbe sűríthető az a töltés, amit adott -  József 
Attila szavait idézve: „Ejh, döntsd a tőkét, ne 
siránkozz, ne szisszenj minden kis szilánkhoz!” 

 

Zemlényi Zoltán dedikál a fiatal olvasóknak 

 

 

 

Emlék a tatabányai ZZ Tourról. Fotó: Csejtei Zsolt. 


