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Indián tipiket, fejdíszeket készítettek, kavicsot
festettek, íjászkodtak és titkos írást fejtettek
azok a gyerekek, akik részt vettek a Madách
Imre Városi Könyvtár olvasótáborában. Idén a
sápadt arcúak legendáit dolgozták fel a szerve-
zõk, diaképes elõadások, kézmûves foglalkozá-
sok és a témához kapcsolódó kirándulások se-
gítségével.

„Dakoták”, „apacsok” és egyéb indián tör-
zsek vették birtokba július 1-jétõl a könyvtárat,
csapatokba osztották ugyanis a harmincöt (3–6.
osztályos) gyermeket a könyvtárosok. De nem
csak a kis csoportok kaptak hangzatos elneve-
zéseket, minden gyerek egyénileg is választott
indián nevet magának. Fehér Medve, Felkelõ
Nap és társaik számos diaképes elõadást és
filmvetítést megtekinthettek, a tábor nyolc nap-
ja során megelevenedett A lángoló préri legen-
dája, az indiánok különleges harcászata és hét-
köznapi élete. 

A képzõmûvészeti foglalkozások sorát az
arcfestés és a fejdíszkészítés nyitotta, a kis in-
diánokat fotón is megörökítették. Mogyorófa-
vesszõbõl nyilat és nyílvesszõt állítottak elõ a
gyerekek, ezeket az Ipoly-parti indián portya
során ki is próbálhatták. A Nyírjesben közösen
dolgoztak az indián tipin a csapatok, ugyanitt
ügyességi és sportjátékok zajlottak, bemutatót
tartottak a szügyi íjászok.

Az indián használati tárgyakról Balog István,
a TRIDEA természetvédelmi oktatóbázis veze-
tõje tartott elõadást, majd irányításával bõrék-
szereket fontak a diákok. 

A tábort számos kirándulás is gazdagította.
Nógrádgárdonyban lovagolhattak a gyerekek,
majd lovaskocsin érkeztek Ilinybe, ahol mese-
mondók és íjászok várták a táborozókat, sõt ál-
latsimogatásra is volt lehetõség.

Kisorosziban a Baktay Ervin Indián-cowboy 
Múzeumot tekinthették meg a gyerekek, emel-
lett szentendrei városnézés is szerepelt a prog-
ramban. Emlékezetes maradt a nõtincsi túra is,
ahol a Tincsi Lokomotív kisvasúttal járták körbe
a fiatalok a Seholsziget Élményparkot, megte-
kintették az eredeti indiánsátrakat, a kovácsmû-
helyt és a lovasbemutatót, majd birtokba vették
a hatalmas játszóteret. ■

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Az Ezüst-tó titkai
Kalandozás az indiánok nyomában

✒✒    Vitéz Kata

Ilyen az indián tipi ▲▲ Készülnek az ékszerek ▼▼

„Dakoták”, „apacsok” 
és egyéb indián törzsek
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A tavalyi könyves vasárnapon a József Attila
Megyei Könyvtár az utcákra is kivonult. Meg-
szólítottuk a járókelõket, a lehetõ legtöbb po-
tenciális olvasó bizalmát igyekeztünk elnyer-
ni. Ennek köszönhetõen sokan betértek, 
beiratkoztak, de nem mindegyikük olyan lel-
kes és rendszeres könyvtárlátogató, mint az
alábbi sorok írója. Õ valóban kiaknázza min-
den szolgáltatásunkat. Interneten való jártas-
sága hagyott némi kívánnivalót maga után, de
élt a kollégák által felajánlott lehetõséggel,
hogy részt vegyen a megyei könyvtár net-tan-
folyamán. Az órákon az a cél, hogy az érdek-
lõdõk képesek legyenek eligazodni az in-
terneten, elsajátítsák az információszerzés
módjait, valamint megtanuljanak e-mailezni

.

Az elsõ néhány alkalom után a szokásos
házi feladat, hogy egy tízsoros elektronikus
levelet írjanak oktatójuknak, ez alkalommal
Fátrai Erzsébet Mártának. Hogy miért érde-
kes Merész Elek e-mailje? Többek között,
mert olvasóként igazolja munkánk értelmét,
célját és minõsít. Szívesen tesszük közzé min-
denki örömére.

„Tehát az elsõ lecke, a tízsoros e-mail meg-
írása. A legnehezebb feladat számomra a gé-
pelés! Irigykedve bámulom tanfolyamtársai-
mat, kik nagyon ügyesen gépírnak. Meglepõ,
hogy a tanfolyamon az idõsebb generáció in-
tenzíven jelen van. Ez nagyon pozitív jelen-
ség, hiszen az »információs társadalomban«
minden korosztálynak meg kell jelenni. Talán
nem minden nagymama fog a neten profi mó-
don szörfölni, de ha annyit elér, hogy alapja-
iban megismeri a technológiát, talán nem né-
zi majd ferde szemmel unokáját, hogy az órák
hosszat a gépet nyúzza. Esetleg, ha informáci-
ót keres, õ is leül a gép elé. A sokat emlegetett

információs szakadékból széles rétegeknek
kellene kijutni. Ez bizony nem egyszerû fel-
adat. Sok embernél az információkeresés vá-
gya is hiányzik, ennek elõbb ki kell fejlõdni,
az információ megszerzésének technikája
csak ezután következhet. 

Az információs szakadékról regényt írhat-
nék, hiszen azt magam is jól ismerem. Egy pi-
ci kis faluban élek (Bodmér – Fejér megye), és
hosszú ideig éltem a világ zajától elzárva,
mígnem egy õszi napon (országos könyvtári
napok) egy könyvtáros szívélyes és határozott
invitálására könyvtári tag lettem. Azóta szor-
galmasan látogatom a József Attila Könyvtá-
rat. Ha tehetem, minden héten elkerékpá-
rozom Tatabányára. Az a hely, a könyvtár, 
valóságos információs paradicsom! Azt nem
állíthatom, hogy kijutottam az információs
szakadékból, de a könyvtár segítségével sike-
rült felkapaszkodnom a szakadék szélére, és
így alkalom adtán aztán ki tudok kukucskálni
a nagyvilágba!

Könyvek, folyóiratok, internet... és persze a
könyvtárosok (értsd könyvtárban dolgozók,
ruhatáros néni, könyvtáros, mindenki) nagyon
kedvesek, segítõkészek, pedig nyilván nem
tartozom az ínyenc látogatók közé. Nem hoz-
nak izgalomba a szépirodalom remekei, és
nem szoktam elmerülni a kortárs írók mûvei-
ben sem. Ennek ellenére jól érzem magam 
a könyvtárban, színvonalas a környezet és lá-
togató-centrikus a személyzet. Csodálom a
könyvtárosokat, hogy a mai emberfaló világ-
ban tudnak kedvesek lenni és mindenkihez
mosolyogva szólni. Néha ki kellene menniük
az utcára, és meg kellene tanítaniuk az embe-
reket mosolyogni, esetleg tanfolyamot kellene
tartaniuk. Nos így esett, hogy nálam a könyv-
tárosok vezetik a népszerûségi toplistát. Üd-
vözlettel: merészelek” ■

Házi feladat, azaz gondolatok Merész Elektõl

✒✒    Kissné Anda Klára

Fátrai Erzsébet Márta




