
Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár 2012 nyarán négy táborba vár-
ta a gyermekeket. Mind a négy tábor
nagy sikerrel zárult. A táborozók a kalan-
dok, túrák és egyéb szórakoztató tevé-
kenységek mellett természetesen a
könyvtár rejtelmeivel is megismerked-
hettek.

A résztvevõk által írt összefoglalók
olvashatók a következõ sorokban.

Kalandozó tábor
Idõpont: 2012. június 18–22.
A résztvevõk száma: 18 + 2 fõ

A táborban egy izgalmas hetet töltöttünk
el. Jól szórakoztunk a tatabányai kaland-
park megannyi izgalmas játékszerén. Jár-
tunk a Monostori Erõd itt-ott koromsötét
kazamatáiban, ahol megismerhettük az
egykor ott szolgált katonák világát. Vi-
dám napot töltöttünk el Tatán: a városné-
zõ vonaton tett kellemes utazás után víz-
re szálltunk, s körbehajóztuk az Öreg-ta-
vat. A testmozgás sem maradt ki, Vár-
gesztesen a vár megtekintése után sokat
játszottunk a fák árnyékában. A meleg

napokon a finom fagyi hozott egy kis fel-
frissülést. Pénteken ebéd után a rossz idõ
miatt moziba mentünk, és egy vicces,
aranyos filmet néztünk meg.

A kis csapat Szûcsné Lapicz Julianna
és Martonné Szabó Teréz könyvtárossal
kalandozhatott egy héten keresztül.

Eleink nyomán – néprajzi tábor
Idõpont: 2012. június 25–29.
A résztvevõk száma: 16 + 2 fõ

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár napközis táboraként az idén is
sor került néprajzi tábor szervezésére.
„Eleink nyomát” követve a táborozók év-
rõl évre kalandoznak népünk kultúrájá-
ban a néptánc, a népzene és más népi
mûvészetek segítségével. Egy-egy nap
folyamán a játékos néptánctanulás, kéz-
mûves foglalkozások mellett sor került
népi gyermekjátékok megismerésére is,
így a táborlakók a Haraszthegy füvén is-
merték meg a „Ne nézz hátra, jön a far-
kas”, az „Itt csörög a mogyoró”, a „Gyer-
tek haza, ludaim” kezdetû játékokat. 
A kézmûves foglalkozásokon kóstolót
kaptak a fazekas mesterségbõl, készítet-
tek gyöngyékszereket és képkeretet,
melybe a táborlakók egy-egy önfeledt
pillanatáról készült fotó került. A Brá-
nyicska oroszlányi gyermek-néptánccso-
port vezetõje, Bíró Józsefné segítségével
két oroszlányi szlovák dalt és táncot is
megtanultak a résztvevõk.

Természetesen nem maradhatott ki a
tábor programjából a fagyizás, a pancso-
lás a Csobbanó uszodában és a kirándu-
lás sem. Úti célunk az idén a budapesti
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✒✒    Takács Tímea

Táborozók Oroszlányban



Közlekedési Múzeum volt, ahol a kedves
fogadtatás és a sok-sok látnivaló csak fo-
kozta a táborozók jó hangulatát.

A táborlakók tartalmas és szórakozta-
tó élményekben gazdag napokat töltöttek
együtt, vezetõjük Szlezákné Molnár Ka-
talin gyermekkönyvtáros volt.

Sajtkukac tábor – rágjuk át magunkat
régiónk történetén
Idõpont: 2012. július 2–6.
A résztvevõk száma: 43 + 6 fõ

Sajtkukac tábor. Már a név is izgõ-moz-
gó, kirándulni szeretõ, az új felfedezések
iránt nyitott táborlakókat sejtet. Ez így is
van. Évrõl évre rekordgyorsasággal ösz-
szeálló tábora ez az oroszlányi Gárdonyi
Géza Városi Könyvtárnak, melyen negy-
ven-negyvenöt általános iskolás korú
gyermek vesz részt. Nagyon sokan min-
den évben bekapcsolódnak a tábor prog-
ramjaiba, nem egy táborlakó négy, öt, sõt
hat éven keresztül is kitart a „sajtkukac
életérzés” mellett. Ez a tény is arra buz-
dítja a szervezõket, hogy rendre megúju-
ló, érdekes úti célokat tartalmazó progra-
mot nyújtsanak a táborozóknak. Nem
volt ez másként az idei évben sem. 

Hétfõn a Pro Vértes Alapítvány ven-
dégei voltak a táborlakók Csákváron. 
A nap a Geszner-házban található múze-
um megtekintésével kezdõdött, majd
pusztabuszos kirándulással folytatódott.
A nagy melegben kellemes lovas kocsi-
kázás közben ismerkedhettek a gyerekek
a Csíkvarsai-rét élõvilágával, láthattak
szürkemarhagulyát, ménest és csacsi-
„ménest” is, vízibivalyt, kócsagot, õzet,
ragadozó madarakat. Délután a korongo-
zás rejtelmeibe kóstolhattak bele a gyer-
mekek.

Kedden délelõtt a Budakeszi Va-
daspark állatvilágával ismerkedtek a gye-
rekek, ahol talán a legnagyobb élményt
az állatsimogató nyújtotta. A padokon
várakozás meghozta az eredményt, hi-
szen rövid idõn belül már etethették zoo-
csemegével az õzeket, muflonokat. A nap
folytatásaként a Pál-völgyi cseppkõbar-
langban tett izgalmas túra várt minden-
kit. Különleges sziklaképzõdmények,

kürtõk, lépcsõk, létrák, és plusz 10 Co (a

felszínen 36 Co), gondoskodtak a kellõ
izgalomról.

Szerdán az évek óta visszatérõ, ki-
hagyhatatlan fürdõzés várta a táborlakó-
kat kedvenc strandjukon, a komáromi
VVF szabadidõparkban. A nagy meleg-
ben felüdülést nyújtó pancsolás mellett a
szinte folyamatosan mûködõ csúszda ha-
talmas élményt nyújtott mindenkinek.

Csütörtökön a Ferihegyi Emlékpark
és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülõtér látogatása szintén nagy sikert
aratott. Az izgalmas biztonsági ellenõr-
zés után autóbusszal tett kirándulás során
megnéztek a gyerekek számos fel- és le-
szálló repülõgépet, a tûzoltóbázist, a ra-
darállomást és az irányító központot,
sok-sok érdekes információt gyûjtve a
szakvezetõtõl. Az emlékparkban pedig 
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belülrõl is megtekinthettek több sze-
mélyszállító gépet, kipróbálhatták a piló-
tafülkét, az utaskísérõ feladatait, sõt a
vontató autót is.

Pénteken ismét a természeté volt a fõ-
szerep. Kirándulást tettek a táborozók a
Cuha-völgyi parkerdõbe. A Bakony szép-
ségeibõl ad ízelítõt ez a nagyjából kétszer
hat kilométeres túra, melynek során szín-
palettát készítettek a gyerekek a virágzó
növények egy-egy szirmát, levelét fel-
használva. Az idei szárazság miatt több-
nyire kiszáradt patakmeder mentén kiala-
kított útvonal így is csodálatos természe-
ti képzõdményeket, növénytársulásokat,
mélyedéseket, sziklákat tárt a gyerekek
szeme elé. 

A táborlakók visszajelzései alapján az
idén is sikerült olyan programot összeál-
lítani, melyben mindenki megtalálta a
számára legkedvesebbet, legizgalmasab-
bat, legérdekesebbet.

A tábor vezetõje Szlezákné Molnár
Katalin gyermekkönyvtáros volt.

Turbó tábor – összefogás egy ipari
céggel gyermekeinkért
Idõpont: 2012. július 30 – augusztus 3.
A résztvevõk száma: 30 + 3 fõ

A nyári szünidõben példaértékû támoga-
tást nyújtott az oroszlányi BorgWarner
Turbo Systems Kft. a munkatársainak. 
A multinacionális vállalat táborozási le-
hetõséget kínált az ott dolgozók 7–14
éves gyermekei számára. 

A BorgWarner Turbo Systems Kft. és
az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár közös tábora is nagy sikerrel
zárult. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a harmincfõs gyermeksereg által
megtanult és énekelt Turbó induló, mely
a Virágéknál ég a világ dallamára szüle-
tett. Három, táborozásban tapasztalt kísé-
rõ felügyelte a táborozók minden lépését. 

Hogy mi is történt velük ezen az él-
ményekben dúskáló héten, az kiderül a
Turbó-indulóból:

Fiúk, lányok, harminchárman, 
találkoztak Oroszlányon

Turbó nyár, néhány nap táborozik 
a csapat.

Hétfõn buszunk Csákvárra vitt,
Geszner ház és Csíkvarsa-rét,

pusztabusz, cifra mén, korongozás 
jó élmény.

Második nap itt a csocsó, a sok 
jó könyv nekünk való.

Süt a nap, vár a strand, az uszoda 
jó kaland.

Szerdán ismét buszra ültünk, 
Budakeszin kikötöttünk,

nagy mackó, kis róka, muflon, 
mókus, õzgida.

Cseppkövet rejt barlang mélye, 
hatszáz lépcsõt másztunk érte.

Odalent tíz fok volt, izgalmas 
egy túra volt.

Csütörtökön ügyeskedtünk, 
nemezlabdát gömbölygettünk,

fagyiztunk, táncoltunk, 
szlovák tájházban voltunk.
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Utolsó nap kirándulás, 
Cuha-völgyi barangolás,

bakonyi betyárok, BW-s pólót 
kaptatok.

Véget ért a Turbó nóta, bezárult a
nyári móka.

Köszönjük! Köszönjük! 
Jövõre is elmegyünk!

Az ötnapos táborozási lehetõséget a
BorgWarner munkatársainak ötlete alap-
ján valósították meg a szervezõk. Ezzel a

programlehetõséggel a BorgWarner
Turbo Systems Kft. méltón képviseli a
családbarát gondolkodásmódját!

Reméljük, a táborozásokban részt vett
gyermekeknek legalább egy – ha nem
több – kellemes nyári élményt tudtunk
nyújtani!

A nyári táborok képanyagából Tábori
emlékek címmel kiállítás tekinthetõ meg
könyvtárunk gyermekrészlegén 2012.
augusztus 27-étõl megközelítõleg egy
hónapon keresztül. ■
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Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
szeretettel meghívja Önt

2012. szeptember 4-én, kedden 17 órakor kezdõdõ

Forró nyomon

kortárs német nyelvû krimik kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja: Kanyó Ursula,
a Goethe Intézet könyvtárvezetõje és 

Pancsosz Alexandra, német nyelvi referens

A bûnügyi regényeket pár éve még lekicsinylõen a ponyvairodalom közé sorolták. Német
nyelvterületen azonban napjainkban valóságos reneszánszát éli a mûfaj. A kiállítás
Németország és Ausztria szépirodalmi színvonalú kortárs krimitermését mutatja be. A Goethe
Intézet összeállításában tizenhat németországi és ausztriai kortárs krimi író portréját és leg-
fontosabb mûveiket mutatja be. A kiállítás anyagában a társadalomkritikai és történelmi
krimin át a politikai és pszichothrillerig a legkülönbözõbb témák és stílusok képviseltetik
magukat.

A tárlat megtekinthetõ szeptember 4-tõl 
szeptember 21-éig az Átriumban

A rendezvény támogatója a Goethe Intézet

Helyszín:
Országos Idegennyelvû Könyvtár, rendezvényterem
1056 Budapest, Molnár utca 11.

További információ:
pancsosz.alexandra@oik.hu

zupan.veronika@oik.hu
www.oik.hu


