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 Az idei olvasótábor összes programját az „érzékenyítés” témája köré szerveztük, hogy 
megfelelő „útravalót” kapjon a többnyire hátrányos helyzetű, 20 fő résztvevő gyermek az 
egymással való viselkedés, a szülőkhöz, nagyszülőkhöz való hozzáállás, az életünket szebbé 
tevő, vagy különböző helyzetekben segítő állatokkal való bánásmód tekintetében. 
 Az első nap délelőttjén a könyvtárral, annak rendjével ismerkedtek a gyerekek, majd 
egy „személyi igazolványt” készítettek magukról, amelynek segítségével egymásnak 
mutatkoztak be. Elkezdték az „Útravaló” emlékkönyv készítését, amelybe minden fontos mese, 
történés és feladatmegoldás bekerült, amellyel a héten foglalkoztunk. Délután a tájfutáson már 
gyakorolhatták a csapatban való együttműködést. A nagy meleg ellenére szívesen teljesítették 
mindhárom térképes feladatot a Vizslaparkban. 
 A keddi esélyórát Az aranykorsó c. mesével készítettük elő. Megbeszéltük, miért van 
szükség az idős emberekre, hogyan lehetünk egymás hasznára. Az esélyórán terápiás kutyával 
és érzékenyítő játékokkal folytatták a témát az Esélyteremtési és Önkéntes Ház munkatársai. 
Az interaktív játék során a gyerekek nagyon aktívak voltak, okos hozzászólásaikból kiderült, 
hogy az óra legfontosabb tanulságait magukévá tették. A délutáni látogatás a Termálfürdőben 
már állandó program, amit mindig nagyon várnak a táborozók – most sem volt ez másként. 
 Szerdán és csütörtökön nagyon sok ismeretet szereztek a gyerekek a jogokról és 
kötelességekről, az őszinteség fontosságáról, az elvált szülők gyermekeinek helyzetéről és 
gondolatairól. Ez utóbbi téma sok táborozót érzékenyen érintett, mert az ő szüleik is elváltak. 
Megnéztük és megbeszéltük a Mindenki c. filmet. A többség már látta, mégis nagy hatást 
gyakorolt a gyerekekre. Drámafoglalkozás és ollóvágta segítségével próbáltuk oldani a kemény 
témák okozta feszültséget. Majd lakóhelyünk népszerű helyeinek virtuális bemutatásával 
versenghettek egymással a csapatok, s utána kipróbálhattak néhány internetes játékot is. A 
tábor „komoly” részének méltó zárása volt Stift Zoltán „Angelico” atya énekes-rajzos 
foglalkozása a főbb egyházi és családi ünnepekről és a hozzájuk kapcsolódó érzésekről. 
 Pénteken elutaztunk a kámoni arborétumba, ahol egy kedves munkatárs kalauzolt 
bennünket a park legfontosabb növényei között, majd egyéni- és csapatjátékok következtek a 
megszerzett ismeretek alapján. A maradék időt az arborétum be nem mutatott részeinek önálló 
felfedezésével töltöttük. 
 A táborozók mindegyike azt mondta, hogy nagyon szeretne jönni jövőre is. Ígérték, 
hogy minden alkalommal itt lesznek az olvasótábori klub foglalkozásain is, amelyet havonta 
egyszer tartunk a József Attila Városi Tagkönyvtárban. A szülőktől szintén nagyon pozitív 
vélemények hangzottak el. 
 Köszönettel tartozom kolléganőimnek, Horváthné Jóna Máriának, Szakál Eszternek, 
Nitsch Erzsébetnek, a foglalkozásokat térítésmentesen biztosító embereknek, a közösségi 
szolgálatot teljesítő lányoknak, hogy munkájukkal hozzájárultak a 2017. évi olvasótábor 
sikeres lebonyolításához. A megvalósítást Zalaegerszeg Város Kulturális Bizottsága és a JAVK 
Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány támogatta. 
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