
 
 
 

ÖKO-TÁBOR általános iskolai tanulók részére 

2015. AUGUSZTUS 10-15. 

PÁLYÁZAT beszámolója, értékelése, élményeink, tapasztalataink 

 

„Azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk benne” 

(Tamási Áron) 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi és Ismeretterjesztési Kollégiuma nyílt pályázati felhívása 
alapján. 

Pályázati azonosító: 3808/02318 

Pályázó: József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 2800 Tatabánya, Fő tér 2. 

 

Tábori pályázatunk előzményeiről fényképalbumok tekinthetők meg a Galériánk jóvoltából: 

2013: Agostyán-Ágostonliget, Ökofalu 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/49  

2014: Komárom- Koppánymonostor, Fenyves Tábor 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/185  

Mindkét tábor vezetője a mostani pályázat készítője, Nász János volt. 

 

A tábor elnevezése: 

OTTHONUNK A FÖLD, ÉDES HAZÁNK MAGYARORSZÁG 

A tábor helyszíne: 

Komárom-Koppánymonostor, Fenyves Tábor (2903 Komárom-Koppánymonostor, Fenyves utca) 

Létszám: 22 gyermek és 3 felnőtt (táborvezető és a kísérők) 
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1. nap - 2015. augusztus 10. (hétfő) 
 
 
Délután két órára megérkeztünk a táborba. 
A csaknem 40 fokos hőségre tekintettel kivételesen busszal közelítettük meg a táborunkat, nem a 
szokványos gyalogtúránk szerint. Azt egy mások időpontra tettük át. 
Első foglalkozásunkat a Duna-parton fürdéssel egybekötve tartottuk. Beszélgettünk a folyóról, amely 
annyi országot köt össze és mégis Kárpát-medence szívén folyik át. Érdekes köveket, kavicsokat 
kezdetünk el gyűjteni, mert édes hazánk térképét rakjuk ki majd velük. 

Este Az utolsó órában vagyunk című filmbe néztünk bele. A bolygó jelenlegi környezeti állapotáról és 
helyzetéről sokkoló képeket kaphattunk. Azon gondolkodtunk közösen, hogy mit lehet változtatni 
ezen az áldatlan állapoton. Ugyanis ez a korosztály sokkal nagyobb környezeti kihívások elé lesz 
állítva, és nekik, nekünk kell megoldani ezeket a környezeti problémákat, ha tetszik, ha nem. Az esti 
megosztó körünknek is ez volt a témája, hogy miért vagyunk itt a táborban. 
A táborunk nem egyszerűen csak egy nyári tábor, hiszen a foglalkozások, a programok, a közös 
beszélgetések, mind arról szólnak, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét a bolygó környezetének 
védelméből. A gyermekeket sem szabad ebből kihagyni. Beszéltünk arról is, hogy jelenleg folyik az 
egymilliárd aláírás gyűjtése a párizsi klímacsúcsra, valamint, hogy milyen módon lehet regisztrálni az 
elobolygonk.hu weboldalra. A bolygó mindenkié, épp ezért nemzetek sokaságának kell békében 
lennie egymással ahhoz, hogy megértéssel fordulhassanak a problémák felé és közösen tegyenek a 
környezeti katasztrófák elhárításáért. 
A tábortüzünk mellett azt fogalmaztuk meg, milyen izgatottan várjuk a holnapot. 
 
 

2. nap – 2015. augusztus 11. (kedd) 
 
 
Délelőtt a Duna-parton, víz közelben voltunk a rekkenő hőségben. Az volt a feladat, hogy nézzük a 
folyón elhaladó hajókat, uszályokat, szállodahajókat, motorcsónakokat, és figyeljük meg, milyen 
zászlók lobognak rajtuk. A zászlójuk alapján beszélgettünk ezekről az országokról, meg arról is, hogy a 
folyónak milyen szerepe van Európában: közlekedés, vízellátás, turizmus, energiatermelés. Szlovák, 
német, bolgár és magyar hajó volt a legtöbb közöttük. A szállodahajók szinte kivétel nélkül svájci 
felségjellel közlekedtek. Megfigyeltük a folyó építő és lebontó partjait. Mi az építő részen voltunk, 
míg a másik oldalon eléggé meg kellett erősíteni a gátat. A víz elemről beszélgettünk tehát, és 
örültünk annak, hogy a Duna talán itt a legtisztább az országunkban, négy-öt méter hosszan szinte le 
lehet látni az aljáig. 
A délelőtti előadást Nász János, a könyvtár dolgozója és a tábor fő szervezője tartotta a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár ökoszemléletéről és tevékenyégéről. Jó tudni, hogy a könyvtárak is 
elkezdtek a környezettudatosítással foglalkozni, ennek szellemében a könyvek és a folyóiratok 
kiemelt helyen vannak egy zöld olvasóteremben, és nyáron - kint a jó levegőn - is kényelmesen lehet 
olvasgatni az öko-teraszon. Megismerkedtünk a könyvtár honlapjával, és megmutattuk a 
gyerekeknek, hogyan lehet elérni az öko-híreket, amit a könyvtár munkatársai szerkesztenek. 
Megtudtuk, hogy a József Attila Megyei Könyvtár az első olyan intézmény, amely élen jár ebben a 
munkában. Az elhangzottakról tesztet töltöttünk ki, amely 10 kérdésből állt és a hibátlanul kitöltők 
ajándékokat kaptak a könyvtártól. Azt is megosztottuk a táborozókkal, hogy ennek az 
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elhivatottságnak és a Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhető az, hogy mi most itt lehetünk ebben a 
táborban. Délelőtt még toboztalanítottuk a tábort, és összeszedtük a száraz gallyakat, amely a 
tűzenergiát biztosította este. 

Délután 4 csapatot alkottunk: a Víz, a Tűz, a Levegő és a Föld csapatoknak Vitéz Veronika 
informatikus könyvtáros tartott 5 feladatból álló foglalkozást. Főleg az interneten (számítógépen és 
okostelefonon) kellett keresni könyvek és zeneszámok címét, az adott elemre jellemző 
tulajdonságokat. A fogalomkeresés közben megismerkedhettünk a fenntarthatóság, biodiverzitás, 
megújuló energiák és más alapvető környezetvédelmi fogalmakkal. Bizonyos dolgokat el is kellett 
játszanunk.  

Este Hervay Tamás Táltos előadása-bemutatója volt a nagy szám. A szokásos esti tüzeinknél 
hallhattunk érdekes dolgokat az őshagyományokról, és arról, milyen szerepük volt egykor a 
táltosoknak a magyarság életében. Ők őrizték az ősi tudást. A Kozmosz és a Föld között révülésben 
jártak és meséltek az őseink üzenetéről, többek között arról, hogy vigyáznunk kell a Földanyára. 
Beavatást kaptunk, mint a Föld őrzői, amely szerep bizony számos kötelezettséggel jár. 

 

3. nap – 2015. augusztus 12. (szerda) 

 

A meteorológusok szerint ma van az év legmelegebb napja. A hőségriadó tovább tart, és mindenki 
megkapta a fejenkénti két liter hűtött ásványvizét. Délelőtt éppen ezért a hőmérsékletváltozás volt a 
téma. A klímaváltozás hatása nemcsak a növény- és állatvilágra van hatással, de a táplálékláncot 
tekintve az emberiségre, így hazánkra is. A sivatagosodás, az éhség és a szomjúság rengeteg embert 
arra késztet, hogy elhagyja otthonát és országát. A hazaszeretet témájába beletartozik a 
menekülthullám okainak megértése is. A bizonytalansággal és a háborúk ilyen hatásaival is kell, hogy 
számoljunk a jövőben. 

Ezután sportnapot rendeztünk. Megbeszéltük, hogy mi a versengés lényege: Az, hogy jót játszunk, jól 
érezzük magunkat, és nem pedig az, hogy azt éreztessük, jobbak vagy kevesebbek vagyunk bárkinél. 
Közben szót ejtettünk arról, hogy már a sportvilág is használja a fenntartható energiákat és az 
újrahasznosítható anyagokat, hiszen a stadionok és más sportlétesítmények egy része már 
újrahasznosított anyagokból készül. 

A délutáni hűsölés után, megnéztük a Terminál című filmet, amely arról szólt, hogy egy ember az 
amerikai repülőtérre érkezésekor tudta meg, hogy az országa időközben megszűnt (így nincs 
érvényes vízuma), és ezért nem léphet be New Yorkba. Milyen érzés lehet hirtelen hazátlannak lenni, 
és idegenül élni a világban? A filmbeli megfigyelések adták az esti megosztó kör témáját, ugyanis azt 
kellett megfigyelnünk, hogy a 4 elem hol és milyen szimbólumokkal, eseményekkel, mely tárgyakon 
keresztül látszik a filmben. Ezután hullócsillag lesen voltunk, hiszen ebben az időszakban érkeznek a 
legnagyobb számmal a Perzeusz csillagképből a meteorzáporok. 
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4. nap – 2015. augusztus 13. (csütörtök) 

 

Délelőtt a Hungarikumokról hallgattunk előadást. Azokról az egyedi jellegzetességekről, 
különlegességekről, amik ránk, magyarokra jellemző: személyek, művészeti alkotások, épített 
környezet, ételek, italok, népszokásaink, szokásaink, kulturális örökségünk. Ebédre egy hungarikum 
ételt választottunk, mégpedig paprikás krumplit kolbásszal, és ezt magunk készítettük el. Ki az 
előkészítésnél (hámozás, aprítás, szeletelés) jeleskedett, ki pedig a tűzrakásnál. Amit főztünk, azt 
mind meg is ettük. Istenire sikeredett, még a vendég előadóinknak is jutott belőle, hiszen ahogy a 
mondás tartja: Ahol kettőnek főznek, ott a harmadiknak is jut.  

Ebéd után a Duna parton LandArt-oztunk. A homokba, kavicsba ábrákat rajzoltunk, majd vizes 
iszappal, kavicsokkal kiraktuk. Természetes anyagokból készültek el alkotásaink. Többek közt hazánk 
térképét is berajzoltuk. 

Az esti csillagászati előadáson, Moczik Csaba jóvoltából végigvettük a csillagászat kialakulását és 
történetét, majd a másnapra is átnyúló csillagnézésben, égi bemutatón vettünk részt. 
Megismerkedtünk a Naprendszerrel és a Tejút galaxissal, a nyári égbolt legfényesebb csillagaival. 
Távcsövön láthattuk a Vegát, a Sarkcsillagot, a Denebet (a Hattyú vezércsillagát), az Arkturuszt és a 
Perszeidákból érkező hullócsillagokat is. 
 

5. nap - 2015. augusztus 14. (péntek) 

 
A mai délelőttön a logikai játékoké és a vetélkedőké volt a fő szerep. Az utolsó kánikulai délutánunkat 
a folyóparton töltöttük és iszaprajzoló versenyt rendeztünk. Motívumokat, ábrákat rajzoltunk a 
testünkre a folyó gyógyító iszapjával, amit már a rómaiak is ismertek és előszeretettel használtak.  
 
A vacsorát követően - Mikolasek Sándor természetjáró jóvoltából - gyalogtúrát tettünk a 
Monostori/Ácsi kiserdőben és az ártéri tanösvényen. 
Este Örsi Melinda, a Székelyföldről (Marosvásárhelyről) érkezett egyetemista mesélt a székely 
magyarságról, akik büszkék rá, hogy magyarnak születtek, még ha a történelem el is szakított 
bennünket egymástól. Élvezettel hallgattuk ízes beszédét. 
Karaoképartival fejeztük be a napunkat, ahol szinte csak magyar számokat énekeltünk. És az is 
szempont volt, hogy lehetőleg a 4 elem, vagy azok jellemzői legyenek benne a szövegben (pl. Omega: 
Ha én szél lehetnék). 
 
A kicsit későre sikeredett megosztó-körünkön összefoglaltuk azt a sok mindent, amit a tábor során 
tapasztaltunk. Annyi értékeset kaptunk és a közösségi szellem is csodálatos volt. A tábor egész ideje 
alatt nem volt egyetlen konfliktus sem, nem kellett figyelmeztetni senkit. Igazi jó családdá 
kovácsolódtunk össze. 
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6. nap – 2015. augusztus 15. (szombat) 

Értékeltük a táborban szerzett ismereteket és a legaktívabb tanulóknak a megyei könyvtár 
könyvjutalmait adtuk át. Biztosan mondhatjuk, hogy a kitűzött céljainkat elértük: hazánk értékeire és 
környezetünk csodáira jobban odafigyelünk és védjük, óvjuk, ahogy csak lehet. 

Folyamatosan lejegyezte a táborlakók közreműködésével: Nász János táborvezető 

Mellékeljük két öko-tesztünk másolatát, amit a tanulók töltöttek ki, valamint a jelenléti ívet. 

A táborban készült fotók könyvtárunk honlapján is megtekinthetők:  
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/311 
 

Köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy ez évben is támogatta az öko-táborunk 
sikeres megvalósulását. 

Beszámolónk olvasható még: http://www.jamk.hu/?q=hu/nka vagy http://hungaricana.hu/hu/nka-
palyazati-beszamolok/  
 
 
 Tatabánya, 2015. szeptember 3. 

 
dr. Voit Pál 
igazgató 
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24 Óra - 2015. augusztus 8.
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