
Olvasó diákok és tanárok Bánkúton 

Iskolánkban immár hagyománnyá vált a minden évben megrendezett „Olvass többet!” 

vetélkedő. A verseny keretében olyan általános és középiskolás diákok mérhetik össze 

tudásukat, akik különösen érdeklődnek a könyvek iránt. A verseny minden évben négy könyv 

témáját dolgozza fel, amelyek alapján a diákoknak különböző feladatokat kell megoldaniuk. 

Az előző tanévben több közel 300 versenyzővel együtt én is részt vettem ezen a 

megmérettetésen. Akkor még nem is tudtam, hogy milyen nagy jutalom jár azért, ha valaki 

előkelő helyen végez! Csupán májusban derült ki, hogy a verseny fő szponzora – a 

Középiskolai Diákönkormányzati Alapítvány - kétnapos kirándulással ajándékozza meg a 

szorgos és eredményes könyvmolyokat.  

Így hát június 30-án reggel a Tesco parkolójában 20 diák és 3 tanár szállt fel a Bánkútra 

induló buszokra. A csapat különböző iskolák nyerteseiből állt össze, akikkel hamar jó 

barátságokat kötöttünk. Voltak kossuthosok, diószegisek, s volt fazekasos, dieneses is a sok 

adys diákon kívül.  Az út gyorsan elrepült, de arra éppen elég volt, hogy megismerjük 

egymást, és jókat beszélgessünk. A táborhelyre megérkezve nagyon elcsodálkoztam, hiszen a 

Fehér Sas panzió épülete  nagyon szép volt, ahol aludtunk, ahogy a mögötte megbúvó táj is. 

Erdők ölelték körül otthonunkat, gyönyörű virágok nőttek a fák tövében, és még a levegőnek 

is különleges illata volt. 

Beköltözésünk után kiültünk a teraszra, ahol Kónya István tanár úr megnyitotta a tábort, 

és minden fontosabb információt megtudtunk az elkövetkezendő másfél napról. Azonban nem 

sok időnk volt a pihenésre, máris csapatokká kellett alakulnunk. Eljött az első kisebb verseny 

ideje. Megmozgathattuk az utazás során elzsibbadt végtagjainkat, ugyanis a sportolás 

következett. Volt ott minden, amit el lehet képzelni!  

 Az ízletes ebéd elfogyasztása után újult erővel vetettük bele magunkat a feladatok 

megoldásába. Plakátot készítettünk, logót terveztünk, rajzoltunk, színeztünk, szlogent írtunk, 

jelenetet rendeztünk, és mindeközben nagyon jól éreztük magunkat. Észre sem vettük, hogy 

már el is telt a délután, és hogy vacsorához kellene készülődni.  

A vacsora után mindent beleadtunk, hogy a legjobbat nyújthassuk, amikor be kellett 

mutatnunk egy jelenetet, amely a 2010/2011-es tanév „Olvass többet!” vetélkedőjének négy 

olvasásra ajánlott művéből megelevenedő részlet volt. 

Az aznapi programsorozat zárásaként párokat alakítottunk ki, és a kedvenc könyvünkről 

beszélgettünk. Persze, miután végeztünk, elő kellett adnunk mindazt, amit megtudtunk a 

másikról. Nekem a napnak ez a része tetszett a legjobban, ugyanis ekkor jobban 

megismerhettük egymást. 

 
Bemutat bennünket kedvenc könyvünk 



Másnap reggel nem volt kegyelem: 7 órakor már mindenkinek az udvaron kellett 

sorakoznia, a reggeli tornára készen, melyet Lente Lilla vezetésével teljesítettünk. A sok 

álmos diák végre magához tért valamennyire, és készen állt arra, hogy teljesítse az utolsó 

feladatokat. Egy kisebb vetélkedő volt még délelőtt, emellett meghallgattunk egy roppant 

érdekes, a diákönkormányzatokról szóló előadást is Dr. Dobrossy Istvántól, majd önismereti 

játékok következtek. 

Aztán következtek a szomorú pillanatok: becsomagoltunk, kipakoltunk a szobákból, és 

elfogyasztottuk az utolsó ebédünket Bánkúton. Azért ért minket még egy kis meglepetés, 

hiszen tanáraink készültek valamivel számunkra: a csapatversenyek eredményhirdetésével 

egy időben mindenki kapott egy könyvet ajándékba.  

Még utoljára megcsodáltuk a tájat, körülnéztünk a házban, majd búcsút véve Bánkúttól 

beszálltunk a két buszba, és elindultunk Lillafüredre. Hazatérésünk előtt egy rövid kirándulást 

tettünk ott: nézelődtünk, vásárolgattunk, elmentünk kisvonattal Garadnára, majd vissza. 

Mondanom sem kell, hogy a tábor e része is nagyon kellemesen telt!  

 Biztos vagyok benne, hogy mindenki legalább annyira jól érezte magát Bánkúton, 

amennyire én. Nemcsak maga a hely volt különleges, hanem a programok is nagyon 

tetszettek, amiket a tanárok, Juhászné Vígh Irén, Peternainé Juhász Zsuzsa tanárnők és Kónya 

István tanár úr állítottak össze. Remélem, idén is sor kerülhet majd egy ilyen táborra, mert 

úgy gondolom, ez nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerkedjünk az „Olvass többet!” többi 

versenyzőjével. 
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