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Abban mindenki egyetért, hogy az olvasás hasznos. Mégis igaznak tűnik az a közhely, 

miszerint az emberek, főként a fiatalok egyre kevesebb könyvet vesznek a kezükbe. 

Az Ady Endre Gimnázium idén is megrendezte az „Olvass többet!” nevű nemzetközi irodalmi 

vetélkedőjét, ahol a tavaszi fordulók ajánlott olvasmányai Heltai Jenő A néma levente és Jules 

Verne Kétévi vakáció című művei voltak. E verseny közel ötszáz indulója közül a tíz 

legeredményesebb olvasó jutalomként részt vehetett az Olvass többet! táborban, mely idén 

Hajdúszoboszlón került megrendezésre. Szállásunk, az Aquapartman biztosította a maximális 

kényelmet, s gyönyörű udvarán a játékok örömteli pillanatait éltük át. A két nap alatt 

tanáraink gondoskodtak arról, hogy ne unatkozzunk. A kreatívnál kreatívabb ügyességi 

játékok mellett természetesen az irodalomnak is fontos szerep jutott. Hiszen éppen ezért 

voltunk éppen mi együtt. Ami összekötött bennünket: az irodalom, az olvasás szeretete. 

Több érdekes feladatban is kipróbálhattuk magunkat, ezzel sok vicces percet szerezve 

egymásnak. Többek között voltunk tálcán vízzel telt poharat egyensúlyozó „pincérek”, újra 

kisgyermekként hullahopp karikázó fiatalok. Izgalmas feladat volt a hajdúszoboszlói 

helytörténeti és ökológiai séta is, ahol a csapatok szétváltak, hogy felkutassák a szoboszlói 

gyógyvíz titkait, megismerjék a látványosságokat. Felfedeztük a Szerelem kútját, és a 

Növekedés szobrát, és persze kíváncsian várjuk hatásaikat. Számoltunk még harangot, 

néztünk emlékműveket, és olvastunk… Sok információs táblát a helyismereti vetélkedőhöz. 

Nem helyiek lévén a szállásra való visszatalálás is kihívásnak bizonyult tanáraink nélkül. 

 

Ezután párokban kaptunk lehetőséget arra, hogy közelebbről is megismerkedjünk, majd mini 

riportokban a többiek előtt is összefoglaltuk, hogy mit tudtunk meg beszélgetőpartnerünkről. 

Az egyik legizgalmasabb feladat az volt, amikor Hajdúszoboszló utcáin a turistákat és a helyi 

lakosokat olvasási szokásaikról kérdezhettük. Kíváncsiak voltunk arra, miért és milyen témájú 

könyvet olvasnak, van-e kedvenc írójuk, művük. Örömmel tapasztaltuk, hogy a 

megkérdezettek többsége sokat olvas, főként kalandregényeket. 

Az eset további részét a projektmunkánk elkészítésére fordítottuk. Tábori életképek címmel 

állítottuk össze a 2 nap eseményeit bemutató fotókat, képeket készítettünk „Olvasni bárhol 

lehet” címmel, verset és újságcikket írtunk,  

 

A második napon izgalmas és érdekfeszítő feladatokkal ismertetett meg bennünket Topáné 

Illés Ildikó tanárnő, amelyek során memóriánk fejlesztésére, a koncentráció növelésére, 

figyelmünk összpontosításra kaptunk ötleteket.. Meghökkentő, már-már varázslatnak tűnő 

kísérleteket láttunk, melyek ismét megmutatták, hogy milyen csodálatos is az emberi agy. Ez 

a nap már a tábor zárásáról is szólt: munkák leadása, zsürizés, búcsú és hazaút.  

Hálásak vagyunk minden szervezőnek, Juhászné Vígh Irén, Kluka Hajnalka, Peternainé 

Juhász Zsuzsa tanárnőknek, és Kónya István tanár úrnak, valamint szponzorunknak, 

Komócsin Zoltánnak és családjának azért, hogy lehetőségünk volt egy ilyen kalandban részt 

venni. 

Ez a tábor olyan élményt nyújtott, amelyre bármikor örömmel emlékezünk majd. A 

különböző iskolákból (az Ady Endre Gimnáziumból, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 

Gyakorló Gimnáziumából, a Diószegi Sámuel Közép-és Szakképző Iskolából és a létavértesi 

Arany János Általános Iskolából) érkezett diákok a két nap alatt igazi csapattá kovácsolódtak 

össze. A jövő évi „Olvass többet!” verseny már nem feltétlenül a győzelemről fog szólni, 

hanem arról, hogy ismét azon szerencsés indulók között lehessünk, akiket táborozni hívnak a 

szervezők. 


