
Napló az olvasóhajóról 

Olvass többet! Ezen a felszólításon merengve ráébredünk, hogy mennyire megváltozott a 

mai fiatalok hozzáállása az olvasáshoz. Rohanó világunkban a diákoknak a tanulás és egyéb 

megterhelő tevékenységek mellett egyszerűen nincs idejük a könyvek forgatására – a 

tankönyveken és kötelező olvasmányokon kívül. Kiábrándító tény, hogy az emberek 

mennyire keveset foglalkoznak lelkük és jellemük fejlődésével, aminek alapja a 

szépirodalomban rejlő műveltség.   

 Ezt a problémát világítja meg a Kluka Hajnalka és Peternainé Juhász Zsuzsa tanárnők által 

szervezett és már országszerte és határainkon túl is ismert olvasást népszerűsítő program, az 

"Olvass többet!". A verseny kiindulópontját jelentő Debreceni Ady Endre Gimnázium diákjai 

hatalmas számban vesznek részt évről évre a vetélkedőn. A részvételre inspirációul 

szolgálnak az értékes nyeremények, többek közt jutalomkönyvek, könyvutalványok és a 

többnapos tábor, melyhez a nyertesek csatlakozhatnak. Komócsin Zoltán és családja, a 

hajdúszoboszlói Aquapartman tulajdonosai már évek óta luxus körülmények között látják 

vendégül a nyertes diákokat. A változatos programokról Peternainé Juhász Zsuzsa és Kluka 

Hajnalka tanárnők gondoskodnak. Az idei, szeptember 20-21-én megrendezett táborban sem 

volt ez másképp.  

Szeptember 20-án reggelünk Debrecenben, a buszvégállomáson kezdődött. Hideg, csípős 

szél, hajléktalanok, és a várakozás. Hullanak a levelek, csend van és nyugalom- egész tűrhető 

állapot, de nem egy órán át.  

A távolban egy termetes piros bőrönd bukkant fel. Felcsillant a remény: nem vesztünk el! 

Mégis lesz tábor!  

A bőrönd és Zsuzsa néni után lassan, de biztosan mindenki befutott, ki hamarabb, ki később. 

A buszunk időben gördült be állomására, mi meg időben gördültünk ki onnan, el az 

ismeretlen tájakra. Hamarosan megérkeztünk Hajdúszoboszlóra.  

A szobák elfoglalása után jött a csapatok megalakítása. Természetesen a rangidős, tapasztalt 

táborozók álltak a csoportok élére. A "biztonsági beállítások" (telefonszámcsere a 

táborvezetővel) után következett a neheze. 

 Nekikezdtünk utunknak. A táborvezetőkkel- Peternainé Juhász Zsuzsa tanárnővel és idei 

segítőjével, Nagy Annával- az élen tettünk egy sétát Hajdúszoboszló belvárosában. 

Állomásaink a református templom és a Bocskai istván Múzeum voltak- ez utóbbit kis 

kitérővel, de hamar megtaláltuk. Itt a csapatokat vezetőink szabadjára engedték, és 

mindenki rohant minél hamarabb választ találni a keresztrejtvény fogós kérdéseire. Nem kis 

fejtörést okoztak a feladatok, de több-kevesebb sikerrel meg tudtuk őket oldani. A java 

viszont a rejtvény fősorának megoldásával jött. A megfejtés: Egri László. Mi a célunk vele?  

Teremtsünk vele kapcsolatot, telefonon, e-mailben, vagy akár személyesen, és készítsünk 

vele interjút munkásságáról, illetve az olvasásról. Ki is ő? Mit kell róla tudni? Egy jelenleg 

Hajdúszoboszlón élő, 26 éves költő, illetve magyar és történelem szakos tanár a 

Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskolában. Nagy nehézségekkel sikerült felvenni 



vele a kapcsolatot és meginterjúvolni, de megérte a fáradságot, mivel egy hihetetlenül 

művelt, egyedi és érdekes emberrel volt lehetőségünk beszélgetni. Tényleg azt hittük, hogy 

ennél ötletesebb és furcsább feladatot már nem kaphatunk, aztán jött a következő… Hirtelen 

ott találtuk magunkat a belvárosban egy diktafonnal, és egymás után kérdezgettük a 

járókelőket, hogy ők mit szeretnek olvasni, mi a kedvenc könyvük és miért, melyik híres 

költővel találkoznának szívesen. Érdekesebbnél érdekesebb válaszokat kaptunk. Ezután 

feladatok sora várt még ránk: képeslapkészítés, kereső munkák, cikkírás, feladatlap-

összeállítás, versírás, riportkészítés és stúdiólátogatás (felvétellel együtt!!) – egy napba 

sűrítve. 

   Az egész napos munkát a jól megérdemelt pihenés követte. Az "enyhe" vacsora 

mindenki számára egy egész pizzát jelentett, utána pedig játék és mese következett! 

Mozgatós feladatok, mesemondás, memóriajáték, szauna, filmnézés és beszélgetés vezette 

le a napot, tökéletes zárást adva neki.  

  A második nap is dinamikusan telt. Fél 8-kor ébresztő, pakolás és indulás reggelizni. A tábor 

legutolsó és egyben legizgalmasabb programja az volt, amikor a Szoboszló Sound rádió 

főszerkesztője, Komócsin Gergő rövid riportot készített velünk a könyvekről. Számtalan 

érdekes téma előkerült, többek között a kötelező olvasmányok jelentősége, vagy éppen az, 

hogy melyik napjainkban már nem élő íróval vagy költővel találkoznánk szívesen.  

 
A Szoboszló Sound internetes rádió szerkesztőségében 

 

 Úgy gondoljuk, mind a verseny, mind a tábor rengeteget ad a tanulóknak. Olyan irodalmat 

ismertet meg, ami egyébként nagy eséllyel kimaradna az életünkből, mégsem rugaszkodik el 



teljesen a tananyagtól; inkább egyfajta kiegészítést nyújt hozzá. A táborban 

kamatoztathatjuk kreativitásunkat, tesztelhetjük leleményességünket azzal, hogy nem a jól 

megszokott feladatokat teljesítjük. Az egyik legjobb dolog ebben az, hogy nemcsak egy 

korosztályt érint, kicsik és nagyok vegyesen veszünk részt benne. 

Aki egy kicsit ki szeretne szakadni a hétköznapok szürkeségéből, és képesnek érzi magát arra, 

hogy felvegye a fordulatot, élményekben gazdag, teljes körű szolgáltatást kap az Olvass 

többet! eseménysorozatának keretében. Emellett az olvasni nem szerető diákok számára 

sem utolsó szórakozási lehetőség, hiszen tudomásunk szerint sokan vannak, akik ennek 

hatására szerették meg a könyvforgatást.  

 A tábor végén mindnyájunkban ugyanaz a gondolat fogalmazódott meg: 

"Találkozunk jövőre, ugyanitt!" 

 

/A cikk a tábor résztvevőinek írásaiból készített összeállítás:  

Domokos Fanni, Izsoó Kolos, Pataki Gréta- Debreceni Ady Endre Gimnázium;  

Orbán Leila- Debreceni Ady Endre Gimnázium- Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen;  

Bódi Kata Antónia- DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium- ELTE; 

Molnár Sarolta Eleonóra- Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma;  

Szilágyi Viktória- Diószegi Sámuel Baptista Szakközép-és Szakiskola, Debrecen; 

Papp Ibolya, Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola;  

Molnár Laura- Létavértes, Arany János Általános Iskola;  

Borbély Izabella- Létavértes, Arany János Általános Iskola- Debreceni Fazekas Mihály 

Gimnázium;  

Halmosi Luca, Ócsa, Bolyai János Gimnázium;  

Perhács Kamilla, Szent József Gimnázium, Debrecen;/ 

 

/Megjegyzés. A tanulók egy részénél két iskola szerepel: elöl az az intézmény, amelynek 

képviseletében az elmúlt tanévben részt vettek a vetélkedőn, utána pedig jelenlegi iskolájuk 

megnevezése./  



 

A képen a 2014. évi Olvass többet!-tábor résztvevői és Peternainé Juhász Zsuzsa táborvezető; 
/Fotó: Nagy Anna/ 

    

 


