
2016. július 7. 

Reggeli után elsétálunk a bajnai könyvtárba, a 

könyvtármozis foglalkozás helyszínére. Rege a 

csodaszarvasról a címe, persze nem csupán a 

filmet nézzük meg. Próbáljuk megválaszolni a 

kérdést: ki is az igazi csodalény a történetben: a 
tündérek, a csodaszarvas, vagy a rendkívül 

kitartó magyar vitézek. Utána vissza az 

alkotóházba, ebéd, majd meg is érkezik Finy 
Petra, aki a Szárnyak és paták című könyvtét 

mutatja be, meséli el a gyerekeknek, teljesen 

lenyűgözve személyiségével őket és minket is. 

Vacsora után tüzet rakunk, énekelünk, 

beszélgetünk, nagyon jól érezzük magunkat, 

éjfél körül ágyba is kerülünk. 

 

Tábori emlékként egy KemGuru logós sapkát és pólót is 

hazavihettek a résztvevők. Fotó: Mikolasek Zsófia 

2016. július 8. 

Utolsó nap, fáradunk mi is, a gyerekek is. Két 

program maradt csak hátra, először megírjuk a 

tábor versét, majd megkeressük egymásban a 

legjobb tulajdonságokat. Ebéd, csomagolás, 

majd lassan érkeznek a szülők a gyerekekért, 

akik szomorúan válnak meg egymástól (és talán 

tőlünk is). 

Hát ilyen volt az első KEMGuru olvasótábor 

Bajnán. Nagy-nagy hálával tartozom 

kolléganőimnek Halász Adélnak és Fink 
Noéminek, valamint a bajnai könyvtárosnak 

Erdősné Csík Katalinnak, továbbá a bajnai 

polgármester úrnak: Pallagi Tibornak. Bennük is 
csoda lakozott.  

Utóirat: De polbeat énekes nem volt… 

 

Jutalomkirándulás Oroszkára, a 
Hadtörténeti Múzeumba 

ErdŐsné Csík Katalin 

2016. június 21-én 22 felső tagozatos tanuló 

vehetett részt egy oroszkai jutalomkiránduláson 

a bajnai önkormányzat és a községi könyvtár 

közös szervezésében. A kirándulás a tavasszal 

megrendezett hadtörténeti versenyen részt vevő 

gyerekek nyereménye volt. A versenyt 

hadtörténeti kiállítás előzte meg. Mindkét 

rendezvény az önkormányzat és a könyvtár 

együttműködésével valósult meg.  Zsákovics 

László oroszkai Hadtörténeti Múzeumában 

található Európa legnagyobb 

magángyűjteménye, amely páratlan 

gondossággal rendszerezi és mutatja be azt a 

hatalmas hadtörténeti anyagot, amelyet László 

10 éves kora óta gyűjt. A kirándulás során a 

bajnai gyerekek részt vehettek egy 
múzeumpedagógiai órán a Vármúzeumban, és 

betekintést nyerhettek a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékének 

munkájába is, megtekintve a bajnai ásatások 

anyagának egy részét.  

 

Zsákovics László bemutatja gyűjteményét a bajnai 

diákoknak. Fotók: Erdősné Csík Katalin 

 

 


