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Semmi sem helyettesítheti
Olvasás A szövegértés elengedhetetlen a modern élethez
Téli könyvhét zajlik a szek-
szárdi Gyermekkönyvtárban. 
A könyv, az olvasás megked-
veltetése a legfiatalabbakkal 
nagy fontossággal bír.

Venter Marianna

– Könyvtárunknak több mint 
ezeregyszáz tagja van, és na-
gyon büszkék vagyunk rá, 
hogy a gyerekek mindig szíve-
sen jönnek ide. Az a tapaszta-
latunk, hogy ha óvodás, vagy 
kisiskolás korában eljut ide egy 
gyerek, nagyon csekély kivétel-
től eltekintve rendszeres látoga-
tónk lesz – mondja Nemes Rita, 
a szekszárdi Gyermekkönyv-
tár vezetője. A választék is 
megfelel a gyerekek ízlésének, 
szép kiállítású, tartalmas, érté-
kes könyvek közül válogathat-
nak. Emellett igyekeznek min-
den korosztálynak változatos 
programokat szervezni az egé-
szen pici gyerekektől a családo-
kig. Vannak ugyanis olyan ren-
dezvények, amelyekre szülő-
ket és gyerekeket egyaránt vár-
nak. Jelenleg a Téli gyermek-
könyvhét zajlik, ez hagyomá-
nyos rendezvénye a könyvtár-
nak, amelyhez mind az ott dol-
gozók, mind a gyerekek ragasz-
kodnak. A gyermekkönyvhét jó 
alkalom arra, hogy az ifjú olva-
sók személyesen találkozzanak 
az alkotókkal, ne csak a köny-
veiken keresztül. S hogy kik a 
legnépszerűbb szerzők  manap-
ság? A Gyermekkönyvtár ta-
pasztalati alapján a legolvasot-
tabb szerzők a teljesség igénye 
nélkül Berg Judit, Varró Dáni-
el, Lackfi János, Sohonyai Edit, 
Leiner Laura. A könyvtár pe-
dig minden korosztály számá-
ra igyekszik beszerezni a leg-
keresettebb könyveket.

A Téli Gyermekkönyvhét is-
mét ráirányítja a figyelmet az 

olvasás fontosságára. Annál is 
inkább, mert az utóbbi két évti-
zed alatt nagyon sokat romlott 
a magyar gyerekek és fiatalok 
olvasás értése. Leegyszerűsít-
ve azt mondhatjuk, akkor olvas 
tökéletesen valaki, ha egy szö-
vegből első olvasásra azonnal 
ki tudja szűrni az információ-
kat, összefüggéseket, illetve vá-
laszokat. A modern világban az 
olvasás, a szövegértés a szemé-
lyes versenyképesség alapfelté-
tele. Ahhoz, hogy ma valaki bol-

dogulni tudjon, értenie és értel-
meznie kell a szakirodalmat, a 
jogszabályokat, a pályázati fel-
tételeket, vagy akár a vasúti 
menetrendet is. Ha erre nem ké-
pes, akkor nem versenyképes. 

Dr. Nagy Attila olvasáskutató 
több okra vezette vissza az olva-
sás értés hiányát. Az általános 
iskolában hatalmas mennyisé-
gű a tananyag, a számonkérés 
legtöbbször írásban történik. 
Ez nem segíti a választékos be-
széd elsajátítását, amely az ol-

vasás alapja. A felelősséget ter-
mészetesen nem lehet csak az 
iskolára hárítani. Ahhoz hogy 
szövegértő gyerekek nőjenek 
fel, már a piciknek is mesélni 
kell, mesét felolvasni, és beszél-
getni velük. Az iskolába kerül-
ve pedig el kell érni, hogy a gye-
rekek olyan feladatokat kapja-
nak, amelyek révén könyvtár-
ba járnak, olvasnak, olyan szö-
vegeket, amelyeknek segítségé-
vel „begyakorolhatják” az anya-
nyelvüket.

A könyvtárak az olvasnivaló mellett érdekes és változatos programokat is kínálnak a gyerekeknek
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A feléhez közelít 
az új szekszárdi 
ivóvízbázis 
kialakítása
szekszárd 2008-ban indult, 
és jövőre fejeződik be a város 
egyik legnagyobb, megvalósí-
tás alatt álló projektje, amely-
nek célja a megyeszékhely 
egészséges ivóvízzel való ellátá-
sa. A bruttó 6,5 milliárd forin-
tos beruházás a megvalósítás 
szakaszában van, ha elkészül, 
35 ezer ember ivóvízellátását 
biztosítja majd. mindezt úgy, 
hogy a sikeres pályázatnak kö-
szönhetően a városban élőknek 
nem kerül egy fillérjébe sem. A 
fentieket Ács Rezső, a megye-
székhely polgármestere mond-
ta el köszöntőjében, amely az új 
ivóvíz bázis kialakításának ak-
tuális állapotáról szóló tegnap 
délelőtti sajtónyilvános beszá-
molón hangzott el.

A városházán tartott rendez-
vény során Szűcs Tamás, a ki-
vitelező Duna Aszfalt Kft. terü-
leti igazgatója mutatta be rész-
letesen a projektet a résztve-
vőknek. mint elhangzott, a ki-
vitelezési munkákat 2014. au-
gusztusában kezdték, a befeje-

zés várható időpontja 2015. má-
jus 18. A projekt során nyolc új 
kút készül, ezek vize 18 kilo-
méternyi távvezetéken jut el a 
fogyasztókig. A beruházás je-
lenleg 45 százalékos készült-
ségben áll. Ami még vissza-
van: a meglévő szekszárdi víz-
műtelep fogadó rendszerének 
rekonstrukciója, most az ezzel 
kapcsolatos munkálatok felmé-
rése zajlik. 

Katona Ferenc, a leendő üze-
meltető, az ERÖV Zrt. műsza-
ki igazgatója a projektről szól-
va elmondta, a bogyiszlói ku-
takból érkező tisztított ivóvíz 
két, egyenként ezer köbméte-
res tisztavizes medencébe ér-
kezik majd a jelenlegi és az új 
rendszer összekapcsolását kö-
vetően. Az üzemeltető előtt ál-
ló legnagyobb feladat mindezt 
úgy megvalósítani, hogy a la-
kosság ebből minél kevesebbet 
érezzen, azaz lehetőleg ne ke-
rüljön sor se vízhiányra, se víz-
korlátozásra. Üzemeltetői oldal-
ról mindeddig zökkenőmentes 
a projekt, és minden érdekelt 
fél bízik benne, hogy ezután is 
így lesz majd. � n Venter M.

Prezentációk  
a jubileum 
alkalmából
BOnyhád A Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola könyvtá-
ra power point versenyt hir-
detett a bibliotéka 30. szüle-
tésnapja alkalmából. A krea-
tív megmérettetéshez csatla-
kozott felső tagozatosok az is-
kola könyvtárát, az ott igény-
be vehető szolgáltatásokat mu-
tatták be. Az 5.E osztály csapa-
ta (Toláczi Zsanett, Deli Szon-
ja, Kovács Lili) végzett az élen, 
II. helyezett az 5.G lett (Bölöny 
Fanni, Binder márk, maros 
Elizabeth), míg a bronzérmes 
a 8.D napközis csoportja (Pfe-
il Ditta, Sárközi Szabina, Laka-
tos Zoltán, Töpfner Bence, Ru-
pa Gábor, Szőts Gellért, Dávid 
márk). � n V. B.

A galambtenyésztők fiatalokat várnak a soraikba
remény Három megye szakemberei sorakoztatták fel a zsűri és a nagyközönség előtt büszkeségeiket
nagydOrOg Hosszú kihagyás 
után tavaly rendezte meg a ju-
bileumi, 35. galambkiállítását 
a V.093. számú Galambtenyész-
tők Egyesülete. Annak sikere 
és a tenyésztők igénye alapján 
az elmúlt hétvégén újra galam-
bok, baromfik és kisállatok se-
regszemléjének helyszíne volt 
a sportcsarnok. A múlt évhez 
hasonlóan három megyéből 
több mint ötven tenyésztő je-
lent meg, nagyjából ugyanany-
nyi galambbal és a tavalyinál 
több egyéb szárnyassal, barom-
fival. Volt bóbitás kacsa, man-
darin réce, törpe és óriás nyúl, 
sőt fácán is az Újbarázda va-
dásztársaság jóvoltából. Az ér-
deklődők közel félszáz különle-

ges, szép szárnyast és apróálla-
tot is láthattak. 

A ketrecsorokat már szer-
dán felépítették, másnap érkez-
tek a tenyésztők, és „költöztet-
ték be” büszkeségeiket a tágas 
kiállítótérbe. Pénteken a hat ta-
got számláló bíráló bizottság 
ideje érkezett el, több órán át 
mustrálták a galambokat. Dön-
tésük nyomán vasárnap kiállí-
tás győztes és tisztelet díjas ga-
lambokat hirdettek, egyesületi 
érmeket adták át. A tenyésztők 
az elismeréseket Kovács György 
polgármestertől vehették át. A 
bírálat után a nagyközönség 
előtt is megnyitották a kiállítást. 
Jaksa János, a szervező egyesü-
let elnöke elmondta, hogy a ka-

posvári és székesfehérvári egye-
sület vezetősége is részt vett a 
programon, utóbbiaktól meghí-
vást kaptak a januári kiállítás-
ra. Az elnök örömmel számolt 
be arról, hogy több közép-, sőt 
általános iskolás korú tenyész-
tő van soraikban, akik a mosta-
ni eseményre is elvitték állatai-
kat. A kiállítás, illetve az annak 
keretében szervezett tombola, 
ahol természetesen tenyészálla-
tok is új gazdára találnak, azt 
szolgálja, hogy felkeltsék a fiata-
lok érdeklődését is a galambte-
nyésztés iránt. – Reméljük, hogy 
azok, akik most galambot nyer-
nek, kedvet kapnak majd ehhez 
az elfoglaltsághoz – fogalmazott 
Jaksa János. � n Vida T.
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Ötven tenyésztő mutatta be madarait a csarnokban berendezett kiállításon

A Téli Gyermekkönyvhét és adventi programok
szerdán 14 órakor a Szomorú 
kacagány alkotójával, Bosnyák 
Viktória íróval találkozhatnak a 
gyerekek. Csütörtökön 10 óra 
30 perctől Szent Miklós legendá-
ja lesz a témája az óvodások 
könyvtári foglalkozásának. De-
cember 8-án, 16 óra 45 perckor 
a Családi meseeset keretében 
Kondi Lászlóné mond mesét. 

December 11-én 14 óra 30 perc-
től a decemberi népszokásokról 
lesz szó az iskolásoknak szóló 
könyvtári foglalkozáson. De-
cember 13-án 9-től 13 óráig Lu-
ca napi készülődés néven aján-
dékkészítés zajlik. A záró ren-
dezvény december 17-én lesz, 
ekkor Vig Balázs íróval találkoz-
hatnak a gyerekek 14 órától. 

Szórakoztat, gyógyít és utat mutat a mese
az Olvasás szeretete a mesékkel 
kezdődik, amelyeket – jó esetben 
– a szülők mondanak a gyereke-
iknek. A mese nem pusztán a 
szórakoztatást szolgálja. Bajzáth 
Mária mesepedagógus szerint a 
mesék évezredek óta gyógyítják 
lelkeket, és utat mutatnak az em-
beriségnek. Ugyanis arról szól-
nak, hogy mindig minden rendbe 

hozható. A mese káosszal indít, 
a végén pedig helyreállítja az 
egyensúlyt. A mesehősök nem 
ismerik a lehetetlent, közösséget 
vállalnak mindennel, ami él. 
Megadják a tisztelet, segítenek 
másoknak, de később ők is szá-
míthatnak segítségre. Egy-egy 
probléma megoldása után pedig 
képesek újjászületni is.

 n Az üzemeltető bízik ab-
ban, hogy zökkenőmentes 
lesz az új vízbázisra való 
átállás
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Kegyetlen 
kötelezők
az utóBBi évtizedekben any-
nyi minden megváltozott, 
van azonban valami, ami 
úgy fest, „ércnél maradan-
dóbb”, ez pedig nem más, 
mint a kötelező olvasmá-
nyok listája. A mai általános- 
és középiskolásoknak még 
mindig ugyanazt kell olvas-
niuk, mint a nagyszüleik-
nek. csakhogy a világ egy 
emberöltőnyi idő alatt ren-
geteget változott, és azok a 
problémák, élethelyzetek, 
amelyek miatt annak ide-
jén ezeket a könyveket kivá-
lasztották, mára vagy oka-
fogyottá, vagy életidegen-
né váltak. Ráadásul a köny-
vek egy része – hiába gyer-
mek a szereplője – egyálta-
lán nem gyerekeknek való 
a mai világban. Erkölcsi ta-
nításukat, szépségüket csak 
felnőtt fejjel lehet felismerni, 
megérteni.
hiszen gOndOljunk csak be-
le: hogyan érzi egy mai kis-
iskolás magát a Kincskereső 
kisködmönt olvasva, amely 
azzal kezdődik, hogy a főhős 
aranyos kishúga meghal. 
Ez az élethelyzet száz évvel 
ezelőtt sajnos mindennapi 
volt, ma viszont már a hor-
ror kategóriába tartozik. Az-
tán ott van Nemecsek Ernő, 
szegény. A mai fiúk közül ki 
akar vajon azonosulni egy 
vézna, gyengécske, bátorta-
lan, mindenki által kicsú-
folt, megalázott fiúcskával, 
aki az egyetlen közlegény 
a grundon? S végül ott van 
Nyilas misi nyomasztó sor-
sa, akit kihasználnak, meg-
aláznak, lopással gyanúsíta-
nak, és senki sem áll ki mel-
lette, nem küzd érte senki, 
sem önmaga, sem ifjúságvé-
delem, sem felvilágosult, ön-
érzetes szülő, merthogy ak-
koriban egyik sem volt na-
gyon jellemző. 
nem csOda, hogy az amúgy 
is elfoglalt, túlterhelt isko-
lások nem nagyon akar-
nak ilyesmit olvasni. így hát 
csak ismételni tudom ma-
gam: át kellene végre vizs-
gálni azt a listát, és nem fél-
ni a megváltoztatásától.

venter
marianna
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