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 Az újra felelevenített hagyományokhoz híven 
idén is volt szüreti felvonulás. 
Megköszönjük a fogatosok, lovasok 
részvételét, a szervezők ,  szereplők , segítők 
munkáját és a  kézimunkásoknak a zsebkendők 
hímzését amelyet induláskor a lovak kantárjára 
kötnek. 

Mné 
 
����������������� 

Hittanos tábor  

Tarján, 2012. aug.2-5. 

A bajóti, nyergesújfalui és mogyorósbányai 
hittanosok táborába minden korosztályból 
jelentkezhettek a hittanosok.  

A jelentkezéseket a táborvezetők átnézték és 
azokat válogatták be, akik rendszeresen jártak 
szentmisére és hittan órákra. Közel 80 
gyermek, kisvezető, csoportvezető, és 
táborvezető vett részt a remek programokban. 

A tábor mottója az volt, hogy „Legyünk 
mi is szentek,,! Így minden napunkat 
egy szentről neveztük el. 

Az első napunkat Szent István és a 
BÖLCSESSÉG erényének megismerésére 
szenteltük.  

Mikor megérkeztünk Tarjánba a 
csoportvezetők megmutatták a házainkat, 
szobáinkat. Miután mindenki elfoglalta helyét 
megismerkedtünk csapatunk többi tagjával. 
Ezután megtartottuk a nyitó szentmisét, amit 
Lojzi atya tartott és a prédikációban feltett 
kérdésekre válaszolva, vállaltuk a tábori élet 
legfontosabb szabályait  

A mise után megtudtuk, hogy az idei tábor 
vezetője Varga Gábor bácsi lesz. Ő 
megnyitotta a tábort, bemutatva a csoportokat, 
átadta a tábori nyakba akasztható jelvényünket 
és elmondta nekünk, hogy fabatkákat kell 
gyűjtenünk a 4 nap folyamán és ezek alapján 
értékelik a csoportokat: jócselekedetekért, ha 
nyerünk egy vetélkedőben, ha szót fogadunk a 
vezetőinknek. Ezután minden csapat 
megtudta, hogy melyik egyházmegye nevét 
kapja: Pécs, Esztergom, Eger, Kalocsa, 
Veszprém és Győr. A legnagyobb csoport, 

Pécs csapata megterített és imádkoztunk, 
aztán asztalhoz ültünk, hogy ebédeljünk. 

Ebéd után minden csapat pajzsot készített 
saját csoportnevéről, egyházmegyéjéről, majd 
miután Gábor bácsi beszélt nekünk Szent 
István király rendeleteiről, nekünk is oklevelet 
kellett készítenünk egy-egy rendeletről. 

A csoportfeladat után elrejtett fabatkákat kellett 
keresnünk a nagy udvaron, amely már a 
csoportok tarisznyáiba került, mint alaptőke.  

Ezután a tábor 3 részre bomlott: a focisták 
Simon vezetésével fociztak, Zsanival 
bansoltak, illetve Lotti néni egy új játékot, a 
métát tanította meg az ezt választóknak. 

A vacsora után következett tábortüzet 
köszönjük Gábor bácsinak és Gyuri bácsinak, 
de külön megköszönném a gitáros éneklést 
Barni bácsinak, aki nélkül nem lett volna ilyen 
vidám ez az este. A tűznél minden csapat 
bemutatta a pajzsát, oklevelét és 
csatakiáltását a többieknek, miközben 
énekeltünk. A tábortűz, esti ima után minden 
csapat elvonul fürdeni és aludni.  

A következő nap szentje Szent Margit, akitől 
az ALÁZATot próbáltuk megtanulni.  

Reggel Miklós és Simon ébresztett minket, 
aztán a reggeli tornán jól megmozgattak 
bennünket. Majd elmondtuk az imát és ettünk. 
Reggeli után mindenkinek össze kellet 
pakolnia, mert útnak indultunk. 

A zarándoklatunk közben Szent Margit 
életének különféle állomásaira jutottunk, ahol 
megtudtuk mi történt vele és ügyeskednünk is 
kellett. Körülbelül délre értünk vissza a 
táborhelyünkre kicsit fáradtan. Egy kis pihenés 
után nekiláttunk az ebédnek. Délután a 
Boldogasszony Iskolanővérek látogattak el 
hozzánk, név szerint Klarissza nővér, Mónika 
nővér, Janka nővér és Éva nővér. 

Egy kicsit beszéltek magukról, majd egy kis 
játékos betekintést nyújtottak a 
mindennapjaikba, a szerzetesi életbe. Miután 
elmentek számháború következett a magyarok 
és tatárok között, ahol döntetlen lett az állás. 
Vacsora után egyéni játékot, a bazárjátékot 
játszottuk, ahol fabatkákat lehetett gyűjteni a 
csapatunknak. Majd elmentünk megfürdeni és 
este a közös Szentségimádás után csoportos 
imádság fejezte be a napot. A kicsiknek 
negyed óra, a nagyobbaknak fél óra. 
Énekeltünk és imádkoztunk egészes éjfélig. 
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Nagyon el voltunk fáradva, ezért rögtön 
elaludtunk.  

A következő nap szentje Szent Imre volt, 
akinek életén keresztül a TISZTASÁG erényét 
tartottuk szem előtt. 

Ébresztőink Luca, Anikó és Ági voltak. A 
reggeli tornán bemelegítő játékot játszottunk, 
majd imádkoztunk és reggeliztünk. Reggeli 
után egy nagyon kedves család, Dévényiék 
érkezett hozzánk, akik elmesélték az életüket 
majd mi is kérdezhettünk tőlük. Esztergomban 
élnek 6 gyermekük van, most érkezik majd a 7. 

Juli a legidősebb és Marcsi a legfiatalabb 
közöttük van Beus, Ági, Kata és az egyedüli fiú 
gyermek Berci. Meghívtuk őket ebédre és ők el 
is fogadták a meghívást. Az ebéd után egy kis 
meglepetés várt minket: jégkrémet kaptunk, 
amit még a Dévényi család velünk fogyasztott 
el. Majd elbúcsúztunk tőlük. 

Délután Szakmári Ildikó néni vezetésével 
megkezdődött a kézműveskedés is. Majd este 
eljöttek hozzánk a Gereben néptánc együttes 
tagjai, akikkel egész este táncoltunk és 
játszottunk.  

Az utolsó napunk szentje Szent Erzsébet és a 
SEGÍTŐKÉSZSÉG erénye volt. Reggel Gabi 
és Zsani keltett minket, majd reggeli tornaként 
bansoltunk, ezután imádkoztunk. Reggeli után 
Szent Erzsébetről tanultunk Regina nővértől, 
majd kezdetét vette az akadályverseny 
Erzsébet életéből. Ebédig aztán elkezdtünk 
becsomagolni a bőröndjeinkbe, kicsit 
szomorúan, hogy lassan véget ér a tábor. 
Megkezdődött az utolsó közös étkezésünk. Az 
ebéd után még egy kis időt kaptunk hogy 
összepakoljunk. A záró szentmisén már a 
szülőkkel együtt vettünk részt, ahol Józsi atya 
prédikált. 

Eredményhirdetéssel zárult táborunk és 
ezúton is gratulálnék az első helyezettnek: 
Eger csapatának, Simon és Miklós 
vezetésével. A jutalom kiosztás után mindenki 
elindult haza.  

Szeretnénk megköszönni a tábort a táborhely 
fenntartóinak, a konyhásoknak.  

De legfőképpen a csoportvezetőinknek: Ági. 
Andi, Peti, Péter, Balázs, Luca, Anikó, Simon, 
Miklós, Zsani, Bogi, Gábor és Eszter. A 
legeslegnagyobb köszönet nyilvánítás Lotti 
néninek Gábor bácsinak, Regina nővérnek, 
Kriszti néninek és Gyuri bácsinak szól, hogy 

nem csak kibírták velünk ezt a pár napot és 
nem csak megszervezték nekünk a tábort, 
hanem élvezték velünk az egészet és ebben a 
pár napban nem tanár úr és tanár néni, hanem 
ugyanolyan emberek voltak, mint mi. 
Köszönjük szépen! 

 

Kaptás Boglárka 7. osztályos bajóti hittanos 

A köszönetek kifejezését folytatva szeretnénk 
megköszönni támogatóinknak a pénzbeli és 
egyéb támogatást:  

Az Esztergom- Budapesti Főegyházmegye 
Hitoktatási Felügyelőségének anyagi 
támogatását 

Bajót Község Önkormányzatának anyagi 
támogatását 

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 
anyagi támogatását 

Bajót és Nyergesújfalu Plébánia híveinek 
perselyadományát és imáit 

Megawatt Kft – szállításban nyújtott 
segítségét 

 
Honnan tudod, hogy 2012-ben ÉLSZ 
?????  
Hát innen !!!!  
Feltétlenül olvasd VÉGIG ! ÉRDEMES! 
  
1. Véletlenül a micro-n ütöd be a PIN-kódodat. 
  
2. Több éve nem játszottál rendes 
papírkártyával. 
  
3. 15 különböző telefonszámod van egy 
háromtagú családhoz. 
  
4. E-mailt küldesz a melletted ülő embernek. 
  
5. Azt mondod, azért nem tartod a kapcsolatot 
a régi ismerősökkel, mert nincs meg az email 
címük. 
  
5. Négy éve ugyanannál az íróasztalnál ülsz, de 
közben három különböző cégnél dolgoztál. 
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7. A főnököd nem tudná elvégezni a te 
munkádat. 
  
8. Felhívod a családot, hogy megtudd otthon 
vannak-e, miközben hajtasz be a garázsba. 
  
10. Minden tévéreklám végén szerepel egy 
internetcím. 
  
11. Ha elmész otthonról a mobiltelefonod 
nélkül (amit életed első 10, 20,30,40 évében 
nem is ismertél), 
    pánikba esel, és máris rohansz vissza érte. 
  
12. Reggel az első, hogy bekapcsolod a 
számítógépet, még mielőtt kimész kávéra a 
konyhába. 
  
13. Mosolyogsz és bólogatsz, miközben ezt 
olvasod!!!! 
  
14. Még rosszabb: pontosan tudod, kinek 
fogod ezt továbbküldeni. 
  
15. Túl elfoglalt vagy, hogy észre vedd, hogy 
nincs 9-es ezen a listán. 
  
16. Tényleg megnézted, hogy nincs 9-es a 
listán.  
  
17. Gondolom az sem tűnt fel, hogy két 5-ös 
van a listán. 
  
18. Ezt is megnézted, újra...... 
  
19. ...és most röhögsz magadon !!!!! 
  
20. Gondold végig, hogy miért!?  
  
És most azokról, akik '80 előtt születtek....Akik 
1980 előtt születtek, hát még akik sokkal-
sokkak előtte! - azok valódi hősök, olyasféle 
igazi hollywoodi mindent túlélő fenegyerekek. 
De tényleg! 
  
Gondolj csak bele, akik 1980 előtt születettek, 
azaz MI, kész csoda, hogy életben maradtunk! 
  
Nekünk még nem volt gyerekülésünk az 
autóban, sőt még biztonsági öv se nagyon, 
sokunknak még autó se nagyon. 
  
Viszont ma már bizton tudjuk, hogy a 
gyerekágyak festékében akadt bőven ólom. A 
gyógyszeres és vegyszeres üvegek könnyedén 

nyithatóak voltak, nem volt semmi furfangos 
védelemmel ellátva, de még a fiókok és ajtók 
sem voltak felszerelve biztonsági nyitóval, és 
mikor bicajozni mentünk, nemhogy 
könyökvédőnk és sisakunk nem volt, de még 
rendes biciklink sem. Azért az nem volt 
semmi.  
Mi még csapból ittuk a vizet, és azt se tudtuk, 
mit jelent a pet-palackos ásványvíz. 
  
Én speciel sokáig kevertem a szódavízzel. Azt 
hittem az ugyanaz. 
  
Mi nem nagyon unatkoztunk, ha tehettük 
kimentünk játszani. 
  
Igen, mi, (1980 előtt születettek). 
  
Egész nap kint voltunk, a szüleink, pedig csak 
sejtették, hogy élünk és megvagyunk, hiszen 
még Matáv telefon se nagyon volt, nemhogy 
mobil. 
Pláne nekünk! 
  
Nyáron a derékig érő fűben és közeli 
kiserdőkben játszottunk, mégsem lettünk 
kiütésesek és nem tört ránk allergiás roham. 
Nem tudtuk mi az a pollen, és a parlagfűről azt 
hittük, hogy a sárkányfű egyenes ági rokona. 
Ha elestünk, megsérültünk, eltört valamelyik 
végtagunk, vagy csak szimplán betört a fejünk, 
senkit nem pereltek be ezért. Egyszerűen mi 
voltunk a hibásak. Sőt! Ha az erősebb 
elgyepálta unalmában a kisebbet és 
gyengébbet, az is rendben volt. Ez így 
működött, és a szüleink nem nagyon szóltak 
bele ebbe sem. 
(- Kisfiam, bemegyek az iskolába, az nem 
lehet, hogy téged mindenki Rambónak csúfol - 
Hagyd csak anya, ez az én háborúm!) 
  
Étkezési szokásaink Schobert Norbi 
mércéjével mérve nap mint nap tartalmazták a 
halálos dózis többszörösét, de még egy 
McDonalds-on edződött átlagos, elhízott 
amerikai kisgyerek is helyből nyomna egy 
hátra szaltót attól, amit mi leküldtünk kaja 
címszóval. 
Gondoljunk a zsíros kenyérre, a kolbászra, a 
disznósajtra (ki tudja mit tettek bele), az iskolai 
menzára (ki tudja mit NEM tettek bele) és 
mégis itt vagyunk. Mi speciel fogyasztottunk 
vizes-cukros kenyeret, vagy ami még durvább 
vizes-sós kenyeret, mai mércével mérve ezek 
"halálos" mérgek.! Mi mégis megettük, és még 
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mindig itt vagyunk, egészségesebben, mint sok 
mai fiatal, akik olyannyira figyelnek 
táplálkozásukra és életmódjukra. 
Nekünk még a kakaóban nem volt A, B, C, D 
és E vitamin, viszont "bedeko"-nak hívták és 
már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Szobi 
szörpöt ittunk, ami hírből sem ismerte az 
édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. 
A limonádét még magunknak kevertük (nem 
0,3-0,5 literes pet-palackban vettük tele 
tartósítószerrel).  
Mosatlanul ettük a fáról (a gyakran éretlen) 
gyümölcsöt, a WC pereme alatt pedig a 
baktériumok ezreinek a kolóniái telepedhettek 
meg a még háborítatlan nyugalomban, a pre-
Domestos korban.  
Volt néhány barát, aki már ismert olyat, akinek 
videó lejátszója volt, vagy esetleg spectruma 
(az egyfajta számítógép volt), de szó sem volt 
Playstationról, Nintendóról, XBoxról, Videó 
játékról, 64 tévécsatornáról, műholdról és 
kábeltévéről, filmekről, DVD-ről, surround 
Soundról, Internetről, fitness-Club kártyáról, 
MP3-4-5 lejátszóról vagy mobiltelefonról. 
  
Viszont voltak barátaink! Olyanok, akikkel 
találkoztunk kint az utcán (élőben, 
személyesen), a focipályán vagy a ping - pong 
asztaloknál, vagy ha mégsem, akkor 
egyszerűen felcsengettünk hozzájuk és 
beengedtek. Nem kellet megkérdezni a 
szülőket. Sem a miénket, sem az övéket! Nem 
vittek és nem hoztak a szülők autóval... Mégis 
itt vagyunk. 
  
Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani 
mentünk, és nem ritkán fadarabokkal, botokkal 
harcoltunk, labdával dobáltuk egymást, mégis 
itt vagyunk. 
Nem volt 20 ponton zárodó biztonsági záras 
acélajtónk, sőt sokszor egyáltalán be sem 
zártuk az ajtót amikor lementünk játszani. 
Mégsem aggódtunk egyfolytában, nyugodtak 
voltunk (nyugodtabbak, mint ma). 
Embertársaink tényleg társak voltak, nem 
ellenségek.  
  
A szerelmet nem brazil sorozatokból tanultuk, 
csak egyszerűen megéltük. 
  
Boldogan szaladtunk végig az utcán az első 
csók után, úgy, mintha már sohasem akarnánk 
megállni. 
  

Ha egy tanár nyakon vágott, nem szúrtuk le 
egy késsel és nem pereltük be, és nem sírtunk 
otthon a szülőknek. Sőt! Ha lehetett, el se 
mondtuk. Ismertük a törvényt, és ha 
vétkeztünk, szüleink nem álltak mellénk. 
  
Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent 
a 
kötelesség, a bűntudat, a jóérzés, a felelősség. 
Ismertük ezeknek a szavaknak a mélységét. 
  
Ezek voltunk MI. Boldog hősei egy letűnt 
kornak, amelyen a mostani fiatalok értetlenül 
mosolyognak. 
  
Mi, "öregek?", tartsunk ki.  
Forrás: Internet 
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Tájékoztatás 

A Matheo Kegyeleti Szolgáltató és 
Kereskedelmi KFT. ezúton tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. augusztus 0l. 
napjával megkezdte teljes körű kegyeleti 
szolgáltatását. 

A szolgáltatási területünk a következő 
településekre terjed ki: Lábatlan mindhárom 
temetőjére, Süttő, Bajót, Tardos, Neszmély, 
Dunaalmás, továbbá minden olyan település a 
megyénkben és azon kívül, ahol a helyi 
temetkezési szabályozás lehetővé teszi 
munkánkat.  

A KFT. tagja, illetve munkatársaink, 
alkalmazottaink több éves tapasztalattal 
rendelkeznek, (a „Cs és Cs” Bt. dolgozói 
voltak) továbbra is változatlan színvonalon, 
korrekt árakon végzik munkájukat, és állnak az 
Önök szolgálatára. 

Vállaljuk: Temetés teljes körű ügyintézését, 
elhunyt szállítását, kegyeleti tárgyak árusítását 
stb. 

Irodáinkat a következő helyeken találhatják: 

2543 Süttő, Kisvasút út 6.  
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elérhetőség: (+36) 33/474-603                           
(Ügyelet: éjjel-nappal) 

mobil: +36 30 484-4290 

Lábatlan, az Egészségházzal szemben 

2541 Lábatlan, Rákóczi F. utca 51.  

elérhetőség: +36 30 484-4290  

 
Tisztelettel: Cseh Sándor 

                      Ügyvezető 

 
ÉRDEKESSÉGEK 

 
Fecskehajtó Kisasszony. Szeptember 8. 
Kisasszony ( Kisboldogasszony ) Szűz Mária 
születésének napja, Magyarországon kedvelt 
búcsúnap. A hívő asszonyok hajnalban 
kimentek a szabadba a napfelkeltét várni: úgy 
tartották, hogy aki arra érdemes, a felkelő 
napban megláthatja Máriát. Bizonyos 
vidékeken ekkor kezdték vetni a gabonát, amit 
e napra virradóra kitettek a szabadba, hogy 
harmat érje, „az Úristen szentelje 
meg”.Sokfelé a cselédek szolgálatba állásának 
napja is volt. A régi időkben a dió leverését a 
fáról is ekkor kezdték . A Fecskehajtó 
Kisasszony napja elnevezés arra utal, hogy e 
naptól kezdődően keltek útra a költöző 
madarak. 

 
MEGKERÜLTE A FÖLDET 

 
1522. szeptember 6-án 
Afrikát megkerülve tért 
vissza 
Spanyolországba 
három évig tartó útjáról 
a Földet először 
körülhajózó expedíció 
vezetője Fernando 
Magellán portugál 
tengerész. Az eredeti 

legénységből csak 18-an érkeztek haza. A 
hajóút a világ térképeinek átrajzolását 
eredményezte: bizonyossá vált, hogy a Föld 
gömbölyű, s kiderült, hogy a földfelszín  
nagyobb részét tenger borítja, mely egységes 
világóceánt alkot. 
 
 

A jákópapagáj logikája 

 
A három éves gyermekhez hasonlóan fogja fel 
a jákópapagáj az ok-okozati összefüggéseket. 
Képes kizárásos alapon dönteni: amennyiben 
tudja, hogy a két doboz közül az egyikben van 
eleség, a döntéshozatalához elég, ha az üres 
dobozt rázzák meg- mutatták ki német és 
osztrák kutatók. A zörgés hiányából 
következtet rá, hogy az eleség a másik 
dobozban van. A logika e formáját eddig csak 
embereknél és emberszabású majmoknál 
figyelték meg. Minden más vizsgált állatfaj -
többek közt a majmok és a kutyák is – 
kudarcot vallottak az ilyesfajta teszteknél. A 
gyerekek körülbelül három éves koruktól 
fogják fel, hogy a valamit tartalmazó doboz 
megrázása zörgő vagy más hasonló zajt kelt, 
míg az üres nem- vagyis megértik az ok-
okozati összefüggést a zaj és a tartalom között. 
Eggyel magasabbra téve a lécet, a kutatók arra 
is kíváncsiak voltak, vajon megérti-e  a madár , 
hogy nem érdemes a nem zörgő doboz 
tartalmát ellenőrizni. A kísérlet folyamán két 
nem átlátszó műanyag dobozt helyeztek az 
asztalra, amelyek közül csak az egyik 
tartalmazta a papagájok kedvenc eleségét, egy 
szem dióbelet. A madarak előtt megrázták a 
diót rejtő, az üres vagy egyszerre mindkét 
dobozt. A feladat megoldására a papagájoknak 
két lépésben kellett következtetéseket 
levonniuk. Elsőként a zörgést, illetve annak 
hiányát kellett összefüggésbe hozniuk az 
eleség jelenlétével, illetve hiányával. Azután 
ezt az információt annak megállapítására 
kellett felhasználniuk, hogy a zörgés hiánya azt 
jelenti: az eleségnek a másik dobozban kell 
lennie. ( A kutyák rendszerint e lépésnél 
vallottak kudarcot. ) A hat vizsgált jákópapagáj 
mindhárom feladathelyzetben tüstént 
azonosította az eleséget tartalmazó dobozt. 
 
Források: Szabad Föld 36.szám 
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Megnyílt a GERECSE Fotolub kiállítása amelynek a 
témája a péliföld.-szentkereszti „Nyiss ránk” 
rendezvény  pillanatai.  A kiállítás október 5-ig 
tekinthető meg a Művelődési Ház nyitvatartási 
idejében. 
������������������� 
 

KEM Díjugrató Bajnokság 
Döntő 

Bábolna 2012.09.22-23. 

 
 

A  Komárom – Esztergom Megyei 
díjugrató bajnokság döntőjén az 
Esztergomi Lovas SE színeiben versenyző  
Mező Réka,          Le Mistro nevű lovával a 
kezdő lovas bajnokságban 6. helyen, míg  
B/2 ifjúsági versenyszám döntőjében az 
előkelő 3. helyen végzett. 
Réka, ezzel az eredményével, 
bronzjelvényes besorolást kapott . 
A felkészítésében, edzője Ifj. Bönde 
Ferenc kétszeres Ifjúsági EB válogatott 
segítette. 

 
Gratulálunk a Bajóton élő ifjú versenyzőnk 
eredményeihez és további sikeres 
versenyzést kívánunk! 
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Temetési koszorúk, sírcsokrok 
Alkalmi virágcsokrok, szobanövények, 

vágott virágok 
Virágkiszállítás temetőbe igény szerint 

Mindenszentekre koszorú,virág 
rendelhető 

LOTTI Virágboltból 
Nyergesújfalu 

Tel. 70 / 5635862 
 

Rendelését leadhatja  helyben is  az 
APRÓ-CSEPRŐ boltban 
Bajót, Kossuth L. u.124. 
Tel.: 20 / 523 3970 

70/ 337 9151 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nem igaz, hogy a mai gyerekek nem akarnak, és 
nem tudnak olvasni. A felnőtteken múlik a 
dolog: ha a szülő is olvas, továbbá mindennap 
mesél a gyereknek, és az iskola se ront sokat a 
dolgon, akkor a gyerek megszereti a könyveket.  

„A mesehallgató gyerekből lesz olvasó gyerek” – 
összegzi tapasztalatait Nagy Attila olvasáskutató. 
Azaz, nem az iskolában tanulunk meg olvasni, 
hanem otthon: a mesehallgatás mellett a sok 
beszélgetés alapozza meg az olvasóvá válást. Az 
iskolázott szülők gyermekei azért érnek el jobb 
eredményeket a tanulmányaikban, mert otthonról 
hozzák a stabil kulturális tőkét. És emiatt van az is, 
hogy egyre nyílik az olló a szegényebb, és ebből 
adódóan ingerszegényebb környezetből származó 
gyerekek (akik sokszor nem is látnak könyvet az 
iskolába lépésig, akik szegényes szókincset 
szednek csak fel a családban) ás a középosztályi 
társaik között. Lemaradásuk szinte behozhatatlan 
hátrányt jelent számukra már a „startvonalnál”, az 
iskolakezdéskor. 

Vekerdy Tamás gyermekpszichológus szintén azt 
vallja, hogy a legfontosabb az olvasóvá nevelésben 
mindennapos mese. „Ha a gyerek mesét hall – nem 
lát, az egész más! –, akkor megtanul intenzíven 
belső képeket készíteni a hallott meséhez. Akinek 
vannak ilyen belső képei, az élvezettel fog tudni 
később regényt olvasni. Kimutatták, hogy aki így 
olvas, annak egy jól leírt futásról szóló rész közben 
a lábikrájában több vér gyűlik össze. Ezt ő nem 
tudja persze, de ez a fiziológiás változás 
nagymértékben segíti az érzelmi azonosulást. Ettől 
élvezet olvasni.” Vekerdy szerint a felolvasást ne 
hagyjuk abba később sem, 7-8-9 éves korában is 
meséljünk a gyereknek, akkor persze már regényt 
olvassunk. Dickens Copperfield Dávidját, vagy 
Jókait, Mikszáthot vagy mást. „Nem igaz, amit a 
nagyszülők gondoltak, hogy nem fog a gyerek 
olvasni, ha egyfolytában felolvasnak neki. Pont 
fordítva: ez a dolog továbbviszi-vezérli a saját 
olvasás felé.” 

 
 
2012. 

október 05. ( péntek délután)14-

18 óra  Bajóti Művelődési Ház 

Ha van megunt porosodó könyve, 
folyóirata hozza be a KÖZSÉGI 
KÖNYVTÁRBA  
( Művelődési Ház , Kossuth L. u. 84. ) 
és válogasson kedvére mások 
feleslegesnek ítélt anyagaiból.  
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