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Évről évre azt tapasztaljuk, 
hogy az óvodáskorú gyermekek 
között egyre több a beszédhibás, 
az olyan beszédfejlődésben aka-
dályozott, aki logopédiai segít-
ségre szorul. Az intézményünk-
be járó, korai fejlesztésben részt 
vevő hároméves gyermekek is 
nehezebben kezdenek beszél-
ni, sokszor beszédfejlődésük 
igen nagyszámú tünetegyüttest 
mutat már óvodáskorban. Egyre 
nő a társadalmi igény az ellátá-
sukat illetően, valamint, hogy a 
beszéd-rendellenességek külön-
böző tünetei minél korábban, 
ne csak közvetlenül beiskolázás 
előtt részesüljenek megfelelő 
kezelésben. Ugyanakkor a logo-
pédiai hálózat felvevőképessége 
korlátozott. 

A tapasztalható gyenge beszéd-
állapot okai közül – a teljesség 
igénye nélkül – néhányat min-
denképpen ki kell emelnünk. 
Felgyorsult életünk, a mindenna-
pi rohanó tempó mellett a felnőt-
tek egyre kevesebbet beszélget-
nek a gyermekekkel. Szerepüket 
átveszi a TV és a videó, ahonnan 
a szájmozgást, a helyes artiku-
lációt elég nehéz elsajátítani. 
A családban elmaradnak a nyu-
godt, érdeklődő beszélgetések, 
a kedves meleghangú, szemkon-
taktus felvételével kísért élő anya 
hangjához is köthető mesék. 
A nagymamák is már ritkán 
mesélhetnek, hiszen sok család-
ban aktív dolgozók. Mindezek 
együttes következménye az arti-
kulációs bázis gyengesége.

Április 22-én Nagy Éva intéz-
ményvezető asszony, vala-
mint az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatban dolgozó 
logopédusok munkaközössé-
ge kezdeményezésére az érdi 
óvodákban dolgozó óvónőknek 
szakmai és technikai, mód-
szertani tájékoztatás, frissülés 
nyújtása céljából megszervez-
ték az I. Logopédiai Napot. 
A Szakmai szimpózium 4 órájá-
ban, valamint hasznos, kézbe-
vehető kiadvánnyal, gyakorlati 
és elméleti tudnivalókkal vár-
tuk az óvónőket. Remélhetőleg 
a rendezvényt, amelynek a 
Beszédvár elnevezést adtuk, a 
közeljövőben tanítónők és szü-
lők is láthatják és hasznosnak 
vélik majd. Munkánkkal nem-

Olvastuk – folyóirat

Duna-part
Visszaút Padovába, Karácsonyi 
járat – verscímek, Rózsássy 
Barbara két költeményének 
a címe, amelyekkel a Duna-
part legfrissebb száma indul. 
Kassovitz László A szerencsés 
ember címû prózája követi a 
verseket, majd Bobory Zoltán, 
Nyerges Gábor, Kiss B. Zsolt, 
Grandpierre Károly költeményei 
folytatják a sort, és a Szépírás 
rovatot Tóth-Máthé Miklós A 
besúgó halála címû írása zárja.

A Horizont rovatban Czövek 
Ágnes Mi Atyánk, aki (nem) 
vagy címmel a vallásköltészet-
nek egy viszonylag könnyebben 
leírható szegmensét, a költői 
imádságot választotta lengyel 
és magyar nyelvû versekkel 
illusztrált tanulmánya tárgyá-
ul. A Normandiában született 
francia Michel Cahour író, költő, 
filozófus két verse Király Lajos 
fordításában olvasható a folyó-
iratban. Kovács Sándor tollá-
ból – a Tükör rovatban – az 
Illésházy család Érd történel-
mében betöltött szerepével 
ismerkedhet meg az olvasó, 
a Sóskúti Katolikus Munkás 
Énekkar 1946 és 1950 közöt-
ti mûködéséről pedig Keresztes 
Csaba írt. Kovács József László 
Arany János és a szerb történe-
lem kapcsolatát elemzi.

A Csokonai Színház igazga-
tójával, Vidnyánszky Attilával 
Erdei Sándor beszélgetett. 
Szakolczay Lajos ugyancsak 
interjúval jelentkezett a folyó-
irat hasábjain: Faragó Laura 
énekmûvésszel készített 
beszélgetése A „boldog” sze-
génység szorításában címet 
viseli. Egy fiatal magyar köz-
gazdász, Nagy Éva Eszter 
önkéntesként vett részt Barack 
Obama elnökválasztási kam-

pányában – kampánybeszá-
molójához fûzött jegyzeteket 
Gyarmati László A remény erőt 
ad címmel. Novotny Tihamér 
képzőmûvészeti tárlatokról írt a 
Galéria rovatban, Győrffy Sándor 
a látvány és belső kép találkozá-
sát elemzi Ghyczy György újabb 
mûveiben.

Sz. Tóth Gyula a Könyvjelző 
rovatban Madarász Imre 
A legfényesebb századforduló 
címû tanulmánykötetéről, Pécsi 
Györgyi, Zsirai László Szavak ike-
banái címmel megjelent verses-
kötetéről, Bariska István, Kovács 
József László Sopron és a Buda-
hegyvidék szellemiségének fog-
lalatát sajátos többnyelvûséggel 
felidéző könyvéről írt. 

Az irodalmi, társadalmi és 
kulturális folyóirat jelen számát 
Ghyczy György, Jovián György, 
Kovács Géza, Lajta Gábor, 
Nagy Imre Gyula, Nagy István, 
Stefanovits Péter, Szurcsik József 
és Véssey Gábor mûvei illuszt-
rálják.

A Duna-part megrendelhető 
és előfizethető a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban 2030 Érd, 
Hivatalnok u. 14., e-mailen: 
dunapart@csukalib.hu, vagy 
faxon: 06 23/365 470.

 B. N.

Olvasóink írják
csak a helyes beszéd kiala-
kításán és a beszéd terápi-
zálásán fáradozunk, hanem 
a város intézményeiben dol-
gozók partnerkapcsolatainak 
kiépítésén is. Szeretnénk fel-
ismertetni, hogy a gyerme-
kek érdekében az összefo-
gás és az együttgondolkodás 
igen fontos. Köszönjük tehát 
azon óvódák részvételét, akik 
megtiszteltek bennünket az 
I. Logopédiai Nap látogatá-
sával és közösen velünk e 
napon belefogtak egy olyan 
vár megépítésébe, amelyben 
gyermekek laknak majd. 
Köszönöm kollégáimnak 
és az intézmény adta lehe-
tőségeknek, hogy fentieket 
megszervezhettem, hogy 
a Beszédvár alapkőletétele 
megtörtént.

Illésné Szalai Fruzsina
gyógypedagógus-logopédus 

tanár
munkaközösség-vezető

Érd megyei Jogú Város 
Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat

Beszédvár gyerekeknek

A borító Nagy Imre Gyula fotójának 
felhasználásával készült

mozaik

Előadás Széchenyiről
Szeretettel várnak minden érdek-
lődőt 2010. május 26-án, 18 órára, a 
Magyar Földrajzi Múzeum dísztermébe, 
Dr. Gergely András Széchenyi István 
élete, utazásai, halála című előadására.
  Az estet a Széchenyi-évforduló 
jegyében szervezik, megemlékezve 
Széchenyi István halálának 150. évfor-
dulójáról.  
  Az előadást a Széchenyi István 
Általános Iskola szervezi, támogató-
ja a CivilÉrdek Egyesület és a Magyar 
Földrajzi Múzeum.


