Élménybeszámoló az Olvass többet! határtalanul- magyarul vetélkedő 10
éves jubileumi konferenciájáról egy szervező diák szemével

Tavaly kezdtem tanulmányaimat a Debreceni Ady Endre Gimnázium falai között.
Megszeppenve álltam a megnyílt kapuk előtt.
Magyartanárom Peternainé Juhász Zsuzsa tanárnő volt, ő ajánlotta az Olvass többet! versenyt.
Az igazat megvallva nem szerettem olvasni, de úgy döntöttem, elindulok a vetélkedőn.
Megdöbbenve olvastam az ajánlott könyveket, magukkal ragadtak, és olvasás közben
rátaláltam egy olyan csodára, amit eddig még csak más emberektől hallottam: az olvasás
szeretetére.
Zsuzsa néni kért meg, hogy segítsek a az Olvass többet! jubileumi konferencia szervezésében.
Nagy örömmel vállaltam el.
A szervezés szép lassan, lépésről lépésre haladt. Én írtam össze a sütemények listáját s az összes
segítő kezet, akik részt tudtak venni a programon. Próbáltam abban segíteni, amiben csak
tudtam.
Az idő hamar elrepült, és már el is érkezett a nagy nap, amikor megmutathattuk munkánk
gyümölcsét.
Osztályomból húsz ember vett részt a rendezvényen, mindenkinek megvolt a maga feladata.
Úgy működtünk, mint egy-egy fogaskerék egy jól működő gépezetben, s elmondhatom, hogy
szívből- lélekből végeztük munkánkat.
Segítőtársam és én voltunk, akikkel a vendégek először találkozhattak- útbaigazítottuk, és
elkísértük őket. Örömmel töltött el, hogy láthattam az emberek arcán a mosolyt.
Az előadásokon sajnos nem vehettem részt, de ott voltam, és segíthettem. Sokunk számára
fontos, meghatározó és felbecsülhetetlen élmény volt ez, ezért hálások lehetünk Peternainé
Juhász Zsuzsa és Kluka Hajnalka tanárnőknek, Kónya István tanár úrnak és nem utolsósorban
a kis csapatnak, akik ott voltak mindenhol, és segítettek mindenben.
Az olvasás érték, és ezt az Olvass többet! vetélkedő csak erősíti- ad egy érzést, amit szavakkal
leírni nem lehet.
Ha kezembe veszek egy könyvet, egy szempillantásra megáll az idő, egy másik világ tárul elém.
Ezt csak azt tudja megérteni, aki olvas.
Az olvasás összehozza az embereket. A könyvek tanítanak, élményt, esélyt biztosítanak. Az
Olvass többet! ezt mind megadja, s remélem, hogy még nagyon-nagyon hosszú ideig működni
fog ez a fogaskerék!
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