
Több mint száz ezer fo rint be vé tel lel zá rult az ol va sás nép sze rû sí tõ Supka Gé za Ala pít vány el sõ jó té kony sá gi kép auk ci ó ja 2013. no vem ber
28-án a Gundel Cuk rász dá ban DYS-KON-TÚR, Ké pek az ol va só gyer me ke kért cím mel. Az ala pít vány idén szep tem ber ben, a kö zel tíz ezer
em bert meg moz ga tó Az Ol va sás Éj sza ká ja cí mû ol va sás fesz ti vál ján hir de tett könyv il luszt rá ci ós imp ro vi zá ci ós já té kot, amely nek ke re té ben
há rom is mert ma gyar gra fi kus, köny ves il luszt rá tor (Haj ba Lász ló, Hor váth Il di, La ka tos Ist ván) raj zolt hely ben, élõ ben a Sza bó T. An na köl tõ
ál tal fel ol va sott me sé hez. A fesz ti vá lon ké szült al ko tá sok hoz az ala pít vány a ha zai köny ves gra fi kusmû vész kö zös ség al ko tó i tól gyûj tött to -
váb bi fel aján lá so kat (gra fi ká kat, fest mé nye ket, mû vé szi nyo ma to kat), így egy hu szon há rom té tel bõl ál ló kol lek ci ót adott ka la pács alá a nyil -
vá nos ár ve ré sen.

Az es tet Bán Mag da szer kesz tõ, iro dal már ve zet te, ze nei pro duk ci ó val szó ra koz tat ta a kö zön sé get az Álom mû hely duó (Ka la pos Éva Ve -
ro ni ka és Hermann Zol tán), ár ve rés ve ze tõ ként Né meth Dor ka író köz re mû kö dött az auk ció si ke ré ben. A gyûj tõk An tall Ist ván, Ba ra nyai And -
rás, Bényi Lász ló, Haj ba Lász ló, Hor váth Il di, Kabai Ló ránt, Ko csis And rás, La ka tos Ist ván, Ma ros Krisz ti na, Pásztohy Pan ka, Pekó Zsolt,
Szal ma Edit, Sze ge di Ka ta lin, Tandori De zsõ mun kái kö zül vá lo gat hat tak. A ran gos al ko tók fel so ra ko zá sa nem ki zá ró lag kép zõ mû vé sze ti
ese mény volt, a Supka Gé za Ala pít vány a be ve té lek fe lét a Dyslexiás Gyer me ke kért Egye sü let nek aján lot ta fel. Az ös  sze get az egye sü let a
kü lön bö zõ gyer mek ko ri ol va sás za va rok kal kap cso la tos fel vi lá go sí tó mun ká ra for dít ja. Ez a mun ka dön tõ en se gít het ab ban, hogy (fel is me rés -
sel, meg fe le lõ fej lesz tés sel) disz le xi ás gyer me ke ink is az ol va sók tá bo rát gya ra pít has sák. Az ak ció be vé te le i nek má sik fe lét a Supka Gé za
Ala pít vány a 2014-es Az Ol va sás Éj sza ká ja (Vol. II.) egy, az ol va sá si kész ség hez kap cso ló dó já té kos in te rak tív prog ram meg va ló sí tá sá ra for -
dít ja. Az ár ve rést ki egé szí tõ is me ret ter jesz tõ be szél ge tés ben Verõné B. Mag dol na, a Dyslexiás Gyer me ke kért Egye sü let el nö ke hang sú lyoz -
ta, hogy a disz le xi ás gye re kek nem szel le mi leg vis  sza ma ra dot tak, nem in do kol ja sem mi, hogy az ok ta tá si rend szer ben gyen géb ben tel je sít -
se nek, in tel lek tu sok nem rit kán át lag fe let ti, azon ban a köz ok ta tás ban al kal ma zott kép ol va sós ol va sás ta ní tá si mód szer ná luk nem ve zet si -
ker re, ezért a disz le xi ás di á kok sok szor tény leg le ma rad nak a ta nu lás ban. A meg ol dás a meg fe le lõ ol va sás ta ní tá si me tó dus al kal ma zá sa, és
a szü lõk ala pos fel vi lá go sí tá sa a disz le xi á ról, a fej lesz té si le he tõ sé gek rõl, így vé gül a disz le xi ás gyer me kek is tel jes és si ke res éle tet él het -
nek, és rá adá sul az ol va sók tá bo rát gya ra pít hat ják.

A ha gyo mány te rem tés cél já val meg ren de zett köny ves jó té kony sá gi kép ár ve ré sen szá mos mû al ko tás gaz dá ra ta lált, azon ban, ahogy a
Supka Gé za Ala pít vány el nö ke, Lafferton Kál mán el mond ta, ez az est csu pán az el sõ kö re volt a DYS-KON-TÚR-nak. Az auk ció de cem ber
16-án online for má ban, Az Ol va sás Éj sza ká ja Facebook-oldalán foly ta tó dik.
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