Beszámoló a 2014. március 28-án lezajlott
Támop-témanap megrendezéséről
Két érdekes előadáson vehettek részt az érdeklődő diákok és tanárok ezen a péntek délutánon
a Kecskeméti Református Gimnázium dísztermében.
Először Kozmács István nyelvész professzor beszélt a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról,
ill. arról, hogy mi a szerepe, hol a helye a mai magyar nyelvnek a világ nyelvei kötött.
Majd Lackfi János költő, műfordító remek humorral fűszerezett másfél órája következett, a
kortárs európai költészetről adott ízelítőt, közben egy-egy saját versét is elmondta.
Hogyan jöhetett létre ez a jól sikerült koradélután a Református Gimnáziumban? Csak saját
erőből nem tudtuk volna megvalósítani, egy pályázat volt a segítségünkre, pontos
megnevezése szerint:
„TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0516

A Kecskeméti

Református

Egyházközség

Könyvtárának részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”.
A Könyvtár munkatársai gondozták a pályázatot, a Gimnázium tanárai a szervezésben, a
lebonyolításban közreműködtek. Összesen kilenc városi és környékbeli együttműködő iskola
vett részt a programban, köztük a hátrányos helyzetű Jakabszállás-Fülöpjakabi Általános
Iskola is. A megvalósítás során a pályázók messzemenően törekedtek az esélyegyenlőségre,
még az olyan aprónak tűnő dolgokban is, mint az időpont megválasztása, a kért férőhelyek
biztosítása, stb. Örömünkre szolgált, hogy ilyen sok oktatási intézmény képviselőit
regisztrálhattuk, megtelt a több mint kétszáz főt befogadni képes dísztermünk.
Általános volt az a vélemény, hogy lelki-szellemi épülésünkre szolgált ez a rendezvény. Jó
érzés volt hallani, hogy anyanyelvünk nem is áll olyan hátul a világ nyelvei között; Lackfi
János pedig közvetlen egyéniségével bilincselte le a hallgatóságot.
Végezetül idézek az egyik 9. osztályos tanulónk, Kispál Sára élménybeszámolójából, írása az
elektronikus diákújságunkban jelent meg.
„A délután folyamán nem mindennapi adatokhoz juthattunk Európa egyes országairól.
Pl.: hol isszák a legtöbb kólát, vagy hol működnek fordítva a villanykapcsolók. Az érintett
tájakról hallhattunk verseket Lackfi János fordításában és előadásában. Ezen kívül a családi
életébe is bepillantást nyertünk. Megtudtuk, milyen, ha leányunk a kórház bejáratában
pottyan a kezünkbe - mert hát néha a gólyák is elkapkodják a dolgokat. Mindezek után
képzelhetitek, hogy a költő remek humorának köszönhetően igen vidám hangulat kerekedett. A
találkozó végén a rajongók dedikáltathatták a könyveiket.

Örülhettünk, hogy ilyen kellemesen és hasznosan tölthettünk el egy órát, egy olyan
magyar író társaságában, aki stílusával belopta (és belopja) magát az ifjúság szívébe.”

Kecskemét, 2014. 05. 17.
Kovács Zoltán
magyartanár

