
Tízéves „fennállását” ünnepli idén a nyelvek
európai napja. Az Európai Bizottság 2001
óta szeptember 26-át minden évben a nyel-
veknek, a nyelvek kérdésének szenteli. Az e
napon rendezett programok célja, hogy hir-
dessék a nyelvtanulás fontosságát, jelentõsé-
gét, felhívják a figyelmet az európai orszá-
gok színes és változatos kultúrájára, hogy
hangsúlyozzák az egész életen át tartó tanu-
lás jelentõségét. 

Nyelvi játékok – játékos nyelvek tiniknek
címmel a debreceni Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Központ
nyelvi részlege az idén is megünnepelte ezt a
napot. Szeptember 22-én délelõtt 10 órától

délután 6 óráig látogathatták az érdeklõdõk a
nyelvi napot. A programot alapos készülõdés
elõzte meg, a nyelvi részleg munkatárasai
feladatokat állítottak össze, és az alkalomnak
megfelelõ dekorációt készítettek. A feladat-
lapok kitöltésével a rendezvényen a résztve-
võk játékos formában találkozhattak az Eu-
rópában beszélt nyelvekkel, a változatos 
európai kultúrákkal, gasztronómiával. To-
vábbá lényeges volt az is, hogy ne csak a sû-
rûn használt angollal és némettel, hanem 
a kisebb, kevésbé használatos nyelvekkel is
ismerkedjenek. 

Egész nap nagy volt a sürgés-forgás. 
A programot elsõsorban a 12–18 éves kor-
osztálynak hirdettük ugyan meg, ám öröm-
mel tapasztaltuk, hogy az elõre bejelent-
kezett általános iskolai csoportokon kívül
számos érdeklõdõ magánember és kísérõ
nélküli gimnazista csoport is felkereste a
nyelvi részleget. A feladatok közül minden-
kinek megvolt a maga kedvence. Voltak, akik
a városban rejtõzõ szavakat kedvelték legin-
kább. Ennek a játéknak a lényege az volt,
hogy az európai városok nevének magyar je-
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lentését felismerjék, természetesen szótárak
segítségével. Emellett az európai uniós or-
szágok nyelveire lefordított üdvözlõ felirato-
kat párosíthatták az országok nyelveihez, va-
lamint egy, Európa nyelveire és kultúrájára
vonatkozó totót is kitölthettek. Végül utolsó
feladatként keresztrejtvényeket oldhattak
meg. Természetesen a németes csoportok né-
met, míg az angolos csoportok angol nyelvû
rejtvényt kaptak. Akinek pedig volt kedve,
pihenésképpen vaktérkép segítségével „ki-
rakhatta” Európa országait. Minden részt-
vevõnek és érdeklõdõnek, aki kitöltötte a 
feladatlapot, apró ajándékokkal, nyeremé-
nyekkel kedveskedtünk. 

A sikeres rendezvényrõl a média is tudó-
sított, a Hajdú-bihari Naplóban megjelent az
eseményrõl egy rövid összefoglaló cikk. Va-
lamint jelen voltak az Alföld Televízió és az
Eurorádió munkatársai is, akiknek a kérdése-
ire a jelen lévõ diákok és pedagógusok el-
mondták, hogy a nap folyamán nagyon jól
érezték magukat, új ismeretekkel gazdagod-
tak, és remélik, hogy jövõre hasonlóan érde-
kes feladatokkal várjuk õket a nyelvi rendez-
vényen. ■
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Röviden

kultura.hu

Átadták az Arany János-díjakat az

Írószövetségben

Arany János-díjat vehetett át Kiss Benedek

költõ, Vári Fábián László költõ és Jánosi

Zoltán irodalomtörténész, Gérecz Attila-

díjban részesült Kele Fodor Ákos költõ.

Ismeretlen Fekete István-kéziratok az

írót bemutató dombóvári múzeumban

Eddig meg nem jelent kéziratokat is bemutat

a Vuk és a Kele írójától a dombóvári Fekete

István Múzeum, amely új helyiséggel

bõvítette kiállítását.

Magyar elnököt választott az

UNESCO döntéshozó fóruma

Bogyay Katalin nagykövetet választotta meg

kedden az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos

és Kulturális Szervezete (UNESCO)

Általános Konferenciája 36. ülésszakának

elnökévé. A szervezet párizsi székházában

rendezett beiktatási ünnepségen jelen volt

Schmitt Pál köztársasági elnök.

Írjon verset söralátétre!

Söralátétvers-pályázatot hirdetett a Borsodi.

Bárki jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves.

Több kategóriában is várják a költeményeket,

a lényeg, hogy az iromány kapcsolódjon a

folyékony kenyérhez.

Drámapályázatot hirdetett a kaposvári

színház

Egyfordulós drámapályázatot hirdet a

kaposvári Csiky Gergely Színház, a teátrum

korábbi vezetõje, Schwajda György

emlékére.




