Ismertető a

107108/02189. számú pályázati program megvalósításáról

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. az Irodalmi jeles napok, felolvasó
versenyek kecskeméti diákok számára program megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alap
Szépirodalom Kollégiumától 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
I.1. A támogatott tevékenység szakmai programjának, résztvevőinek és a megvalósítás
eredményességének bemutatása
1. KATONA JÓZSEF NAPOK KERETÉBEN:
2017. november 20. hétfő
14.30 órakor: Megnyitó: A szőlőszem – Petőfi c. Turek Miklós színművész versszínházi
előadása
Hallgatóság létszáma: 32 fő felolvasó és 140 fő érdeklődő
15.30 órakor „Vallomások Kecskemétről” című próza felolvasóverseny
Katona József születésének 226. évfordulója, Arany János születésének 200. évfordulója és
Petőfi Sándor születésének közelgő 195. évfordulója alkalmából.
A meghirdetett 2 korcsoportban 32 fő vállalkozott a megmérettetésre.
Többek közt Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Kodály Zoltán,
Illyés Gyula, Pintér Lajos Kecskemétről írott élményeit, emlékezéseit, vallomásait hallhatták az
érdeklődők értő felolvasásában.
A zsűrizésében részt vett:
1. korcsoport: Farkashalmi Erzsébet drámapedagógus, magyartanár
Bajtai Mária ny. magyartanár, a MIT tagja
Komáromi Attila, a Katona József Társaság elnöke
2. korcsoport: Danyi Judit a Katona József Színház művésze
Kormányosné Makai Eszter drámapedagógus, magyartanár
Józsa Katalin drámapedagógus, a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon munkatársa

Nagy sikerrel mutatkozott be Turek Miklós előadóművész rendhagyó irodalomórája, amit
versszínházi formában mutatott be az ifjú közönség számára.
A versfüzért nem szakították meg magyarázó szövegek, azok egymásból következve egy
panoráma képet vetített elénk Petőfi életének állomásairól.
A felolvasóversenyre igényes szövegválasztás és felkészült értő felolvasás volt jellemző. A
felolvasott szövegekkel erősödött a diákok Kecskeméthez kötődő kapcsolata, szélesedett
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látókörük a város múltjával foglalkozó írások hatására.
A felolvasásokat követően a zsűri pozitív megerősítésre alapuló, továbblépést segítő
értékelésével, majd a díjak átadásával zárult.
2. MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL
2018. január 27. hétfő
14.30 órakor: Megnyitóként rendhagyó irodalomóra formájában hangzott el:
ÉRTI-E MA A VILÁG PETŐFIT?
Petőfi költészetének hatása a 20-21. század magyar költőire
Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész széles ívű, sok humorral átszőtt, magával ragadó
előadását hallhatta a közönség.
Hallgatóság létszáma: 29 fő felolvasó és 130 fő érdeklődő
15.30 órakor:
TÁRSASÁGI ÉLET A REFORMKORTÓL A ROMANTIKÁN ÁT A SZECESSZIÓIG
címmel felolvasóverseny 7-9. és 10-12. osztályos diákok számára.
Petőfi Sándor születésének 195. évfordulójára emlékezve a társasági életről a reformkor nagyjaitól a
20. század elejéig a korszakokhoz kapcsolódó írók, költők, zeneszerzők, képző-, ipar- és
építőművészek prózai írásaiból, naplójából, leveleiből max. 3 perces időtartamban nyílt lehetőség a
felolvasásra.
A zsűri munkájában részt vett:
Horváth Júlia a NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola magyartanára
Hegedűs Zoltán, a Katona József Színház Jászai Mari-díjas művésze
Komáromi Attila, a Katona József Társaság elnök
Levezető: Csizmadia Ilona, a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon munkatársa
A meghirdetett 2 korcsoportban 10 iskola képviseletében 29 felolvasó jelentkezett a felhívásunkra.
A felolvasóversenyen az értékes irodalmi szövegek anyanyelvünk sokféleségét, színeit és szépségét
mutatták be a hallgatóság számára. A 100-150 évvel ezelőtti társasági élet, diákélet mindennapjai
elevenedtek meg a felolvasók szavai által.
A felolvasók jó szövegválasztása és átélt értelmező felolvasása magával ragadta a hallgatóság
képzeletét. Legtöbben Jókai Mór írásaiból, Petőfi és Arany levelezéséből és Heltai Nándor: Kincses
Kecskemét c. gyűjteményéből választottak.
A zsűri értékelése szerint a szövegrészek válogatásával szélesedett a diákok irodalmi érdeklődése,
tudásuk alaposabbá vált.
Ez alkalommal is a zsűri pozitív megerősítésre alapuló, továbblépést segítő értékelésével, majd a
díjak átadásával zárult a felolvasó verseny. A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló
Általános Iskolája különdíjat ajánlott fel.
Mindkét alkalommal
- két korcsoportban 7-9. és 10-12. osztályosok jelentkezését vártuk.
- a választható források pontos megjelölésével segítettük a diákok szövegválasztását,
felkészülését.
- Városunk elismert művészeit, média szakembereit, meghatározó tanáregyéniségeit kértük fel a
szakmai tanácsadásra, zsűrizésre.
- a megnyitó előadásokat a felolvasó verseny résztvevőin túl - rendhagyó irodalomtörténeti
óraként - több iskolai osztály, érdeklődő felnőtt is meghallgatta

3. ANYANYELVEK NEMZETKÖZI NAPJA ALKALMÁBÓL szervezett előadás és
szavazás a 10 legszebb magyar szóra
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2018. február 26. hétfő
A magyar nyelv kifejező ereje, napjaink kommunikációs változásai
Juhász Judit az Anyanyelvápolók szövetsége elnöke előadása a magyar nyelv változásairól, a
kommunikáció változásairól
15.30 órakor. „10 legszebb magyar szavam” szavazás eredménye
Kecskeméti általános és középiskolások szavazatait vártuk.
32 egyéni és 3 csoportos-iskolai szavazat érkezett be.
889 szó szerepelt a nevezések között.
A 10 legszebb magyar szó szavazás eredménye 2018-ban: szeretet / szeretlek, pillangó, anya,
szerelem, család, édesanya / édesanyám, barát / barátság, csillag, élet, testvér
Harmadik alkalommal szerveztük meg az Anyanyelvek Nemzetközi Napja alkalmából az anyanyelv
hagyományaira és mai változásaira fókuszáló rendezvényünket. Nagy tetszéssel fogadták a
kecskeméti diákok a 10 legszebb magyar szavam keresésére indított szavazást. Pedagógus kollegák
beszámolója szerint olyan fiatalok is végiggondolták és beküldték szavazatikat, akik eddig nem
mutattak érdeklődést a magyar nyelv szókincse, változásai, az elavuló és új szavaink iránt.
Az előadásra és az eredményhirdetésre sajnos az influenzajárvány kiszélesedése miatt több előre
bejelentkezett csoport nem tudott eljönni.
I.2. A támogatott programok ideje, helye, résztvevői és látogatói létszámai
Rendezvény neve:

Helye:

Ideje:

A szőlőszem – Petőfi
c. Turek Miklós
színművész
versszínházi előadása
„Vallomások
Kecskemétről” című
próza
felolvasóverseny

Hírös Agóra
Ifjúsági Otthon
színház- és mozi
terme
Hírös Agóra
Ifjúsági Otthon
párhuzamosan
előadóterme és
iparos terme
Hírös Agóra
Ifjúsági Otthon
színház- és mozi
terme

2017. november
20. 14.30 óra

ÉRTI-E MA A
VILÁG PETŐFIT?
Petőfi költészetének
hatása a 20-21.
század magyar
költőire
Dr. Praznovszky
Mihály
irodalomtörténész
előadása
TÁRSASÁGI ÉLET Hírös Agóra
Ifjúsági Otthon
A
REFORMKORTÓL előadó terme
A ROMANTIKÁN
ÁT A
SZECESSZIÓIG
című
felolvasóverseny

Verseny
résztvevők
száma:
-

Nézők,
látogatók száma:

2017. november
20. 15.30 óra

32 fő

40 fő

2018. január 29.
14.30 óra

-

159 fő

2018. január 29.
15.30 óra

29 fő

40 fő

172 fő
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A magyar nyelv
kifejező ereje,
napjaink
kommunikációs
változásai
Juhász Judit előadása
„10 legszebb
magyar szavam”
szavazás
eredményhirdetése

Hírös Agóra
Ifjúsági Otthon
tükörterme

2018. február
26. 14.30 óra

-

60 fő

Hírös Agóra
Ifjúsági Otthon
tükörterme

2018. február
26. 15.30 óra

32 egyéni és 3
csoportosiskolai szavazat
érkezett be.

60 fő

A rendezvényeket Őszi programajánlónkban és a Kecskeméti Kínáló havi programfüzetben,
honlapunkon és facebook oldalunkon jelentettük meg.
http://www.hirosagora.hu/felhivasok
Rendezvényeinkről képalbumot tettünk közzé a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon facebook oldalán:
Vallomások Kecskemétről:
https://www.facebook.com/pg/KioKecskemetiIfjusagiOtthon/photos/?tab=album&album_id=70270
4029930138
Érti-e ma a világ Petőfit?
https://www.facebook.com/pg/KioKecskemetiIfjusagiOtthon/photos/?tab=album&album_id=73422
6420111232
A kommunikáció változásai:
https://www.facebook.com/pg/KioKecskemetiIfjusagiOtthon/photos/?tab=album&album_id=74689
9532177254
1. Rendezvényeinkről hírt adott és beszámolt a Petőfi Népe, a Hirös.hu hírportál, a Kecskeméti
Televízió:
Katona József Napok:
https://hiros.hu/kultura/katona-jozsef-napok-az-ifjusagi-otthonban
KTV Hírös Hírek 9:37 percétől látható a tudósítás
rendezvényünkről.http://kecskemetitv.hu/.../t_Aktu%C3%A1lis%20H.../index.html
Anyanyelvek Nemzetközi Napja:
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/ezek-2018-legszebb-magyar-szavai-1221315/
KTV 2018. 02.26-i Híróra adásában a 12:44-14:16 közötti időben tudósított rendezvényünkről:
http://kecskemetitv.hu/hirora/hirora-36
Kecskemét, 2018. április 6.
Bak Lajos s. k.
ügyvezető igazgató
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