Elismerés a mexikói nagykövettől
A Mexikói Nagykövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által támogatott
“Spanyol Mint Idegen Nyelv Tanulásáért Járó Kíválósági Díj”, azaz “Mexikói Érem”, 2020.
szeptember 4-én, 11:00 órakor, a mexikói nagyköveti rezidencián került átadásra. A Debreceni
Fazekas Mihály Gimnázium spanyol-magyar két tanítási nyelvű tagozatának három kiválósága
részesült e nagyszerű kitüntetésben. Büszkeséggel tölt el, hogy tanáruk lehetek! Szívből
gratulálok az elért sikerekhez! Íme, egyik díjazott tanulónk, Terkovics Angéla Letti
élménybeszámolója.
2020. szeptember 4-én David Nájera, Mexikó magyarországi nagykövete, budai
rezidenciáján fogadta a spanyol nyelv területén az előző tanév során legkiemelkedőbben teljesítő
tanulókat, összesen 33 diákot. A meghívottak között voltunk mi hárman is, Dani Luca, Tahóczki
Réka és jómagam, 12. B osztályos tanulók.
A díjátadó 11-kor kezdődött, de egy baleset miatt le kellett szállnunk a vonatról és
megvárni a következőt, így viszont lehetetlen lett volna odaérni időben, ezért tanáraink
értesítették a nagykövetséget, akik kedvesen úgy döntöttek, hogy később kezdik az
ünnepséget, hogy semmi fontosról ne maradjunk le. Amikor végre odaértünk, meghallgattuk a
nagykövet beszédét, aki megköszönte a spanyol nyelvvel kapcsolatos munkánkat és
összefoglalta mennyi lehetőséget nyit meg előttünk ennek a gyönyörű nyelvnek az ismerete.
Folytatásként Dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felelős
államtitkára szólt néhány szót a jelenlévőkhöz spanyolul, megköszönve a nagykövet
munkáját. Ezt követően mindannyiunk átvehette az érmet és az oklevelet. A vírushelyzetre
való tekintettel mindenki maszkot viselt és kézfogás helyett a karunkat érintettük össze.
Később megkóstolhattuk a mexikói étel- és italkülönlegességeket. A nagykövet úr nagyon
kedves volt, minden jelenlévővel váltott néhány szót. Nekem például elmagyarázta, milyen
fajtái vannak a tequilának és azt is, melyiket hogyan kell fogyasztani. Mielőtt eljöttünk,
odamentünk hozzá megköszönni a vendéglátást és az elismerést. Beszéltünk még a néhány
évvel ezelőtti, gimnáziumunkban tett látogatásáról, majd elbúcsúztunk.
Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk,
és a gyönyörű környezet és a kellemes légkör a spanyolul beszélő emberek között biztosított
minket róla, hogy jó úton járunk, és igazán értékes emberek vannak az életünkben, például
tanáraink, akik nap, mint nap értünk dolgoznak. Köszönjük mindenkinek!
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