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Groó Zita vagyok. Biológusként és biológiatanárként 
végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 
Tanulmányaim után egerek szociális viselkedését 
kutattam ösztöndíjasként, ami lehetővé tette, hogy 
több hónapot külföldi egyetemeken töltsek.  Biológiát 
tanítani régi álmom volt, és örülök, hogy ezt a Karinthy 
Gimnáziumban tehetem, hiszen nagyon sok jót hallottam 
róla korábban. Jómagam is kéttannyelvű gimnáziumban 
végeztem, ezért tudom, milyen kihívásokkal jár egy 
tárgyat idegen nyelven tanulni, emellett ismerem a sok 
előnyt is, amit adhat.  Szabadidőmben önkéntesként 
ökológiai fenntarthatósággal foglalkozom, emellett 
nagyon érdekelnek más népek kultúrái, illetve Budapest 
várostörténete. 

My name is Emily Vanderploeg and I am one of 
the new native-speaking English teachers at the 
school.  I am originally from Canada, and moved to 
Budapest from Wales, where I lived and studied for 
about eight years.  There, I completed an MA and 
PhD in Creative Writing at Swansea University, and in 
Canada I received my BA(Hons) in English Language 
and Literature and Art History at Queen’s University.  
In the past I have taught children’s and university 
workshops, and I am now really enjoying teaching 
the students at Karinthy (as well as exploring Hungary 
and learning to speak Hungarian!). 

My name is Grace MacMillan and I am one of the new 
native-speaking English teachers here at Karinthy.  I am 
originally from the New England region of the United 
States where I studied English before getting my MA 
in teaching. In my free time I enjoy reading, watching 
series, and traveling. I am so thrilled to be here this 
year and am looking forward to the months to come.

Bemutatkoznak új tanáraink
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Negyedszázad. Mi az egy ember életében? 

Talán egy idősebb ember számára nem 

jelent nagyon sokat, de egy viszonylag fiatal, 

mindössze 28 éves iskola számára hosszú idő ez. 

Annál is inkább, mert ez a 25 év a német-magyar 

cserekapcsolatok életkorát jelenti, vagyis azok 

szinte egyidősek az iskolával. 

25 éve élnek a német-magyar cserekapcsolatok 
(Frankenthal – Albert EinsteinGymnasium – Karinthy,  

Bachgauschule Babenhausen – Karinthy)

Ennek az immár felnőttkorba lépett programnak a jubileumát ünnepeltük idén 

szeptember 18-án az iskola aulájában. Az éppen zajló csereprogramok diákjain 

és tanárain kívül az évforduló alkalmából ellátogatott iskolánkba a frankenthali 

gimnázium igazgatója, Sabine Schanz és a csere elindítója, hazánk egykor 

idegenbe szakadt polgára, Oliver Spuller is. Az ünnepségen elhangzott beszédek 

mindegyike megemlékezett az 1989-es eseményekről, a rendszerváltozásról, ami az 

egykor egzotikusnak mondaható kapcsolatokból jól működő, mindkét fél számára 

hasznosnak bizonyuló, tartós együttműködést tett lehetővé. Nem szabad azonban 

elfelejtenünk, hogy az évek során kialakult barátságok, a csere mellett elkötelezett 

tanárok nélkül ez a program nem volna olyan élő, folytonosan fejlődő, mint ma. 
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Külön öröm volt számunkra az a sok tehetséges diák, akik műsorszámaikkal 

változatosabbá tették a megemlékezést. Kocsis Boglárka, Liptai Fruzsina énekkel, 

Matócsi Gréti, Dénes Zóra és Könyves-Tóth Piroska tánccal, Zou De Zsolt zongora-, 

Molnár Melinda gitár-, Fodor Barnabás cselló-, Domján Anna pedig fuvolajátékával 

varázsolta el a nézőket. De nem szabad elfeledkeznünk Horváth Laliról sem, aki 

fergeteges stand-up comedyjében a német nyelv gyönyöreivel ismertette meg 

a hallgatóságot, miközben az angol, orosz és magyar nyelvből vett példákkal 

támasztotta alá mondanivalójának lényegét: miért is érdemes németül tanulni. Hát 

én csak annyit mondok: többek között a német csereprogramok miatt!  

Horváth Edina

Lengyel-magyar csere

2014 áprilisában a Karinthy Frigyes Gimnázium 
egy kis csoportja képviselte iskolánkat egy 
lengyel-magyar cserediák program keretein 
belül. Amint megérkeztünk, rögtön egyértelművé 
vált számunkra, hogy a „lengyel, magyar – két 
jó barát” mondásnak tényleg van alapja. 
Hihetetlen lelkesedéssel és kedvességgel 
fogadtak minket, majd mutatták meg nekünk 
Krakkó és a város környékének nevezetességeit.

Alkalmunk nyílt részletesen tanulmányozni 
a főtéren lévő, híres kéttornyú templomot 
és a Posztócsarnokot. A Krakkó közelében 
található, nagy történelmi jelentőséggel bíró 
Auschwitzba is ellátogattunk, ahol láthattuk a 
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Sós Rozália 11.A
Mészáros Dorottya 11.A
Mihlic Anna 11.A

tragikus események színhelyét, és kicsit 
közelebbi kapcsolatba kerülhettünk 
az elhunytak és a túlélők történeteivel. 
Elmentünk a várba, a Wawelbe is, ahol 
az élményekben gazdag vezetés után 
megkóstolhattuk a híres Wawel-csokit, amit 
mindenki örömmel fogadott. Megnéztük 
a wieliczkai sóbányát, ahol kalandos 
utunk számos emeleten és barlangon 
át vezetett. Elvittek minket a „Schindler 
listája” c. filmből ismert Schindler-gyárába 

is, ahol bepillantást nyerhettünk az emberek akkori életmódjába és a gyár működésébe.

Nagyon sok szép és jó élményben volt részünk, így nem csoda, hogy alig vártuk 
a következő tanév elejét, amikor a lengyel diákok jöttek vissza hozzánk. Bár nyáron 
egész sokan tartották a kapcsolatot a cseréikkel, azért élőben beszélgetni velük 
lényegesen más, így mindenki nagyon izgatottan várta őket a megérkezésük napján.

Igyekeztünk minél változatosabb programot összeállítani nekik, hogy 
Magyarország sokszínűségének minden árnyalatát megmutathassuk.  
Volt részük kulturális élményben a Művészetek Palotájának két előadása 
során, melyekből az egyiken magyar népi táncot láthattak, a másikon pedig 
egy modern cirkuszi előadást. Természetesen megmutattuk nekik Budapest 
jellegzetes látványosságait, mint például a Bazilikát, a Hősök terét, a Várat,  az 
Operát, az Állatkertet, a No Relaxet. A zsidó negyedben pedig csodálatos 
vezetett sétában volt részünk, ahol számunkra is újdonságok, érdekességek 
derültek ki. Végül pedig Szentendre varázslatos utcácskáin sétálhattunk. 

Ez a cserediákprogram mindannyiunknak hatalmas élmény volt. Nem csak a saját, 
de akár mások cseréivel is szoros barátságokat kötöttünk. Köszönjük az iskolának és 
Jéri Lilla tanárnőnek a lehetőséget, és hogy ezt a kapcsolatot létrehozta. Reméljük, 
hogy nem szakad meg, és nem ez volt az utolsó ilyen program a két iskola között.
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OLMUN 2014

Alighogy elkezdődött a tanév, nyolc bátor jelentkező már csomagolta is a 
bőröndjeit, és elindult a lengyelországi Olsztynban megrendezésre kerülő OLMUN-
ra. Az odaút igazán izgalmasan telt. Együtt készültünk fel a témákra, segítettünk 
egymásnak, hogy mindannyian jól értsük és többféleképpen is értelmezhessük az 
adott problémákat. A felkészülés nehéz volt, az út pedig hosszú, de szerencsére 
Bálint Gábor tanár úr mindig tudta, hogy mivel dobjon fel minket, ha már kezdtünk 

elkeseredni az issue-k vagy a hosszadalmas utazás miatt.



Karinthy Frigyes Gimnázium 2014/15. I. szám

Mire megérkeztünk, már mindenki készen állt, hogy kapott országát illetve 
véleményét a témákról megfelelően képviselje. Az alapos felkészülésnek meg is lett 
az eredménye, hiszen négyünk közül ketten is megkapták a ’best delegate’ címet. 
Ez a bizottságokban folyó precíz és jól összehangolt munkának volt köszönhető, 
és természetesen a karinthys diákok lelkesedésének is.

Érkezésünkkor ugyan már sötét volt, de szerencsére a három nap alatt maradt 
időnk jobban megnézni a várost, és megismerkedni egy kicsit az ottani emberekkel, 
kultúrával. Olsztyn Lengyelország északi részén fekvő körülbelül Pécs méretű 
kisváros. A második nap reggelén a nyitóünnepség előtt alkalmunk volt sétálni 
egyet az óvárosban. Hangulatos kávézók, gyönyörű templomok és macskaköves 
utak jellemzik az óvárost, ami igazán varázslatos hangulatot adott a kis sétánknak. 
Az emberek mindenfelé mosolyogtak ránk, igazán kedvesek voltak velünk, még ott 
is, ahol a nyelvi problémák akadályokat gördítettek elénk.

Mindannyian családoknál lakhattunk, ami szerintem már önmagában is hatalmas 
lehetőség. Egy vadidegen ember beenged a családjába, velük élhetsz néhány 
napig, megfigyelheted a szokásaikat, az életritmusukat. Ennek a lehetőségnek 
köszönhetően sokat tanultunk a lengyel kultúráról, szokásokról, és még néhány 
szót is sikerült megtanulnunk lengyelül. Megtanultuk, hogy a lengyel nagyon 
vendégszerető nép. Mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat, amiért a 
magyar delegációból mindannyian nagyon hálásak vagyunk. Amint bárki megtudta, 
hogy Magyarországról jöttünk, rögtön megkérdezték, hogy mi a véleményünk 
Lengyelországról, és hogy jól érezzük-e magunkat itt. Mindezt természetesen 
hatalmas mosoly kíséretében, aminek köszönhetően a mi kedvünk is mindig jobb lett.

Sajnos a háromnapos konferenciának nagyon hamar vége lett, szinte észre se 
vettük, hogy elrepült az idő. Valószínűleg csak a pályaudvaron kaptunk észbe, 
hogy tényleg vége van. El sem akartuk hinni, mennyi tudást és élményt szereztünk 
három rövid nap alatt. A hazaúton természetesen szinte abba se tudtuk hagyni a 
beszélgetést, olyan sok mesélnivalója volt mindenkinek. A tizenhat órás utat szinte 
meg sem éreztük, olyan jó hangulatban telt az utazás. Csak a szívünk fájt egy kicsit, 
hogy a rengeteg új barátot, kedves ismerőst ott kell hagynunk.

Összességében remek konferencián vehettünk részt. A szerevezés is és a konferencia 
struktúrája is jól felépített volt. Rengeteg barátot, tapasztalatot, tudást és élményt 
szereztünk. Nagyon hálás vagyok az iskolának, hogy lehetőségem volt egy ilyen 
konferencián részt venni.

Forgács Anna 12.IB
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Ábrándos valóság – avagy VITAthatatlan élmények

Egy évvel ezelőtt még ott ültem a pub-
likum soraiban. Péntek volt, én pedig a hét 
megpróbáltatásai után, koncentrációs ké-
pességeim mélypontján próbáltam rájön-
ni, miről is vitáztak a versenyzők 24 per-
cen keresztül. Nem ez volt az első alkalom, 
hogy Jugend debattiertos vitát láttam, de 
ez mit sem változtatott azon, hogy ma-
gamat nem tudtam volna odaképzelni a 
pódium mögé. Aztán eltelt néhány hónap, 
és elkezdődött az én óriási, véget nem érő álmom…

A feladat: négy vitázó, aktuálpolitikai témák, kötött struktúra, 24 perc, mindez 
németül. Ennél nem tudtam sokkal többet, amikor elkezdődött az egész. Gyakor-
lás az órákon, iskolai forduló, kvalifikáció, negyeddöntő, vitatréning Drezdában, 
középdöntő, országos döntő. Minden ilyen állomás egy-egy újabb kihívás volt. A 
lehetetlen és az elképzelhetetlen keserédes keveréke. Majd minden ilyen állomás 
egy-egy csodává lett, csodává – tele élményekkel és tapasztalatokkal. Az orszá-
gos döntőről való továbbjutás a hónapokon át tartó munka és izgulás katartikus 
lezárása volt. Már akkor annyi tudást, barátságot és megannyi mást kaptam a pro-
jekttől, de tudtam, még hátra van a nemzetközi döntő Varsóban. Ha igazán őszinte 
akarok lenni, már akkor, hónapokkal előtte is több stresszt váltott ki belőlem ez a 
tény, mint amennyi kellemes izgalmat. A gondolatot azonban elhessegettem azzal, 
hogy az még úgyis olyan soká lesz. Ezek a „sokák” azonban a nevükhöz legkevés-
bé sem hűen hamar eljönnek, és most sem alakult ez másképp… Kettőt pislogtam, 
és a katartikus élményeimet már fel is váltotta az újabb készülés. Négy téma, négy 
hét. Nem mondom, hogy kényelmesen fel tudtam készülni az összesből, de többé-ke-
vésbé azért sikerült. Majd eljött a nagy nap, az indulás napja. Előtte persze még 
mindenki kedvesen elbúcsúzott tőlem; úgyis menni fog, és ha nem, az sem baj. Hát 
persze, valahol nagyon-nagyon mélyen én is tudtam, talán.
Aztán hétfőn felszállt a gépünk, és már nem volt visszaút. Ekkor utaztam életemben 
először repülővel, ami már önmagában nagy élmény volt, hát még az, ami utána 
következett.
 A hotelba megérkezve rögtön egy óriási JDI-s plakát fogadott minket, ami abban 
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a pillanatban világossá tette számomra, hogy miért is vagyunk mi Varsóban. Majd 
megérkezve a szobámba, megismerkedve a már ott lévőkkel végre igazán világos-
sá vált, hogy mi is az valójában, amiért mi itt vagyunk, amiért érdemes itt lennünk. 
Ahogy megjött a többi induló, újabbnál újabb kedves emberekkel találkoztam. 
Voltak, akiket a drezdai vitatréningről már ismertem, sőt nem csak ismertem, hanem 
barátként tekintettem rájuk, így a viszontlátás végtelen örömöt jelentett. Tradicio-
nális JDI-s szokás szerint tartottunk egy kedves, ismerkedős estet, majd következő 
nap kezdődhetett a tréning. Egyetlen nap alatt még gyorsan átismételtük mindazt, 
ami fontos lehet. Kimerítő volt reggeltől estig gyakorolni, de megint, még mindig 
meglepett. Meglepett, mert újra és újra lenyűgöz az, ahogy ennek a projektnek a 
keretein belül oktatnak. Mindenki tegezhet mindenkit, az „órákon” nem padokban 
ülve lessük az oktató(i)nk szavát. Itt minden interaktív, senki nem maradhat ki, mind 
részesei vagyunk a feladatoknak. Figyelni kell egymásra, majd véleményt mondani, 
mind pozitívat, mind negatívat. (Ez az egész projektre jellemző egyébként, minden 
kritikát szívesen fogadnak, hogy jobbá, tökéletesebbé váljanak.)  Amikor pedig 
kezd elfáradni a csapat – hiszen ez azért elkerülhetetlen –, mindig van a trénerek 
tarsolyában egy újabb játék, egy vicces, megmozgatós feladat, amitől mindenki 
megint éber lesz. 
A tréning vége után még megnéztünk egy előadást, majd elkezdődött az éjszakai 
készülés. Mindenki átnézte még gyorsan az érveit, olvasgatott, lázasan jegyzetelt. 
A következő napi kvalifikációs körökkel pedig kezdetét vette a valódi megpró-
báltatás. Nem mondom, szerencsém volt, mert mind a két vitámban azt a pozíciót 
kaptam, amit szerettem volna. Na persze ez nem volt garancia a továbbjutásra, de 
mégis sikerült. Így míg a kiesők a közös múzeumlátogatás után élvezték a város lát-
ványosságait, mi, a nyolc továbbjutó folytattuk a készülést. Következő nap a Szejm 
és a Kultúra és Tudomány Palotájának rövid megtekintése után pedig hirtelen új-
ból a pódium mögött találtam magam. Amilyen hirtelen ott voltam, olyan hirtelen 
kerültem a négy továbbjutó közé. Nem tudok mit hozzáfűzni, hihetetlen volt. Persze 
üröm az örömben a döntő témájából kevéssé voltam felkészülve, így hosszú este 
elé néztem. Előbb azonban még ellátogattunk a Német Nagykövetségre, ami újból 
az élmények élményét jelentette. De kevés idő volt az álmodozásra, hiszen a követ-
kező nap nagy kihívás következett. És újból egyetlen szempillantás alatt ott álltunk 
a Lengyel Zsidóság Történeti Múzeumában a több mint 200 fős közönség előtt. 
Szerencsére ez a tény soha nem vált ki belőlem félelmet, nem remeg a hangom, de 
azért éreztem, ez most valami nagyon nagy dolog. Hát még az eredményhirdetés 
után mekkora dolog volt. 2. lettem, 2. lettem egy nemzetközi vitaversenyen, ráadá-
sul egy olyan vitában, amit közben tényleg nagyon élveztem! De nem a helyezés 
volt az, ami boldoggá tett, a legkevésbé sem. Az örömöm forrása az volt, ahogy 
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odajött utána az a sok ember. Megöleltek, gratuláltak és a fülembe súgták, hogy 
„ügyes voltál”. És ez az, ami leírhatatlan, megfogalmazhatatlan és csodálatos. 

Szerencsére volt még a nagy 
vita után egy búcsúestünk. 
Azt hiszem, ez volt a hét fény-
pontja. Együtt táncoltunk a 
különböző országok zenéire, 
teljesen egyek voltunk, nem-
zettől, helyezéstől, mindentől 
függetlenül. Abban a pilla-
natban ébredtem csak iga-
zán rá, hogy alig egy hét 
alatt is mennyire kinyílt a vi-
lág. Alig telt el hat nap, de 

szombaton könnyeinkkel küszködve már mint barátok búcsúztunk el egymástól.
Igazán megfogalmazhatatlan az, amit ettől a projekttől kaptam: rengeteg tudást, 
tapasztalatot és emberi kapcsolatot. Azt hiszem, az ilyen projektek azok, amiknek 
tényleg van értelmük, amikor az ember sokkal többet tanul, mint egyébként, és mind-
ezt élvezettel teszi. Ennek van értelme, hogy közösen a legkülönfélébb emberekkel 
dolgozzunk együtt, hogy megismerjük a világot és megismerjük önmagunkat. Annyi 
mindent láttam és tapasztaltam meg, hogy az igazából nem is írható le. És ezért 
nagyon hálás vagyok mindenkinek. Mindenkinek, aki támogatott, bíztatott, segített 
készülni, akit érdekelt, hogy hogy sikerült, mi van velem. Természetesen a legnagyobb 
köszönet Nemcsics tanárnőt illeti, aki felkészített és lélekben mindig ott volt velem.
Most azonban vége lett, én pedig itt maradtam a tengernyi élményemmel.  Igen, 
ez lenne egy átlagos projekt befejező mondata, de ez a Jugend Debattiert Inter-
national! Mert ez a legeslegszebb az egészben. Most, hogy én is Alumna lettem, 
továbbra is részt vehetek majd az itthoni, sőt a nemzetközi versenyeken is. Segít-
hetek a felkészülésben, lehetek mentor vagy akár zsűritag. Rendszeresen járhatok a 
magyarországi Alumnitalálkozókra, tartva a kapcsolatot az új barátaimmal. 

És ez az, amiért végtelen ez az óriási álom…
Bartha Regina 13.C
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Évfolyam-kirándulás - A karinthysok kalandjai Skóciában

Az utazás előtt még nem sok minden tudtam Skóciáról a híres whiskyjén és Nessien 

kívül. Ám rengeteg élménnyel, kagylóval és új ismeretekkel érkeztem haza.

Ez az utazás remek lehetőségnek bizonyult, hogy kiheverjük az év végi vizsgát, és 

hogy gyakoroljuk az angol nyelvet is, bár a skót akcentus megértésével igencsak 

meggyűlt a bajunk, és sokszor csak találgatni tudtuk, hogy miről is lehet szó. De 

nem akarok túlságosan előre szaladni. Kezdjük az elejéről!
Az utazás kilenc napja egy 

szempillantás alatt elrepült, 

viszont annál több élményben 

volt részünk. Sajnos négy napunk 

eltelt az oda-vissza utazással, 

ami meglehetősen fárasztó volt. 

Két éjszakát a buszon kellett 

aludnunk. El lehet képzelni 

majdnem hetven embert, amint 

próbálnak tizenkét óra hosszan 

kényelmes pozíciót fölvenni, ami 

persze senkinek sem sikerül. 

Már Skócia előtt is gyönyörű helyeket láttunk. Elég csak említenem Amszterdamot, 

a Van Gogh Múzeumot és a hangulatos hajózást az amszterdami csatornákon. 

Sokan eldöntöttük, hogy valamilyen úton-módon egyszer még visszamegyünk 

ebbe a városba.

Ám szerencsére a második éjszakát kompon töltöttünk, ahol végre ki tudtuk 

lazítani a görcsbe állt végtagjainkat, igaz itt is elég szűkös volt a hely, de 

legalább vízszintes. A kompon egyúttal megkóstoltunk mindenféle egzotikus 

ételt, és felhívtuk magunkra  a komp utasainak figyelmét is, akik rendszeresen 

döbbenten figyeltek minket, amint éppen az előcsarnokban, a fedélzeten, illetve a 

földön ülve szórakoztattuk magunkat. 
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A kompon töltött éjszaka után már végre a Brit-szigeten voltunk. A szállás 

elfoglalása előtt még megálltunk néhány helyen: megnéztük például a Floors 

Castle-t, valamint a whiskydesztillálót Glenkinchieben.

Innentől kezdve nem volt megállás. Minden nap kora reggel már a buszon 

voltunk, és elindultunk valamilyen skót nevezetességet megnézni. Sokan a buszon 

próbáltuk kiheverni az előző estét, de mire épp álomba merültünk volna, az 

idegenvezetőnk ébresztgető hangjára riadtunk fel. (A kilencedik nap végére 

már meglehetősen sokszor kívántuk, hogy Tamara rekedjen be egy kicsit.) 

De visszatérve a nevezetességekre, meseszép helyeken jártunk. A kötelező 

turistalátványosságok mellett (Loch Ness, Edinburgh, Falkirk Wheel, emlékművek) 

gyönyörű tájakat is felkersetünk, például St. Abbs halászfalut és környékét, 

Bamburgh Castle-t és környékét, illetve megnéztük azt a helyet, ahol a Skyfall 

zárójeleneteit forgatták. Ám sokunk számára a „mi kis tengerünk” (mint utólag 

kiderült folyótorkolat) volt a legszebb, ami a szállásunktól pár száz méterre 

helyezkedett el. Ez volt minden este a törzshelyünk: ide mentünk ki beszélgetni, 

vagy éppen kagylót gyűjteni. 

Hazafelé még megálltunk Utrechtben, de onnan már komolyabb megállók nélkül 

vettük a suli felé az irányt, ahol szüleink vártak ránk.

Számomra örök élmény marad ez az utazás: nemcsak Skóciát ismertette meg 

velünk, de egymáshoz is közelebb hozott minket.

Kovács Mónika 9.A
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Minden út Németországba vezet

2014. április 28. Az a nap, mely döntő fordulatot hozott nemcsak a nyári 

programom szempontjából, de befolyásolta a német tudásom fejlődésének 

lehetőségét is. Ezen a napon érkezett meg az email a ZfA-tól (Zentralstelle für 

das Auslandsschulwesen), mely szerint az augusztus 12. és szeptember 11. közötti 

időszakot Németországban tölthetem. Álomszerű pillanat volt, hát még az ott 

eltöltött idő. Nem elég, hogy kijuthattam Németországba, hogy a német tudásomat 

bővítsem, de négy különböző térségben fekvő és igen eltérő mentalitású városban 

lakhattam ez alatt az egy hónap alatt. 
Először Bonnban voltunk 5 napig, ahol 

többek között megnéztük a várost, hajókáztunk 

a Rajnán, de Kölnbe is átruccantunk, ahol 

megnéztük a méltán híres kölni dómot, és 

megmásztunk több mint 500 lépcsőfokot, hogy 

onnan gyönyörködhessünk a kilátásban. Ezután 

a vonat Münchenbe vitt minket, ahol múzeumokat, 

sörfőzdét, az Allianz Arénát és a BMW-világot 

is meglátogattuk, eljutottunk egy egykori koncentrációs táborba is. Legnagyobb 

örömömre feljutottunk Németország legmagasabb pontjára a Zugspitzére is. 

Münchenben is gyorsan elrepült az az 5 nap. Ezek után 2 hétig családoknál 

laktunk Mülheimben, ahol a befogadó „testvérekkel” közösen iskolába jártunk. A 

család szerencsére nagyon melegszívű és vendégszerető, az iskola, pedig, mint 

mindenhol a világon, kicsit unalmas volt, de azért ennyit ki lehetett bírni. Majd utunk 

Berlinbe vitt tovább, ahol szintén sok-sok múzeumot és egyéb nevezetességet 

tekintettünk meg fényes nappal és éjszakai kivilágításban, illetve egy komolyzenei 

Strauss-koncerten és egy romantikus rock-musical előadáson is részt vettünk. 

 Az egész hónap roppant mozgalmasan telt, soha életemben 

nem fogom elfelejteni ezt az élményt. A legizgalmasabb az volt, 

hogy ezt az időt 91 különböző országból érkező diákkal tölthettem.  

Mindenkinek hálás vagyok, aki hozzásegített ehhez, leginkább kedves 12. 

C-s német csoportomnak illetve Papp Ida tanárnőnek. A többi tanáromnak, 

pedig azért, amiért megértőek voltak, hogy az iskola első két hetét „ellógtam”. 

Farkas Bernadett 12.C osztály
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Merzigben jártunk...

 Egy német nyelvű történelmi pályázatnak 
köszönhetően lehetőségem volt a nyáron 
három hetet Merzigben (Németország) 
tölteni. Ez a három hét fergeteges volt, 
nagyon sok jó élménnyel jöttem haza. 
 Tíz másik magyar ösztöndíjas diákkal 
indultam el Németországba. A diákok 
nagy része nem ismerte egymást, ennek 
ellenére nagyon jó, családias légkör alakult 

ki már az utazás végére. Németországban mindenki családoknál lakott. Nekem 
hatalmas szerencsém volt, mivel – szerintem – a legeslegjobb családhoz kerültem.  
 Délelőttönként iskolába jártunk, ahol vagy a magyar kísérőtanár tartotta 
az órákat, amiken általában játékosabb feladatok voltak, vagy német tanárok 
tartottak órát a tantárgyukból. Így volt irodalom, történelem és filozófia óránk is.  
 Merzig a francia és luxemburgi határ közvetlen közelében fekvő város, 
így szervezett programok keretében voltunk Straßburgban és Luxemburgban 
is. Straßburgban hajóval jártunk körbe, természetesen megnéztük a főbb 
látványosságokat is, valamint meglátogattuk az Európai Parlamentet.  
Luxemburgban több templomban is jártunk. De nem csak külföldön 
voltak kirándulások, hanem a közeli városokban is, így jártunk Trierben 
és Saarbrückenben is. Az esetek többségében jó hangulatban teltek a 
kirándulások, pesze egy-egy unalmasabb program is becsúszott: például a 
saarbrückeni két és fél órás színházlátogatás vezetése megpróbált bennünket.  
 A beszámolóm elején említettem, hogy az én fogadócsaládom volt 
a legeslegjobb, és szeretném megindokolni ezt a kijelentésemet. A legtöbb 
időmet az anyukával töltöttem, akit Simone-nak hívnak. Akárhová ment, 
mindig magával vitt, legyen szó akár bevásárlásról, akár dobolásról. Elvitt 
egy olyan órára afrikai dobolni, ami kezdőknek szólt. Ő már évek óta dobol. 
Ezenkívül közösen kézműveskedtünk, és még egy madár alakú szobrot is 
készítettem. Megmutatta a tartomány egyik nevezetességét, a Saar-kanyart.  
 Ott voltam akkor is Németországban, mikor megnyerték a VB-t. Hihetetlen 
volt számomra, hogy mennyire odavannak a fociért, mivel én nem nagyon 
szoktam meccseket nézni. Ettől függetlenül nekem is 
szórakoztató volt velük együtt nézni a bajnokságot.  
 Az utolsó hétvégét a családdal Hollandiában töltöttem, mivel 
az Északi-tenger közelében lévő egyik kempingben van lakókocsijuk, 
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Egy valami azonban egyértelmű volt: azok, akik valószínűleg hasonlóan erőteljes 
érzelmekkel várnak rám Németországban, csodálatos emberek lehetnek. És hogy 
csalódnom kellett-e? Mindenki döntse el maga…

Tíz PAD**-ösztöndíjas társammal és a kísérőtanárunkkal zötykölődtünk – talán 
inkább suhantunk – egy szerdai napon az addig még ismeretlen Merzig felé. Mon-
danom sem kell, a társaság nem hagyott maga után kívánnivalót. Így, az egyéb-
ként hosszúnak tűnő vonatút pillanatok alatt elszállt, és mi még alig eszméltünk fel 
a rengeteg nevetésből, már ott álltunk az állomáson, és nyújtottuk kezünket az új, 
minket 3 hétre befogadó családunknak. Az én családom egy közeli faluban, Bec-
kingenben lakott. Hát igen, vannak települések, amik csodálatosabbak, mint amit az 
ember meg tud álmodni; Beckingen ezek közé tartozik a maga barátságosságá-
val, nyugodtságával. Talán csak egy csodálatosabb dolog volt a kis falunál, még-
pedig a családom. Amikor beléptem az ajtón, az első gondolatom ez volt: jó ég, 
olyanok, mint egy álomcsalád. Álomcsaládok márpedig nem léteznek, és mégis…
A 3 hét alatt mindig akadt valami, amivel le tudtak nyűgözni. A leglenyűgözőbb 
tagadhatatlanul az étkezés volt. A család életében ez volt a nap fénypontja; 
amikor együtt van mindenki, megbeszélik, kivel mi történt, nevetnek, esetleg eldisku-
rálnak az életről. És mivel a nap fénypontjának persze meg kell adni a módját, na 
meg mert mindenki élt-halt a főzésért, éttermeket megszégyenítő fogások kerültek 
nap mint nap az asztalra. Be kell vallanom, nehéz dolga van annak, aki ételekkel 
akar levenni a lábamról, hát nekik mégis sikerült. Persze nem csak ez volt az, amiért 
annyira szerettem náluk lenni. Egyszerűen szerettem az élethez való pozitív hozzá-
állásukat, az összetartásukat, a szeretetüket, a törődésüket. Ők aztán tényleg nem 
hagyták, hogy egy másodpercig is unatkozzak, így már néhány képeslap megírása 
is szinte lehetetlen volt az időhiány miatt. Nem mintha ezt egy percig is bántam 
volna, hiszen így annyi meg annyi mindent átélhettem. Mindig volt egy újabb hely, 

Álmodj szebbet
Izgalom, várakozás, kíváncsiság. A hetek, na-

pok múlásával egyre intenzívebben jártak át 
ezek az érzések. Számolni sem tudtam már, meny-
nyi e-mailt váltottunk a Gastschwesteremmel*.

úgy gondolták, hogy mivel én még úgysem fürödtem tengerben, és 
amúgy tervezték, hogy elmennek, hát elvittek engem is. Hihetetlen volt! 
Köszönet mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a néhány hetet. 

Leier Szilvi 12.C

*”cseretestvér” 
**Pedagógiai Csereszolgálat
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ahol még nem jártunk, ahová feltétlenül el 
kellett vinniük. És mivel Saarland szeren-
csére nem a metropoliszairól híres, így el-
képesztő mennyiségű léleksimogató termé-
szeti csodát láttam. Apró, hegyoldali német 
városok, egy pici, csillogó, hangtalan tó, 
mély robajjal csobogó vízesés, lenyűgöző 
folyókanyarulat, végtelen zöld erdők egyre 
csak csicsergő madarakkal, elterülő sárga 
búzamező. Mennyi jelentéktelennek tűnő 
apróság, és mégis mennyi csoda. Persze mindig minden helyszínhez tartozott egy 
történet, valami, amit nekem is feltétlenül hallanom kellett. Amikor pedig nem a ter-
mészetet jártuk, akadt valami más elfoglaltság. Biciklire pattantunk, és eltekertünk 
a lovakhoz, Kin-Balloztunk, ribizlit szüreteltünk – vagy inkább ettünk -, kártyáztunk, 
tollasoztunk, Public Viewingon voltunk, fotóztunk, és még számtalan más dolgot csi-
náltunk. Szerencsére sok dologban hasonlítottunk a fogadómmal, így nem jelentett 
gondot az, hogy mit csinálhatnánk, ezért persze kerítést is másztunk, rohantunk, és 
alig aludtunk.  És mivel a németeknek még tartott az iskola, így iskolába is jártunk. 
Hogy őszinte legyek ez a legkevésbé sem zavart, sőt kifejezetten lelkes voltam, bár 
ezzel igencsak egyedül maradtam… Pedig tényleg nem volt rossz az iskolában 
sem. Voltak saját óráink, és volt, amikor a fogadóinknál hospitáltunk. A legtöbb-
ször azonban kirándultunk, úgyhogy nem is volt annyira komoly ez az egész. Így 
történhetett azonban meg, hogy eljutottunk Luxemburgba, Strasbourgba, Trierbe 
és Saarbrückenbe. Ezek a kirándulások mindig jó alkalmat kínáltak, hogy egy kicsit 
megismerjük egymást, mind a magyarokat, mind a németeket. Talán nem meglepő, 
de a végére egy egész jó kis csapat lett belőlünk, így fájdalmas volt elbúcsúzni a 
németektől Merzigben, majd az új, vidéki barátainktól Pesten. Persze a búcsúzko-
dás nem örökre szólt. A német családommal továbbra is tartom a kapcsolatot, a 
magyar barátaimmal pedig napokon belül találkozom. 

Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy ez alatt a 3 hét alatt rengeteg mindent 
éltem át és tapasztaltam meg, illetve hihetetlenül sok dolgot tanultam. Persze, jó 
volt ilyen közvetlen közelségbe kerülni a német nyelvvel, de nem ez volt a legfon-
tosabb. Nem, sokkal fontosabb volt, hogy annyi szeretetteljes embert ismerhettem 
meg, új barátokkal gazdagodtam, és életre szóló emlékeket, gondolatokat kaptam. 

A kérdésre pedig azt hiszem egyértelmű a válasz: csalódnom igazán nem kel-
lett…

  Bartha Regina 13.C
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 Milyen lehet egy újság szerkesztőségében 
dolgozni? Hogyan terveznek meg az 
óriáscégek egy-egy reklámkampányt? Milyen 
a jó közvélemény-kutatás? Ezekre a kérdésekre 
is válaszokat kaphattak azok a karinthysok, 
akik részt vettek nyáron az Ifjúsági Üzleti 
Programon (IÜP) Tatabányán, illetve az erdélyi 
Csíkszeredában.
 A Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány 
egyhetes nyári tábora minden magyarországi 
és határokon túli magyar középiskolásnak 
lehetőséget biztosít arra, hogy a média, 
a marketing és az üzleti tervezés rejtelmeit 
megismerjék. Szigorúan tapasztalati úton, úgy, 
hogy a diákok is kipróbálhatják magukat e 

A jövő karinthys vállalkozói és újságírói
- avagy iskolánk diákjai az Ifjúsági Üzleti Programon

területeken. Újságot szerkesztenek, kisfilmet forgatnak, reklámkampányt terveznek 
és üzleti vállalkozást indítanak. A karinthysok már harmadik éve vesznek részt a 
programon, eddig közel harmincan voltak az IÜP diákjai.
 A tábort minden évben két helyszínen rendezik meg, a tatabányai képzés az 
Edutus Főiskolában zajlik, és elsősorban magyarországi középiskolásokat vár, míg az 
erdélyit évek óta Csíkszeredában tartják határon túli magyar diákok részvételével. 
Mindkét tábor szervezői szakmájukban elismert, fiatal (vagy fiatalos szemléletű) 
szakemberek: van köztük egyetemi tanár, újságíró, marketingigazgató, vállalkozó, 

informatikus, illetve pszichológus 
is. Közös bennük azonban, hogy 
mind önkéntesként, lelkesedésből, 
sokszor öregdiákként dolgoznak a 
programban.
Ám nem csak képzésekről és 
gyakorlatokról szól az együtt töltött 
hat, illetve Erdélyben nyolc nap, hanem 
közösségépítő játékok, vetélkedők, a 
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helyszínen végzett karitatív munka is a program része. A záró napon pedig egy 
prezentáció keretében mutatják meg a csapatokban dolgozó diákok az egy hét 
alatt elért eredményeiket egy külsős, szakemberekből álló zsűrinek.
Idén a tatabányai képzésen öt karinthys munkálkodott (Gerák Évi, Győriványi 
Renáta, Cseh Márton, Barki Bálint, Iker Péter), és közülük többen szép sikereket is 
elértek. Így a médiások közül díjat kapott kisfilmjére és kiadványára Győriványi 
Renáta (12.C) és Cseh Márton (12.D), illetve kreatív különdíjban részesült Iker Péter 
(11.D) és csapata. Az erdélyi programon pedig további két karinthys (Daka Rebeka 
és Farkas Szilárd) vett részt. Az ő élményeikből álljon itt néhány szemelvény:
 „Ez a tábor hatalmas élmény volt a számomra. Nagyon sok színvonalas 

előadást hallgathattam meg, amelyek témája szervesen kapcsolódik a mindennapi 

életünkhöz. Úgy gondolom, hogy a program keretein belül sok olyan dolgot tanultam, 

amiket majd később hasznosítani tudok. Az egész táborban remek volt a hangulat, 

ez szerintem a tanulókon kívül az előadóknak is köszönhető. Remélem, hogy jövőre 

is tudok majd menni.” (Barki Bálint) „Elkepesztően sok élményt, tapasztalatot és 

motivációt kaptam az egy hét alatt. A szervezők gondoskodtak arról, hogy egy 

percig se unatkozzunk, és hogy végig remek hangulat uralja a tábort. Már alig 

várom a jövő évit!” (Győriványi Renáta) „A tábor rengeteg lehetőséget biztosít 

azoknak a diákoknak, akik üzleti területen szeretnének elhelyezkedni. Úgy gondolom, 

hogy egy ilyen program keretein belül hihetetlen mennyiségű hasznos információval 

árasztanak el minket, mindezt olyan környezetben, ahol a jó hangulat miatt még 

az éjszakába nyúló munka is jó érzéssel tölti el az embert. Én a tábor előtt csak 

valószínűnek tartottam, de a tábor óta biztos vagyok benne, hogy ilyen irányban 

szeretnék továbbtanulni, és a későbbiekben vállalkozóként szeretnék élni. Csak az, 

hogy részt vettem a programon, elég volt ahhoz, hogy ajánlatot kapjak egy felfutó 

cégnél.  Összességében úgy gondolom, hogy kihagyhatatlan mindenki számára, 

aki egy kicsit is érdekelt a témában.” (Iker Péter)

A tábor 2015-ben is várja majd a jelentkezőket, akik 
a http://ctpiup.hu/ honlapról tájékozódhatnak.

Constantinovits Milán
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A Budai Lombikbébi Közhasznú Egyesület éves találkozója azoknak a családoknak 
szól, akik a lombikprogram segítségével tudtak kisbabát vállalni. Évente egyszer együtt, 
családosan találkozhatnak, hogy beszélgessenek, játsszanak, együtt legyenek. Az 
egyesület munkáját, a rendezvény lebonyolítását iskolánk diákjai tizedik alkalommal 

Lombikbébi Találkozó 
Pál-völgyi-barlang –2014. 09. 27.

segítették. Az idén a 9. C kny, a 9. 
C tanulóival és Koritár Dáviddal 
vettek részt a programon. A fiúkat 
rögtön beosztották parkoltatni, és 
abban is segíteniük kellett, hogy az 
érkező családok biztonságosan 
jussanak el a parkolóból a 
barlang bejáratához. Igaz, 
öten osztoztak egy láthatósági 
mellényen, s emiatt a főúton 
közlekedő autósok nem tudták, 

miért akadályozza a forgalmat egy csapat tizenéves, azonban 
amikor jeleztem efféle aggályaimat a szervezőknek – hosszabb-
rövidebb keresgélés után még négy láthatósági mellényt kaptunk. 
 A barlang bejáratához két segítőt rendeltek azzal a feladattal, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak a látogatók számára szervezett ingyenes barlangtúráról, 
és regisztrálják a részt venni szándékozókat. A rendezvény sátrához vezető ösvény 
mentén állomásozott a többi segítő. Az egyik csoport a rendezvényre érkezőket 
regisztrálta és látta el karszalaggal, a másik csoport süteménnyel kedveskedett nekik. 
A többiek a konyhán segítettek, az ebédig cateringgel, bekészítéssel és italosztással 
bízták meg őket, majd a színpadi programok után hozzáláttak az ételosztáshoz.  
 Az önkéntes diákok munkája nem mindig egyszerű, van, hogy komoly  
nehézségekbe ütköznek. Idén a résztvevőknek megrendelt ebéd mennyisége volt ke- 
vés. Az ételosztás nagy hajrájában is kitettek magukért a diá-
kok. A rendezvény végén két diák még ajándékot (egy Sorgen-
fresser-plüssfigurát) osztott a távozó családok gyerekeinek. 
 A munka után a diákoknak ingyenes barlanglátogatást biztosítottak a  
szervezők, akik egyébként nagyon meg voltak elégedve a 
karinthys diákokkal, és örültek, hogy idén is segítettünk az esemény 
lebonyolításában. Jövőre is szeretettel várják a KFG-seket.  

Nagy-Rádli Dalma 
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Cipősdoboz-miniprojekt

 A Baptista Szeretetszolgálat idén immár tizenegyedik alkalommal szervezi 
meg a Cipősdoboz Akciót, amivel csaknem 200 ezer hátrányos helyzetű gyermek 
kap karácsonyi ajándékot. Az összegyűjtött cipősdobozokat még az ünnepek előtt 
egy országos önkéntesi hálózaton keresztül juttatja el a rászoruló gyermekekhez: 
pl. árvaházakba, nagycsaládosokhoz, kórházakba és fogyatékos otthonokba.

Mi a miniprojekt célja? 

 A miniprojekt háromfős csapatának 2014. december 1. és 19. között össze 
kell gyűjtenie, és egy hivatalos gyűjtőponton le kell adnia összesen 50 darab 
ellenőrzött karácsonyi cipősdoboz ajándékot, hogy a csapat hozzájáruljon a 
hátrányos helyzetű gyermekek szebb karácsonyához.

 A Cipősdoboz-miniprojektre 2014. november 14-ig, lehet jelentkezni a kim.
bora@baptistasegely.hu email címen: névvel, születési dátummal, iskola (osztály és 
osztályfőnök nevével), közvetlen email címmel és mobiltelefonszámmal. 

 A háromfős csapat mindegyik tagjának 15 teljesített óra jár, ha összesen 50 
megtöltött, becsomagolt és a cipősdoboz ellenőr által elfogadott ajándékdobozt 
összegyűjtenek és leadnak.

További részletet a KEKSz honlapon találtok:

http://keksz.kfghost.eu/

Karinthy Napok 2014

Az idei év sem telhetett el úgy, hogy ne szerveztük volna meg 
a Karinthy Napokat, amikor megismerkedhetünk más tantárgyak 
érdekességeivel, és különböző sportokat és játékokat próbálhattunk ki. 
 Évről évre igyekszünk színesíteni a programokat, ezért idén több külsős 
vendég is ellátogatott hozzánk. Csütörtökön a sportesemények résztvevői és nézői 
megismerkedhettek a Kyokushin karatéval. Mindkét napon interaktív előadást tartott 
„Párkapcsolat: jeles” címmel Hámoriné Skultéty Dóra. Az előadások alkalmával az 
ellátogatók különböző szituációs feladatok és játékok segítségével a két nem közti 
ellentétekről és vonzásokról tudhattak meg többet.  Pénteken délelőtt a Grupo 
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Capoeira Brasil capoeira csoport jött el iskolánkba, hogy megismertessék a karinthys 
diákokkal ezt a brazil harcművészeti sportot. Idei újítás volt a Slam poetry sziget, 
ahol a Karinthy feltörekvő költői mutathatták be tehetségüket. És természetesen 
idén sem maradtak el a megszokott IDB-s játékos szigetek, tantárgyi szigetek és a 
műveltségi vetélkedők.

A péntek esti Csibebálon a négy csibeosztály egy-egy bemutatkozó műsorral 
mutatta be osztályközösségüket. Idén a 9. ckny produkciója nyerte el a zsűri 
tetszését.

Mindezek mellett ebben az évben először szerveztük meg az első jótékonysági 
süti vásárt. Sok süteménynek nagy sikere volt, ami meg is hozta az eredményt, ugyanis 
több mint 70.000 Ft-ot gyűjtöttünk össze. A pénzből az Aga Gyermekotthonnak 
veszünk játékokat, amiket majd egy Mikulás-ünnepség keretei között adunk át.

Körmendi Karola 12.c
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Október 18. az idén országosan 
munkával töltendő szombat volt. A Karinthy 
tantestülete gondolt egyet: most aztán 
jól kitolunk a diákokkal, azért se tartunk 
nekik órákat, hanem elszökünk kirándulni! 

Biztosan sírt-rítt a sok iskolátlan lurkó, de 
mi bizony hajnali fél nyolckor vissza se 
nézve elstartoltunk az iskola buszával, és 
meg sem álltunk a Velencei-tó közelében 
található Dinnyési-fertő természetvédelmi 
területéig, amely ideális helyszínnek 
bizonyult a vízi madárvilág megfigyeléséhez. A nap fénypontja Szalai Kornél tanár 
úr madárgyűrűzési bemutatója volt. A helyi madárbarát fiatalok segítségével  
begyűjtött számtalan kis „zsákbamadár” várta, hogy komoly tudományos 
adminisztráció után végre kiszabadulhasson. Szalai tanár úr sok ezer gyűrűzéssel 
a háta mögött – és jó néhány friss csipkedés nyomával az ujjain – gyakorlott kézzel 
csak úgy hajigálta a széncinegéket és nádi sármányokat jobbra-balra.  Nekünk 
viszont nem akármilyen élmény volt megsimogatni például egy királyka (Európa 
legkisebb madara) fejét… 

A második látnivalónk a nádasladányi Nádasdy-kastély volt. Az Ősök csarnokának 
falán látható a 16. századi török elleni harcokban vitézkedő Nádasdy Ferenc 
szerető feleségének, Báthory Erzsébetnek arcképe is. Erzsébet özvegységében 
óriási vagyon úrnőjévé vált, és ennek „köszönhette” mindazokat a szörnyű vádakat, 
amelyeket ellenfelei hamis tanúzással, a klasszikus koncepciós perek módszereivel 
próbáltak rábizonyítani, hogy rátehessék a kezüket a család hatalmas birtokaira.  A 
kastélyt a 18. században építették a Magyarországon egyedülálló angliai gótikus 
stílusban. Lenyűgöző a sötétre pácolt faragott falburkolattal díszített könyvtárterem 
csigalépcsővel, galériával, hatalmas kovácsoltvas csillárokkal. Ez utóbbiak azért 
élték túl a II. világháború fosztogatásait, mert kétmázsás súlyuk miatt nem tudták 
őket ellopni… Megtudtuk, hogy a kastélyban sokszor forgatnak filmeket (pl. a 
Borgiák c. sorozatot), ami igen jót tesz a belső tereknek, ugyanis ilyenkor a falakat 
gyönyörűen kitapétázzák, a forgatáskor alkalmazott függönyöket, szőnyegeket, 
bútorokat pedig rendre a kastélynak ajándékozzák.

Tanári kirándulás
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Következőnek a Tés falu határában álló régi, ma is működőképes szélmalmokat és egy 
kovácsműhelyt néztünk meg, ez utóbbit maga a régi kovácsmester leszármazottja 
mutatta be. Tőle azt is megtudhattuk, hogy miért is állították le az utolsó pillanatban 
a Tés határába tervezett modern szélkerékpark megvalósítását. Hát nem azért, 
mert manapság már nem fúj arrafelé a szél… A válasz Takács Bence tanár úrnál 
található, aki biztosan szívesen elcseréli némi vonatos-hajós információra, amolyan 
geocaching alapon. 

Utolsóként Mórra érkeztünk, ahol a Lamberg-kastély kínált sokféle kiállítást. Mivel 
a város lakosságának jelentős része sváb származású, láthattunk egy német 
nemzetiségi témájú bemutatót is. Érdekes volt hallani, milyen összegfüggés van a 
második világháborút követő kitelepítések és a fekete menyasszonyi ruha között. Nem 
csak a családi tragédiák játszottak szerepet, hanem az elszegényedés gyakorlati 
szempontjai is: a fekete ruhát – immár a fehér menyasszonyi kötény és rozmaringos 
koszorú nélkül – később is lehetett használni ünneplő öltözetként. Az egyik szoba 
a móri származású Wekerle Sándor életútját mutatta be. Wekerle, a barátságos 
kispesti városnegyed névadója az egyik legelismertebb magyar politikus volt, nem 
véletlenül került háromszor is a miniszterelnöki székbe. A kastély további látnivalóit 
illetően a magam részéről nem vállaltam be több lépcsőt, így nem láttam se a 
borospincét, se az emeleti szobákat, hanem lehevertem az udvaron egy padra. 
Csakhamar elsősegélyképes kollégák hada fogott körül, mivel az emeleti ablakokból 
letekintve azt hitték, hogy valami bajom van. Vagy lehet, hogy nekik is elegük lett 
a lépcsőkből?... Legalábbis éhgyomorra. Ugyanis csak ez után következett a jól 
megérdemelt (est)ebéd, amely mellől nem maradhatott el a móri Ezerjó kóstolása 
sem. 

Köszönet a szervezőknek, elsősorban Nemcsics Gyöngyi tanárnőnek valamint Kokó 
és Szalai tanár uraknak, valamint kedvenc buszvezetőnknek, Szujkó Imrének! Jövőre, 
Veletek – de nem ugyanitt…

Kovácsné Papp Ida
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Szlovénia ízei

2014. október 23-26.

ElőétEl 
Lendva

Szőlőhegyen aszalt Hadik-múmia üvegtálon, kortárs kisplasztikákkal a várpadláson

(Erős gyomrú vendégeinknek ajánljuk!)

Leves 
Ljubljana

Ködfelhőben párolt Hármashíd-leves kilátásmorzsákkal, Prešeren-módra

FőétEl 
Piran

Mediterrán fűszerezésű, tengeri levegőben pácolt kisváros ragyogónapsütés-öntettel, fagylalttal 
tálalva

Hrastovlje 

Napsütötte, hegyes-völgyes tájjal körített középkori templomfreskók: igazi, laktató ínyencfalat 
kultúrszomjjal érkező vendégeink számára

Škocjanske jame
Évezredek érlelte cseppkövek barlangifolyó-mártásban (fogyasztását 12 ºC-on ajánljuk)

Desszert 
Bled

Habkönnyű krémes ködszitálással, gondolában tálalva

ItaLok 
Laško

Tíz szlovénből öt ezt a sört ajánlja

Union 
A másik öt pedig ezt

Konyhafőnök: bakonyI GerGeLy
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Szlovéniai utazás képekben
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Gutai Dénes 
Pedig

Halk zongora szomorú szólama. 
Magas hangok.

Keserű ősz íze a számban.

Olyan vagyok akár egy páros 
prímszám,

mit idővel megcáfol a tél 
állandósága.

Nem álmodtam már egy jó ideje 
semmit.

Pedig még mindig szeretnék 
repülni.

Vagy csak zuhanni addig,

míg szemem nem lát mást, csak

azokat a kék pöttyöket a 
blúzodon.

Vagy talán lilák voltak.

Sosem tudtam eldönteni.

Te mindig mosolyogtál ezen,

és mellkasomra dőlve vártuk

az éjszaka ólmozott, 
mozdíthatatlan

csendjének időre bejelentett 
érkezését.

Én akkor voltam mindig a 
legboldogabb.

Pedig sosem fogtad meg a kezem.

Nem szóltam érte. Miért nem?

Olajfák közt fúrótorony az 
ébredés.


