
Kéttannyelvû-
sökként mindig is
vágytunk abba az
országba, amely-
nek a nyelvét ta-
nuljuk, kultúráját,
hagyományait ta-
nulmányozzuk.
Ezért is vártuk
annyira az iskola
által szervezett
angliai utat, amely

érdekes kalandnak ígérkezett.
2008. szeptember 13-án reggel fél hétkor indul-

tunk el úti célunk felé. Az emeletes buszon 36 órát
töltöttünk el három-négyóránkénti pihenõkkel. Át-
haladtunk Ausztrián, Németországon, Belgiumon,
Hollandián és Franciaországon. Innen komppal
mentünk tovább, és nemsokára már angol földön
jártunk. Elsõ állomásunk a ködös Albionban a
Stonehenge volt, melynek lenyûgözõ, hatalmas kõ-
tömbjeit és érdekes történetét nem hagytuk figyel-
men kívül. Második megállóhelyünk a 80000 fõt
számláló város, Bath lett, ahol egy gyönyörû templo-
mot nézhettünk meg. 

A nap végére érkeztünk meg Barnstaple-be, ahol
találkozhattunk a fogadó családjainkkal. Mint késõbb
megtudtuk, a legkülönbözõbb korú, nemzetiségû és
foglalkozású emberekhez kerültünk. 

Barnstaple-ben tartózkodásunk alatt nyelviskolába

is jártunk; itt csoportokra bontva, anyanyelvi tanárok
segítségével fejleszthettük angoltudásunkat. 

Idegenvezetõnk, Tim megismertette velünk a vá-
ros történelmét, így még közelebb hozta hozzánk a
helyszínt, ahol megszálltunk. 

A következõ napon ellátogattunk a Woolacombe
és Ilfracombe nevû városkákba. Woolacombe-ban le-
hetõségünk volt megmártózni a hûs óceánban.
Ilfracombe-ban közelrõl is megtapasztalhattuk az
apály-dagály jelenséget, szabadidõnkben felfedezhet-
tük a várost. 

Másnap egy egész napos kiránduláson vettünk
részt a történelmi múltú Tintagelben. A város Artúr
király ott-tartózkodásáról lett igazán híres. Megcso-
dálhattuk a vár romjait, a magas dombról pedig mesés
kilátás nyílt a horizonton túli óceánra.
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Csernok Emese, Orosz Elvira
10.C

Emlékeink az angliai tanulmányútról

A nyelviskolánál

A csoport az óceánnál



Kirándulást tettünk még két kis faluban: Lynton-
ban és Lynmouth-ban is. Lyntonban gyalogos túrát
szerveztek nekünk. Hosszú és fáradságos séta volt,
de a ránk váró látványért megérte.

Lynmouth-ban kagylókat gyûjtöttünk vagy éppen
megkóstoltuk a helyi specialitásokat. 

Visszafelé siklóval tettük meg az utat.
Utolsó barnstaple-i esténken kis ajándékokkal,

többek között pirospaprikával, szalámival, marcipán-
nal, prospektusokkal és képeslapokkal kedvesked-
tünk házigazdáinknak.

Reggel búcsút intettünk Barnstaple-nek, a család-
jainknak és meg sem álltunk Londonig. Ottlétünk so-
rán élõben is láthattuk a Big Ben-t, a Trafalgar teret, a
parlamentet, az angol királynõ palotáját és a West-
minster Apátságot. Legnagyobb sikere mégis a híres
Madame Tussaud's-nak és a London Eye-nak volt a
gyerekek körében. Angoltanárnõnk  idegenvezetésé-
vel még érdekesebbé tette a várost.

Egy napot töltöttünk Nagy-Britannia fõvárosában,
és sajnos itt volt az ideje a végsõ búcsúnak. Fájó szív-

vel pillantottunk még egyszer London kimagasló épü-
leteire és megkezdtük utunkat hazafelé.

Úgy gondoljuk, az összes résztvevõ diák nevében
mondhatjuk: nagyon örülünk, hogy tagjai lehettünk
ennek a tanulmányútnak és mindenki sok élmén-
nyel, tapasztalattal és baráttal gazdagodott.
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Az amerikai álom

2008. szep-
tember 24-én 15
diáktársunkkal és
3 tanárral keltünk
útra, hogy 10 na-
pot Amerikában,
pontosabban Chi-
cagóban töltsünk.
Miután sikeresen
túléltünk két ki-
merítõ repülõ-
utat, este 11-kor

meg is érkeztünk, és elõször találkozhattunk ideigle-
nes családjainkkal.

Elsõ kint töltött napunkon közös programunk volt az
amerikaiakkal, így velük együtt csodálhattuk meg a vá-
ros hatalmas felhõkarcolóit a Hancock Tower 94. emele-
térõl, majd egy délutáni hajókirándulás alkalmával meg
is ismerhettük azok történetét. A hétvégét többnyire a
családjainkkal töltöttük. A programok között szerepelt
baseball- és amerikaifoci-meccs, mozi, színház, cirkusz

vagy éppen egy látogatás a kínai negyedbe. Vasárnap egy
medencés welcome-partit szerveztek a csapatunknak,
amelyen pizza, lasagne és süteményáradattal találtuk
szembe magunkat. Az idõt az amerikai fiatalok által oly
kedvelt babzsákdobálással múlattuk. Sõt, az itthonról
vitt magyar kártya rejtelmeibe is beavattuk õket!

A hét további napjait érdekesebbnél érdekesebb
múzeumokban töltöttük, úgy mint a tropikárium, a
planetárium, a Tudományok Múzeuma és a Kortárs
Mûvészeti Múzeum. Ott-tartózkodásunk 7. napján
részt vettünk egy izgalmas biciklitúrán. Indulás elõtt
egy rövid beszámolót hallhattunk a vezetõnktõl, majd
a fõúton egymás után hosszú sorban haladva indul-
tunk el. Számos híres helyet meglátogattunk, mint
például Oprah házát vagy Hughtlefner Playboy � villá-
ját, de a legnagyobb élményt a Michigan-tó partján va-
ló biciklizés jelentette mindenki számára. A tó valójá-
ban úgy néz ki, mintha maga az óceán lenn: homokos
part, pálmafák, kocogó, sportoló emberek. Mivel az
idõ Chicagóhoz híven nagyon szeles volt, a homokot
szinte mindenhol éreztük magunkon.

A Parlament és a Big Ben a London Eye-ból

Fülöp Viktória, Barkó Ivett
12.C



A tanítás minden reggel 8 órakor kezdõdött, a diákok-
nak azonban fél órával elõtte kellett megérkezniük. A
2001-ben elkészült iskola üvegfalai és hatalmas focipá-
lyái láttán még talán mi is kedvet kaptunk a tanuláshoz.
Persze ki ne járna szívesen oda, ahol egy héten csak két
napot töltenek igazi tanulással, a többin pedig különbö-
zõ szemináriumokon vesznek részt. Mindenki rendelke-
zett fényképes azonosítókártyávál (érkezésünkkor ne-
künk is készítettek), amit reggelente a bejáratnál lévõ
biztonsági rendszernél ellenõriztek. A nemzetközi kap-
csolatokat gondosan ápoló intézmény tantermei termé-
szetesen nem szenvedtek hiányt semmiben. Számunkra

szokatlan gesztus volt az amerikaiaktól, hogy széles mo-
sollyal üdvözöltek, és kérdezték, hogy érezzük magun-
kat. Ez a barátságosság szinte mindenhol megfigyelhetõ,
így a kintlétünk igazán pihentetõ volt, hiszen gyorsan át-
vettük az ottani kiegyensúlyozott életstílust. Másrészt vi-
szont a programokkal teli napjaink után fáradtan zuhan-
tunk az otthon ránk váró puha ágyba.

Összességében rendkívül érdekes, szórakoztató és
tanulságos 10 napot töltöttünk el a sokak által áhított
lehetõségek országában. Hogy egyikünk �apukáját�
idézzük azonban: �It's just like on TV�. Hamburger,
pizza, fánk és McDonald's mindenütt!
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Chicagói diákok Palócföldön
Tavaly szeptemberben

bolyais diákok egy maroknyi
csoportja második alkalommal
kapott lehetõséget az amerikai
álom megismerésére. 15 isko-
latársammal és 3 tanárunkkal
együtt Chicagóba repültünk.
Hatalmas felhõkarcolókat lát-
tunk, rapkoncerten vettünk
részt, baseballmeccsen szur-
koltunk, csodálatos cirkuszi
elõadást néztünk meg, és nem
utolsó sorban fantasztikus em-
bereket ismertünk meg.

Idén újra találkozhattunk cserepartnereinkkel,
akik 10 órás repülõút után április 2-án érkeztek Ma-
gyarországra. Szép hazánkban mindössze 9 napot töl-
töttek, de ez alatt az idõ alatt izgalmasabbnál izgalma-
sabb programokon vettek részt. 

Állóképességüket már az elsõ napon próbára tet-
tük, hiszen a Kálvária 176 fokból álló lépcsõsorát kel-
lett megmászniuk. Az eléjük táruló látvány minden
fáradságért kárpótolta õket. Az elsõ napot még nélkü-
lünk töltötték el az amerikai diákok, viszont a hétvé-
gén már együtt utaztunk Budapestre. Meglátogattuk a
Parlamentet, a budai várat, és sétáltunk a Lánchídon.
Fõvárosunk egyéb nevezetességeit egy kényelmes ha-
jóról a Dunán ringatózva ismertük meg. 

Csuka Helga
11.D
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A következõ napokban Nógrád megye látnivalóit mu-
tattuk meg vendégeinknek. Jártunk Szécsényben a XIV.
századi ferences templomban; Hollókõn megcsodáltuk
az ófalu jellegzetes házait, Ipolytarnócon egy fantaszti-
kus idõutazáson vettünk részt. Kazáron az amerikai ba-
rátaink megismerkedtek a vidék népviseletével, s élvez-
hették az ott élõ emberek vendégszeretetét.

A magyar konyha is nagyon megnyerte tetszésü-
ket, egy vállalkozó kedvû amerikai fiú még a számuk-

ra igen bizarrnak tûnõ kakasherepörköltet is megkós-
tolta.

A szervezett programok után a szabadidõt is szin-
te mindig együtt töltöttük, így életre szóló barátságok
köttettek. A cserekapcsolat sikerességét bizonyítja,
hogy amerikai vendégeink nagyon jól érezték magu-
kat, és egy év múlva újra szeretnének ellátogatni ha-
zánkba. Nem csoda. Õk is megismertek egy álmot:
egy magyar álmot � a palóc álmot.
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A 2008/2009-es francia-
magyar diákcsere megszer-
vezésére jubileumi évben
került sor immár 8. alkalom-
mal. Iskolánk francia testvér-
iskolával való kapcsolata 15
éves évfordulóját ünnepel-
te. Ez a Bolyai János Gimná-
zium legrégebbi máig mûkö-
dõ és legnagyobb létszámú
diákcsoportok találkozását
és barátságát ápoló diákcse-
re kapcsolata. 

Szinte hihetetlen, hogy az
elsõ diákcsere, 1993 óta már
15 év telt el. Az akkor egy-
szeri osztálykirándulásnak

induló kaland mára felejthetetlen élményekben és
igaz barátságokban gazdag, a francia nyelv tanulását
színesítõ testvériskolai kapcsolattá vált.

Kialakult egy állandó tanári szervezõ csapat,
mely szívügyének tekinti a cserék szervezését:
francia részrõl Christiane Romand történelem-
földrajz szakos tanárnõ, a csere francia felelõse,
akivel már 5 cserét szerveztem együtt, Nicolas
Esseiva biológiatanár, lelkes és elkötelezett környe-
zetvédõ, a szakmai programok koordinálója Michel
Ferlat tanár úrral, aki közgazdasági ismereteket ta-
nít és már az elsõ cserében is tanárpartnerem volt,
magyar részrõl pedig jómagam vállalom ezt a fel-
adatot. A fenti három lelkes francia tanárkolléga
nélkül ez a cserekapcsolat nem mûködhetne, hi-
szen, amikor 2004-ben az Európai Unióhoz való
csatlakozásunkkal a francia fél támogatási pénze-
ket vesztett, õk hárman minden egyéb pályázati le-
hetõséget megragadva, komoly pedagógiai progra-
mokon alapuló diákcseréket szerveztek a mi isko-
lánkkal. Mindhárman átlagon felül mûvelt, széles
látókörû és érdeklõdésû, rendkívül nyitott és inno-
vatív pedagógusok, a maguk szakterületének kiváló
szakemberei. A velük való társalgás és tapasztalat-
csere igazi szellemi élmény és lelki felüdülés.

A nyelvtanuláson túlmutató céljaink az interkul-
turalitásban valósultak meg az évek során. Tanár és
diák szinten egymás kölcsönös szellemi gazdagítása,
szemléletformálás minden téren, de az utóbbi évek-
ben különösen a fenntartható fejlõdés témájának fel-
dolgozásában, olyan példák és kinti tapasztalatok át-
adásával és megismerésével, amelyek a mi hétköz-
napjainkban is követendõek környezetvédelemben,
kis közösségek szolidaritásában, egymás segítésében,
az egészséges életmód elsajátításában, energiatakaré-
kosságban, hogy földünk tovább, még sok-sok nemze-
déken keresztül élhetõvé váljon. 

De természetesen célunk egy-egy csere során egy-
más régiója természeti és kulturális örökségének meg-
ismerése a megannyi csodás kirándulás során. A ma-
gyar diákok számára a rengeteg élményen kívül a
nyelvtanulásban számos hozadéka van a cserének.
Bátrabban kommunikálnak írásban és szóban anya-
nyelvûekkel és eredményesebben verseny-illetve vizs-
gaszituációban. 

Az idei cserében 34 magyar diák vett részt, közülük
18-an végzõs osztályokból. A 18 végzõs diák közül ösz-
szesen 16-an mentek el nyelvvizsgázni, s valamennyien
elsõre eredményes középfokú C típusú nyelvvizsgát
szereztek. Igaz az is, hogy közülük 5 diák a hatosztályos
képzésben tanulta a nyelvet és 10 pedig emelt szintû
érettségi elõkészítõs csoportban. 10 fõ választotta közü-
lük érettségi tárgynak is a francia nyelvet, s valamennyi-
en jeles eredménnyel érettségiztek. A 12.D osztályból
Dósa Márton érte el a legszebb eredményt: a francia
nyelvi OKTV országos döntõjében 11. helyezett lett.

A diákcsere elõkészítése, az utazás és vendégfoga-
dás során olyan kapcsolatok születnek tanárok, diá-
kok és szülõk között, amelyekre lehet tovább építkez-
ni. A két diákcsoport szülõinek és a két iskola vezeté-
sének segítõkész együttmûködése a sikeres cserekap-
csolatok elengedhetetlenül fontos eleme. Szerencsés-
nek mondhatom magam, hogy 34 kedves, érdeklõdõ
és jól nevelt magyar diáknak és diákkal szervezhet-
tem meg ez utóbbi cserét is, és megismerhettem 34
nagyon közvetlen és ugyanolyan érdeklõdõ, aranyos
francia gimnazistát. 

Dembrovszky 
Zsuzsanna

a diákcsere felelõse
francia nyelvi 

tantárgygondozó

15 éves évfordulóját ünnepelte a francia�magyar diákcsere
Vélemények, emlékek, élmények és képek a francia-magyar testvériskolai kapcsolatról



Köszönetemet fejezem ki Berencsikné Gedeon Haj-
nalka tanárnõnek, aki a szervezésben és lebonyolítás-
ban volt nagy segítségemre és Pálfalvai Zoltán igazga-
tó úrnak és Bagyinszki Boglárka igazgatóhelyettes-
nek, akik aktív részt vállaltak a vendégfogadásban, s a
francia fél is nagyra értékelte emberi tulajdonságaikat
és vezetõi kvalitásaikat. 

Aki kint Franciaországban, Pontarlier-ban és itt-
hon, Salgótarjánban látta a 68 francia és magyar diá-
kot, a szülõket és családtagokat búcsúzkodni, az ért-
heti meg igazán, hogy mi ad energiát, örömöt és lelke-
sedést a folytatáshoz. 

Christiane Romand tanárnõ írásában elmondja,
miért vállalja a szervezõi feladatokat és mi motiválja a
francia diákokat, hogy részt vegyenek a magyar diá-
kokkal való cserében. Hiszen jelentkezõben a francia
oldalon szerencsére nincs hiány. Majd a 12.A osztály
diákjai mesélik el a 2008/2009-es diákcsere élménye-
it és programjait.

Aller en Hongrie était un
vieux rêve, impossible de dire
exactement pourquoi, à cause
des représentations qu’on en
a, héritées de lectures, 
d’images, de musiques, avec
quelque chose de riche dans
les couleurs et les sensations,
de complexe et de généreux
dans les sentiments, et de
dynamique, d’épique dans
l’Histoire. C’est la raison
pour laquelle, quand on m’a
proposé en 1996 de prendre
la responsabilité de l’échange
franco-hongrois, j’ai immédi-

atement répondu oui.
Et je ne l'ai jamais regretté! En tout premier lieu à

cause de madame Zsuzsanna Dembrovszky, parce que
ses qualités d'organisatrice en font une partenaire
idéale pour les échanges scolaires, ses qualités
humaines  en ont rapidement fait une amie précieuse.
Madame Dembrovszky s'entoure aussi de personnes de
qualité et nous avons vraiment partagé votre deuil lors
des décès d'Attila Gyarmati et de Gabor Tolnai. 

Depuis 1996, l'échange entre nos deux lycées a
connu plusieurs thématiques, l'eau, le bois, le sel, la
région… et depuis le début du XXI°siècle, le développe-
ment durable. En 2002, les élèves français ont fait
découvrir à leurs camarades hongrois ce qu'eux-mêmes
avaient travaillé en atelier (en dehors des cours), et il
est vrai qu'aujourd'hui ce sujet est inscrit dans les 
programmes de nombreuses disciplines, aussi bien en
Hongrie qu'en France. 

Il y a donc, pour les élèves français, un intéret évi-
dent à cet échange scolaire franco-hongrois, qui est
d'échanger des pratiques, des expériences et des points
de vue différents sur nombre de sujets et en particulier
sur l'avenir de la planète et le rôle que chacun peut
jouer pour un développement plus juste, plus har-
monieux, plus humain. Autrement dit c'est d'avenir et
donc de présent qu'il est question.

Il ne s'agit pas pour ces élèves d'un échange linguis-
tique, meme s'ils apprennent quelques petits mots hon-
grois, et pratiquent avec plus ou moins de bonheur
l'anglais, mais cette proposition de mise en relation
avec la Hongrie, faite par le lycée, depuis qu'elle existe

54

Utazások

A diákcserék állandó szervezõcsapata

Christiane Romand
tört-földrajz szakos

tanárnõ

Testvériskolánk � Le Lycée Xavier Marmier



a toujours beaucoup de succès, et les raisons n'en sont
peut-être pas strictement pédagogiques ou linguis-
tiques. Peut-être que comme leurs professeurs, les
élèves français ont une image positive de la Hongrie, et
si elle manque d'évidence au départ, elle est renforcée
à l'arrivée. 

Parole aux élèves :
l "La Hongrie est un pays que j'ai apprécié décou-

vrir. Les Hongrois sont très accueillants et très
ouverts. Malgré nos langues différentes, nous
avons pu partager nos opinions sur des sujets
divers. Je voudrais remercier ma correspondante
et sa famille pour leur accueil chaleureux.
J'espère retourner en Hongrie très rapidement. "

l "Madame, les gens ici sont tellement gentils que
j'ai envie de pleurer !"

l "Aller en Hongrie, ça fait grandir…"
l "C'est incroyable comme les gens sont gentils et

attentionnés en Hongrie, on me  l'avait dit, mais à
ce point, j'y crois pas !"

l "C'est CAVIAR ici !"
l "J'ai découvert un pays extraordinaire, des gens

gentils, rigollots, incroyablement généreux, je
veux revenir."

Et l'on pourrait continuer longtemps avec des
témoignages de cette sorte, ce qui veut dire que le pre-
mier intérêt de cet échange est cette remarquable
chaleur humaine que les élèves sont si émus de trouver
en Hongrie. Que l'administration du lycée, les pro-
fesseurs hongrois, les élèves et leurs familles en soient
remerciés!

Fordítás:
A magyarországi utazás régi álmom volt, nem tu-

dom pontosan megmondani miért, a színekben és ér-
zésekben gazdag irodalmi, képi és zenei ábrázolások,
az érzelmek teljessége és bõsége, s mozgalmas és ka-
landos történelme miatt. Ezzel magyarázható, hogy
1996-ban, amikor felajánlották, hogy legyek a francia-
magyar diákcsere felelõse, azonnal igent mondtam.

S ezt sohasem bántam meg! Elsõsorban Demb-
rovszky Zsuzsanna tanárnõ miatt, mert szervezõ-
készségének köszönhetõen a diákcserék ideális tanár
partnere, emberi tulajdonságai pedig hamar értékes
barátommá tették. Dembrovszky tanárnõ kiváló em-

berekkel dolgozik együtt a cserében, s mi õszintén
osztoztunk Gyarmati Attila és Tolnai Gábor tanár
urak elvesztése felett érzett gyászukban.

1996 óta a két gimnázium diákcseréje számos té-
mát dolgozott fel együtt: mint a víz, az erdõ, a só, a ré-
gió� és a XXI. század elejétõl a fenntartható fejlõdés.
2002-ben a francia diákok megismertették magyar tár-
saikkal az e témában (tanítási órákon kívül) szakköri
keretek közt végzett munkájukat, s az is igaz, hogy
mára ez a téma számos tantárgy tantervébe beépült
Magyarországon éppúgy, mint Franciaországban.

A francia diákok részérõl a cserében való részvétel-
nek tehát van egy nyilvánvaló motivációja: tapaszta-
lat- és véleménycsere számos témában, különöskép-
pen a bolygónk jövõjét és az egyes emberek szerepét
illetõen egy igazságosabb, kiegyensúlyozottabb és
humánusabb fejlõdés érdekében. Más szóval jele-
nünkrõl és jövõnkrõl van szó.

A diákcserében résztvevõ francia diákok számára
ez nem nyelvi csere, még ha tanulnak is néhány ma-
gyar szót és több-kevesebb sikerrel az angol nyelvet is
gyakorolják, és mégis a gimnázium által szervezett
magyarországi diákcsere, amióta csak létezik nagy si-
kernek örvend, s ennek oka talán nem feltétlenül pe-
dagógiai vagy nyelvtanulási. Talán a francia diákok-
nak, csakúgy, mint tanáraiknak pozitív összképük
van Magyarországról, s ha ez még nem is ennyire
nyilvánvaló a Magyarországra való induláskor, haza-
érkezéskor annál inkább.

Így vélekedtek a diákok:
l �Magyarország olyan ország, amit nagy öröm-

mel ismertem meg. A magyarok nagyon ven-
dégszeretõ és nyitott emberek. A nyelvi különb-
ségek ellenére a legkülönbözõbb témákban
tudtunk véleményt cserélni. Szeretném megkö-
szönni cserepartneremnek és családjának a szí-
vélyes vendégfogadást. Remélem, mihamarabb
visszatérhetek Magyarországra.�

l �Tanárnõ, az itteni emberek annyira kedvesek,
hogy teljesen meg vagyok hatva!�

l �A magyarországi utazás többé, nemesebbé te-
szi az embert��

l �Hihetetlen, mennyire kedvesek és figyelmesek
az emberek Magyarországon, mondták ezt ne-
kem korábban is, de hogy ennyire, ezt nem hit-
tem volna!�
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l �NAGYON KIRÁLY itt�
l �Egy rendkívüli, különleges országot ismertem

meg, kedves, vicces és hihetetlenül nagylelkû
emberekkel, szeretnék visszajönni.�

S még sokáig folytathatnánk ezekhez hasonló
véleményekkel, ami egyben azt is jelenti, hogy en-
nek a diákcserének az elsõdleges mozgatórúgója
az a figyelemre méltó emberi melegség, emberi
kapcsolat, amit a diákok oly meghatottam tapasz-
talhatnak Magyarországon. Köszönet érte a gimná-
zium vezetésének, a magyar tanároknak, a diákok-
nak és családjaiknak!
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Hazaindulás elõtt, a búcsú pillanatai Pontarlier-ban

A szervezõ tanárok csapata



2008. októberében gimnázi-
umunk 34 franciás diákja vehe-
tett részt a francia-magyar diák-
cserében. Ez 15 év alatt már a
nyolcadik alkalom volt, hogy a
bolyais diákoknak lehetõsége
nyílt arra, hogy anyanyelvi kö-
zegbe csöppenve élvezhessék
Franciaország páratlan légkör-
ét és szellemiségét. 

Az október 10-18-ig tartó di-
ákcsere nem csupán egy hétre
való szép élményt és rengeteg
új ismeretet tartogatott szá-
munkra, hiszen 2009 tavaszán

mi is fogadtuk a francia tanulókat, és megosztottuk velük
saját életvitelünk és kultúránk érdekességeit.

Az azonban, hogy ezek a látogatások létrejöhessenek,
folyamatos kapcsolattartást, egymásra való odafigyelést
igényel cserepartnerünkkel. Így nemcsak két hosszabb
idõn át tartó intenzív nyelvgyakorlásra van alkalmunk, ha-
nem folyamatos tanulásra.

A francia cserekapcsolatnál ugyanis az utazásokat � fõ-
ként a kiutazást � hosszas elõkészületek vezetik be. Még az
elõzõ év koratavaszán megírtuk iskolánk francia testvéris-
kolájába, a Lycée Xavier Marmier-ba az egyéni leveleket,
amelyekben bemutattuk saját magunkat, ízlésünket, hob-
bijainkat. Ezt követõen a másik oldalon indult meg a sürgö-
lõdés: leveleink alapján a tanárok megpróbálták kiválaszta-
ni az egyes diákokhoz legjobban illõ francia cserepartnert.

Ez után nem volt más dolgunk, mint várni. Egy ideig
csend volt, aztán mindennap újabb és újabb magyar diák
jelentette be izgatottan, hogy õ már megkapta partnere le-
velét. Sorra vettük a különösen hangzó francia neveket, és
a levélben leírtakat. Ezek a kedves, érdeklõdõ idegenek
egyszerre bekerültek az életünkbe, és szép lassan ismer-
kedni kezdtünk velük. 

Mai modern világunkban már nagyon egyszerû egy
több száz kilométerre lévõ személlyel akár napi rendsze-
rességgel kommunikálni. Az MSN, az e-mailezés, chatelés
egyszerre biztosította a rendszeres és gyors kapcsolattar-
tást, valamint hogy fényképeket oszthassunk meg egymás-
sal saját magunkról, családunkról, környezetünkrõl.

Ahogy közeledett az október, az addig még csak tapo-
gatózó levelek egyre sûrûbbek és lelkesebbek lettek. Mind-
két fél izgatottan várta a kiutazást, hiszen az életben sosem
találkozunk még szemtõl szemben, ráadásul különbözõ
hagyományokkal és szokásokkal rendelkezõ országokból
származunk. A francia oldalról számos figyelmes levél ér-
kezett: milyen ételeket szeretünk, allergiásak vagyunk-e,
szeretjük-e az állatokat, és számos hasonló lázas feltérké-
pezõ kérdés. A magyar diákok esetében az izgalom termé-
szetesen egy kis nyugtalansággal is vegyült: nagyon aggód-
tunk, hogy feltaláljuk-e magunkat egyedül egy francia csa-
ládban, és hogy segítségünkre lesz-e ebben a kommuniká-
lásra szolgáló legfontosabb eszközünk: a francia nyelv. 

Szerencsére az erõs akarat, és a rengeteg franciaóra meg-
hozta gyümölcsét. Egyre gördülékenyebben ment egymás
megértése az egy hét során. Bár természetesen a magyar di-
ákok profitáltak a legtöbbet a francia útból, hiszen hallhat-
ták, milyen a nyelv mindennapi használata, milyen szleng-
szavakat használ egy átlagos francia diák, hogyan lehet az
addig elvontnak tûnõ nyelvtant életre kelteni a mindennapi
kommunikációban, azért a francia diákok is megtanultak
pár elengedhetetlen magyar szót és kifejezést.

Így, és az októberben szerzett tapasztalatokkal, és szép
élményekkel a hátunk mögött már sokkal magabiztosab-
ban fogadhattuk a francia vendégeket, a 34 diákot és 3 szer-
vezõ tanárt a 2009. március 28 - április 3-ig tartó hét során. 

És nem biztos, hogy április elején véget ért a csere a
résztvevõk számára: a szerencsésebbek újabb meghíváso-
kat kapnak Franciaországba, és a kint tett látogatásokat
újabb visszahívásokkal viszonozhatják, így hosszabb idõ-
re szóló barátságok szövõdhetnek mind a résztvevõ tanu-
lók, mind a két kultúra, a magyar és a francia között.
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A 8. francia-magyar diákcsere elõkészületeirõl 
és diákkapcsolatairól

Puszta Szilvia
12.A

Csoportkép Svájc fõvárosában, Bernben
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A családi hétvége és a francia gimnázium bemutatása

Október 11-12, a szombat
és a vasárnap családi körben
telt. Mindenki egyénileg vett
részt a partnere által szerve-
zett, kínált programokon.
Drasztikusnak tûnhet � mi is
így véltük kezdetben �, hogy
szinte bedobnak minket a
mélyvízbe, hiszen egyedül
töltöttünk el másfél napot egy
számunkra teljesen idegen
környezetben. De hihetetlen
élmény volt számomra, ami-
kor azt vettem észre, hogy
nemcsak mint egy vendég va-

gyok jelen az életükben, hanem már bekapcsolódok a
beszélgetésekbe, véleményt alkotok, viccelõdöm.

A kezdeti gátlások után már olyan témákat is érintet-
tünk a családi beszélgetések alkalmával, mint például
hogyan történik a tárgyas ragozás a magyar nyelvben,
vagy milyen problémákat okoz a kisebbségek jelenléte
Franciaországban, de sorra vettük, hogy milyen magyar
személyiségeket ismernek. Kiderült, hogy az anyuka
már olvasott Máraitól könyvet, és Bartók, Rubik Ernõ
vagy Jancsó Miklós neve sem idegen számukra. A cse-
reprogram egyik legnagyobb elõnye, hogy betekintést
nyerhettünk a családok életébe, ez már önmagában iz-
galmas, hát még ha az a család teljesen más kultúrában
él, más szokásokat, hagyományokat követ!

A családdal töltött egy hét alatt sorra kóstoltunk be-
le a francia ételkülönlegességekbe. Vasárnap reggel
természetesen ott várt a reggelizõ asztalon a még forró
croissant, a baguette, és persze minden étkezés elma-
radhatatlan kiegészítõjeként a sajtok. Nem tudok
olyan alkalmat említeni, amikor legalább 4 féle sajt ne
lett volna a fogások mellé. A vasárnapi ebéd és az esti
vacsorák hatalmas élményt jelentettek a magam fajta
ínyenceknek, és akadt köztünk olyan, aki még a csigát
is kipróbálta. Én ilyen messzire azért nem merészked-
tem, de a fondüt, a charlotte-ot (krémes gyümölcsös
süti), a morteau-i kolbászt dijoni mustárral azért nem
hagytam ki.

A magyar konyha is megállja azért a helyét, errõl
gyõztük meg szerintem sokan az anyukákat, amikor
francia nyelvû magyar szakácskönyvvel, illetve hogy el
is tudják a benne szereplõ fogásokat készíteni, piros-
paprikával és fokhagymakrémmel leptük meg õket.
Mindannyian vittünk a hazai édességipar legfinomabb
termékeibõl kóstolót, pl. Túró Rudit, Boci csokit, Fran-
cia drazsét, Sport-szeletet. Sokan készítettünk zenei vá-
logatás CD-t is, hadd ismerjék csak meg milyen a vérbe-
li magyar népzene vagy épp az ütõs punk-vagy rockze-
ne! De volt, aki a magyar vérmesség legfõbb bizonyíté-
kának a házi pálinkát és az Unicumot tartotta. Kétség kí-
vül sikert aratott�=) Megjegyzem, a vendégfogadás so-
rán cserepartnerem, Hyppolite is nagyra értékelte a ma-
gyar konyhamûvészet remekeit, a gulyáslevesbõl több
tányérral fogyasztott.

Dupák Anna
12.A

Együtt a francia családdalMegérkezés - Anna és Hyppolite



59

Utazások

Vasárnap nagyon sokféle programot szerveztek ne-
künk a partnerek. Én egy Villers-le-Lac nevû kis falucs-
kában laktam, amitõl egy ugrásra volt a Doubs-folyó és
zuhataga. Vasárnap reggel Hippolyte és nõvére kíséreté-
ben elsétáltunk a közeli erdõbe, ahonnan gyönyörû ki-
látás nyílt a folyóra, melynek másik oldalán már Svájc
található. Délután a szülõkkel együtt felkerekedtünk,
hogy közelebbrõl is megcsodálhassam ezt a vadregé-
nyes tájat egy sétahajókázás keretében. A családok per-
sze örömmel teljesítették az egyéni kívánságokat is, így
történt például Nagy Dávid esetében is, akinek nagy ál-
ma volt, hogy lásson egy igazi TGV-t és utazhasson raj-
ta. Ezt teljesítették is. Volt, aki szurkolhatott francia cor-
resének egy focimeccsen, Lakatos Nóri pedig hódolha-
tott lovaglószenvedélyének. Akadt olyan is, aki Joux ha-
talmas várrendszerét csodálhatta meg, amelyrõl az 1-es
teremben is találhatók képek. 

Francia partnereink gondoskodtak róla, hogy hét-
köznap is eltölthessünk együtt egy kis idõt. Ezek az es-
ti élmények még szorosabbá fûzték a kapcsolatokat, s
persze jó volt, hogy minél többféle szituációban próbál-
gathatjuk francia nyelvtudásunkat. 

A hétfõi napon, 13-án a Xavier Marmier Gimnázium
életébe nyerhettünk bepillantást. Az 1500 fõs gimnázi-
um egy helyi íróról -újságíróról kapta a nevét. Az iskola

hatalmas területen helyezkedik el, s közvetlenül mellet-
te található a kollégium.  

Az ebédet nagy örömünkre a gimnázium menzáján
fogyaszthattuk el, ami, szerintem mindenki nevében be-
szélhetek, az egyik legmeghatározóbb élményt jelentet-
te számunkra. Az elõételt és a desszerteket gyümölcs-és
fagyikelyhek, pudingok, sütemények, és persze sajtok
alkották, amihez a bejáratnál vehettünk egy zsömlét.
Kétféle fõétel közül választhattunk, egyik alkalommal
gyros volt az egyik alternatíva, másik alkalommal pedig
egy boros mártásban fõtt húsos étel. Aki a salátákért ra-
jong, az kedvére választhatott a 6-8 féle salátástálból.
Szóval nagy élmény, de az is igaz, hogy a gimnázium
menzája rajta van az országos top 10-es listán, szóval az
átlagos iskolákban azért nem így mûködik a dolog. 

Ebéd után mindenki bepillantást nyerhetett egy-egy
tanórába. Jártak közülünk spanyol, angol, matek és
rajzórán. Én például egy fantasztikus dupla fizika órán
vehettem részt. A francia diákok nagy része három ide-
gen nyelvet tanul, azonban mint tapasztaltuk, egyiket
sem sikerül igazán elsajátítaniuk. Nem érzik olyan lét-
fontosságúnak, mint mi, és például nagy dolog volt szá-
mukra, mikor Mikecz Estilla angolul mutatta be magát
egy angolórán. A többi tárgyat tekintve azonban igen
eredményes az oktatásuk.

Esti program a francia barátokkalEbéd a francia menzán
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Svájci kirándulásaink a francia diákcsere keretében

Kedden, október 14-én
Svájcban töltöttünk egy tel-
jes napot. Elsõ utunk
Gruyères-be vezetett. A vá-
ros régiója sajtjáról híres,
ezért elõször a sajtgyárat
néztük meg.

A Gruyère olyan, mint a
Comté, kb. 60 cm átmérõjû,
leginkább egy malomkerék-
hez lehetne hasonlítani. Ma-
gának a gyárnak volt egy
múzeumi része, ahol azokat
a növényeket: füveket és vi-
rágokat szagolhattunk meg,

amiket a tehenek fogyasztanak, valamint bepillantást
nyerhettünk a régebbi idõk sajtkészítésébe néhány
kép és régi eszköz megtekintése révén. 

A sajtgyártást, az európai normáknak megfelelõen,
csak üvegfalon keresztül nézhettük meg. Láttuk,
ahogy az óriás üstökben kevergetik a még lágy sajtot,
s amint elérte a kellõ sûrûséget, kisebb formákba ön-
tik, majd hónapokig érlelik.

A gyár után magát a festõi szépségû Gruyères fa-
lucskát néztük meg. Ezek után továbbindultunk a né-
hány km-re lévõ Broc városába, ahol a Nestlé csoport-
hoz tartozó Cailler üzemét néztük meg. Nagyon so-
kan vártuk már az indulás pillanatától, hogy végre be-
szabaduljunk a gyárba és teletömjük magunk annyi
csokival, amennyi csak belénk fér.

Higiéniai okok miatt a gyár azon részébe, ahol a cso-
kik készülnek nem mehettünk be, de egy ottani hölgy
megismertette velünk az alapanyagokat. Megkóstolhat-
tuk a több mázsás zsákokban érkezõ pörkölt mandulát,
mogyorót, kakaóbabot, s az abból készülõ kakaóvajat is.

Egy másik teremben képeket és videókat nézhet-
tünk meg a csoki gyártás lépéseirõl és kis monitoro-
kon keresztül láthattuk az ott dolgozók munkáját. A
következõ teremben régi õrlõ- és keverõgépek sora-
koztak. Majd továbbhaladva láthattuk folyamatában
is, egy üvegfalon keresztül, a csokimassza készülését.

Azonban az utolsó terem, mint egy mágnes, úgy
vonzott mindenkit. Egymás után sorakoztak a fino-
mabbnál finomabb csokoládék. Volt kicsi, nagy, ke-
rek, szögletes, töltött, sima, mogyorós, mandulás, volt
tejcsoki, étcsoki és fehércsoki. S a kirakott csokik szin-
te mind elfogytak. Azt hiszem, Gombóc Artúr megiri-
gyelt volna minket.

Csütörtökön, október 16-
án ismét Svájcba látogat-
tunk. Utunk elsõ célpontja a
Genfi-tó partján fekvõ Vevey
városa és Alimentarium
nevû múzeuma volt. Itt
szemügyre vehettük, hogy a
19. sz-tól kezdve napjainkig
mennyiben változtak az em-
berek étkezési szokásai. Hi-
szen 100 évvel ezelõtt még
saját maguk készítették az
emberek az ételt, manapság
viszont többségében készter-
méket vásárolunk. 

Ebben az interaktív múzeumban a helyes táplálko-
zással kapcsolatos játékokban tesztelhettük tudásun-
kat. Választ kaphattunk arra a kérdésre, hogy: mit cél-
szerû és mikor fogyasztani.

A kellõ ételmennyiséget egy ételpiramis ábrázolta.
Megkóstolhattuk, még ha jelképesen is, a múzeum
termékeit és különbözõ élelmiszer automatákkal
játszva teljesen kiürítettük azok tartalmát. A felesle-
ges kalóriáinkat is elégethettük egy óriás mókuskerék
segítségével, igaz ez kicsit fárasztó volt.

Mayer Fruzsina
12.A

A sajtgyárban

Mayer Boglárka
12.A



Második állomásunk a Genfi-tó partján Lausanne és
az Olimpiai Múzeum volt. Tudhatjuk, hogy Lausanne a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelye, ezért itt
épült fel a múzeum. A múzeum elõtti parkban megcso-
dálhattuk az olimpiai lángot és számos szobrot, s mivel
2008 októberében még kevés idõ választott el a pekin-
gi játékoktól, a múzeum kínai díszekben pompázott.
Bent az eddigi téli- és nyári olimpiai fáklyák mellett, a
földszinten az ókori olimpiai játékokat idézõ kiállítás
tárult a szemünk elé. A kiállításon a versenyzõk érme-
it és az olimpiák kabalafiguráit is szemügyre vehettük,
köztük már a 2010-es téli olimpiára készülteket is. Kü-
lön kiállítás szólt a pekingi létesítményekrõl. A hatal-
mas stadionok kicsinyített másai között részesei lehet-
tünk a pekingi élményeknek. Megtekinthetõek voltak a
régi és a mostani felvonuló nemzetek ruhái, a sportolók

által adományozott mezek, felszerelések, amik között
rábukkantunk egy magyar úszósapkára is.
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Csokikóstolás

Lausanne-ban, az Olimpiai Múzeum elõtt

Cailler csokigyáraGruyère sajtok
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Besançon � a régió fõvárosa

A szerdai nap, okt. 15-én,
egy besançon-i kirándulásra
kerekedett fel a franciás csapat. 

Az odavezetõ úton azon-
ban megálltunk Ornans váro-
sában, hogy megtekintsük a
gyönyörû völgyet, ahol a
Loue folyó ered. Útközben
megcsodálhattuk az õszi szí-
nekbe öltözött tájat, vala-
mint a Jura hegység mészkö-
ves szurdokait. 

Ornans városában megte-
kinthettük Gustave Courbet,
francia realista festõ szobrát,

szülõházát, továbbá kívülrõl vetettünk pár pillantást a
múzeumokra, amelyek képeit õrzik.

A kb. 150 000 fõt számláló nagyváros, Besançon
Franche-Comté régió székhelye. 

Elõször a Citadellába látogattunk el, melyet idén

nyáron az UNESCO a Világörökség részévé avatta, a
vauban-i életmû keretében. Vauban a Napkirály, azaz
XIV. Lajos hadmérnöke volt. 150 francia erõdítmény
megépítése fûzõdik a nevéhez, melybõl 12-t nyilvání-
tottak a Világörökség részévé. 

Hosszadalmasabb programlehetõség a Citadellá-
ban található állatkert megtekintése, ahol külön részt
képez az Akvárium a rengetegféle hallal és vízi állattal,
például teknõsökkel és kétéltûekkel. (Mellesleg szá-
mos állatot szabadon meg is lehetett simogatni).

Rendkívül megrázó és sok ismeretet feltáró része a
Citadellának a második világháborús Ellenállási Múze-
um.

A Citadellát elhagyva az óváros utcáin tettünk sétát.
Végigjárhattuk az utat, amelyet Stendhal Vörös és Fe-
ketéjének fõhõse, Julien Sorel járt be szemináriumi
évei idején.

Sétánk során a híres francia író, Victor Hugo, vala-
mint a mozgókép feltalálóinak, a Lumiere fivéreknek a
szülõházát is láthattuk.

Puszta Szilvia
12.A

Besançonban
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A fenntartható fejlõdéshez kapcsolódó szakmai programról
két elkötelezett biológus és környezetvédõ beszél:

Echange Franco-Hongrois
Année 2008 Thématique: Déve-
loppement durable Dans le cadre de
la mise en place de son agenda 21,
le Lycée Xavier Marmier et l'équipe
d'enseignants qui gèrent l'échange
ont décidé d'aborder la thématique
du développement durable à partir
d'exemples locaux. Deux temps
forts ont marqué cette semaine
d'échange:
l La visite d'une ferme tradi-

tionnelle (élevage de vache de race
Montbéliarde et production de lait a Comté) convertie à
l'agriculture biologique avec des applications bio
dynamiques  permet de montrer aux élèves les intérêts ma-
is aussi les difficultés d'une telle pratique. Visite de la
ferme, observation des pâturages environnants, décou-
verte des aliments biologiques distribués au bétail résu-
ment  les diverses activités de cette matinée. Après un
entretien avec le couple d'éleveur et un échange profitable,
la visite se termine par une dégustation de lait "bio" agré-
menté de pâtisseries locales. 
lEn fin de semaine, le groupe d'élève visite un chantier

de construction de maison bioclimatique à quelques kilo-
metres de Pontarlier. A partir d'un questionnaire, les éleves
enquêtent et relèvent des indices permettant de comprendre
les particularités environnementales de cet habitat. Une dis-
cussion avec le propriétaire permet d'aborder la diversité et
la qualité des matériaux utilisés. Une attention toute parti-
culière est portée sur les stratégies d'économie d'énergie de
type passif (serre bioclimatique, triple vitrage au krypton,
isolation en papier et chanvre) et de type actif (chauffage
par poêle à inertie) La discussion se termine en abordant le
probleme du surcoût d'une telle construction, mais égale-
ment des aides de l'Etat français engagé via les traités
européens dans une démarche d'éco habitat.
l Pour terminer, on peut signaler que les éleves

Hongrois, peut-être sans le savoir, ont mangé à la cantine
du lycée des aliments biologiques et /ou locaux�.une action
de lycée en faveur, là aussi, du développement durable.

Fordítás:
A 2008-as francia-magyar diákcsere témája: 

a fenntartható fejlõdés
Az Agenda 21 program keretében a Xavier Marmier

Gimnázium és a diákcserét vezetõ tanárcsapat úgy
döntött, hogy a fenntartható fejlõdés témakörét helyi
példák alapján közelíti meg. A csere hetében ezt két
emlékezetes pillanat jelezte:
l Egy hagyományos (Montbéliard fajtájú tehén-

tartással és Comté sajt elõállításához szükséges tej-
termeléssel foglalkozó) farm megtekintése, mely át-
tért a bioenergia felhasználású biogazdálkodásra. A
diákok megismerhették, hogy milyen elõnyökkel és
nehézségekkel jár az ilyen típusú gazdálkodás. E
délelõtt programját az alábbiakban foglalhatjuk ösz-
sze: a farm és a környezõ legelõk megtekintése, az
állatoknak adott biotakarmány megismerése. Az ál-
lattenyésztõ házaspárral folytatott beszélgetés hasz-
nos tapasztalatcserének bizonyult. A látogatás
biotej kóstolóval zárult, melyet helyi sütemény tett
még élvezetesebbé.
lA hét végén a diákcsoport megnéz egy Pontarlier-

tõl néhány km-re épülõ bioklimatikus házat. A diákok
egy kérdõív alapján megvizsgálják és feljegyzik azokat
a jellemzõket, amelyek segítenek megérteni az ilyen tí-
pusú lakóépület környezeti sajátosságait. A tulajdo-
nossal való beszélgetés feltárja a felhasznált építõ-
anyagok jellegzetességeit és sokféleségét. A passzív
energia megtakarításának módszereire nagy figyelmet
fordítottak (bioklimatikus üvegház, tripla kripton üve-
gezés, papír- és kenderszigetelés), csakúgy, mint az
aktív energiatakarékosságra (kályhafûtés). A beszélge-
tés végén az anyagiakról is szó esik: mennyi többlet-
költségbe kerül egy ilyen építkezés, s milyen segítséget
nyújt a francia állam Európai uniós források révén,
hogy elõsegítse az ökoházak építését.
l Végezetül megemlíthetjük, hogy a magyar diákok

anélkül, hogy tudták volna, a gimnázium menzáján bio
és/vagy helyi élelmiszert fogyasztottak. A gimnázium
ezen kezdeményezésével járul hozzá a fenntartható fej-
lõdéshez.

Nicolas Esseiva
biológiatanár
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Franciaországi utunk egyik
fõ témája a fenntartható fejlõ-
dés volt, így ennek kapcsán le-
hetõségünk nyílt egy biofarm
megtekintésére.

A Bavarel házaspártól, a
farm tulajdonosaitól megtud-
tuk, hogy a biocímke /label
biologique/, elnyeréséhez leg-
alább 2 éven keresztül nem
használhatnak többek között
sem mûtrágyát, sem rovarirtó-
szert, valamint évente maxi-
mum kétszer adhatnak az álla-
toknak antibiotikumos keze-
lést. Természetesen a génke-

zelt táplálék szóba sem jöhet. Csupán a kazlakban álló szé-
nák és a hatalmas õrlõgéppel megdarált kukorica, búza és
különbözõ finomságok kerülhetnek a tehenek vályújába.

Rendkívül szigorú elõírásoknak kell megfelelniük. A
különbözõ úton-módon megvizsgált, kiváló tápértékû tej
csak bio alapanyagokat felhasználó sajtkészítõk és üze-
mek kezébe kerülhet. Pár km-es körzetben házhozszállí-
tást is vállalnak, így a környékbéli lakosok szolidaritásból

- és talán környezetbarát felfogásukból adódóan - a bolti
árnál drágább, de a valódi biotejet fogyasztják.

És, hogy mindez miért olyan óriási dolog? Habár nem
hangsúlyozták ki, csak mellékesen hozzátették: ez az
egész valójában nem érné meg nekik, ha csak a pénzre
gondolnának. Csakhogy a Bavarel házaspár számára az
anyagi dolgok kevésbé fontosak, mint az erkölcsiek. Hi-
szen, ahogy õk mondták, céljuk az, hogy legalább a kör-
nyezetükben élõ emberek mentalitásán változtassanak.
Hogy kíméljék, kíméljük környezetünket, hiszen mi is csu-
pán a természet része vagyunk és nem különbek annál.

Nicolas Tanár úr- elszánt biológus, környezetvédõ-
idõt és pénzt nem kímélve egy ökoházat tervezett magá-
nak, melynek minden apró kis részletére óriási gondot
fordított. A tájba minden
szempontból beolvadó ház
teljes mértékben környe-
zettudatosan épült.

Déli fekvésébõl adódó-
an tágas ablakaival a Nap
jótékony sugarait szinte
magába szívja; a tetõn ta-
lálható, forgatható nap-
elem segítségével pedig
elegendõ energiát tud
nyerni háromnapi fürdõ-
víz felmelegítéséhez az év
bármely szakaszában.

Szintén a déli oldalon
épült egy kis üvegház,
melynek fekete padlója elnyeli a napsugarakat. Így télen,
ha a ház belsõ terében hideg van, csak ki kell nyitni az
összekötõ ajtót és a meleg máris beáramlik a szobába.

És ha már egyszer bejutott oda, egykönnyen nem tud
kiszabadulni, hiszen Nicolas tanár úr a hõszigetelésre fek-
tette az egyik legnagyobb hangsúlyt. A ház falai légréses
téglából épültek, ami ugyan nagyon törékeny, de rendkí-
vül jó hõszigetelõ is egyben.

Ott tartózkodásunk alatt szemléltetõ ábrák segítségével
megtudtuk, hogy a legtöbb energia a ház tetején keresztül
távozik a külvilágba. Így hát a tetõszerkezet gerendái közé
újságpapírból és kenderbõl készült vastag szigetelõréteget
helyezett.

Itt térjünk ki egy kicsit a gerendákra. Ezek és a házban
található összes fából készült berendezési tárgy (mind pl.
a bútorok vagy a parketta) alapanyaga csakis a helyi er-
dõkbõl vagy a fenntartható módon kezelt svéd területek-
rõl származik, ezáltal is kímélve a környezetet.

Fával tüzelnek, így kevesebb energiát fogyasztanak, s
az óriási, 3,5 tonnás kályha egy befûtés után összegyûjti
és 24 órán keresztül árasztja a meleget.

Látván Tanár úr csillogó tekintetét, amint épülõ házát
szemlélte és hallván lelkes szavait, hogy mit hogyan és mi-
ért úgy tervezett, megerõsítette bennem a biofarmon hal-
lottakat:

Nem attól lesz valaki csodás ember, hogy óriási palotát
építtet magának, hanem attól, hogy óvja környezetét, har-
móniában él vele és ez határozza meg mindennapjait.

Szarvas Vera
12.A

leendõ biológus

A biofarmon a 10. D-bõl

Az épülõ ökoház
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A francia vendégek Magyarországon � történet képekben

A visegrádi vár elõtt A visegrádi várban

Cserepartnerek a salgói várban Kazáron, népviseletbe öltöztetve
Donia és Romain

A búcsú pillanatai a Pécskõ utcában � 68 francia és magyar diák



A 11.-es történelemfakultá-
ció diákjaival és a történelmet
kedvelõ, jó eredményeket elért,
7.d osztályos diákokkal 2009
tavaszán látogatást tettünk Er-
délyben, úgy tekintve a tájegy-
séget, mint a történelmi Ma-
gyarország egyik jelentõs terü-
letét kerestük közös múltun-
kat, figyeltük mit jelent a közös
jelen. Célunk az volt, hogy a
történelmi színhelyek megte-
kintésével, erdélyi magyar test-
véreink között megerõsödjünk
identitástudatunkban, tanul-

junk valamit kitartásról, hazaszeretetrõl. Utazásunk során
templomok, tájak, városok, iskolák meglátogatásával át-
éreztük Erdély hangulatát, az ottani élet milyenségét.

Nagyvárad, Kolozsvár, Csucsa, Székelyudvarhely,
Farkaslaka, Csomakõrös, Gyergyószárhegy emlékhelye-
in olyan nagy magyar személyek nyomát kerestük, mint
Szent László király, Hunyadi Mátyás, II. Rákóczi Ferenc,
Ady Endre, Tamási Áron, Kõrösi Csoma Sándor vagy
Bethlen Gábor. Marosvásárhelyen az õsi Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban tettünk baráti látogatást, elcsodál-
koztunk a bánffyhunyadi cigánypalotákon, a kalotaszegi
népmûvészeti alkotásokon, a szovátai Medve-tavon, a
tusnádfürdõi csodálatos hegyi tájon, ahol egy ortodox
templomot is megnéztünk. Gyergyószentmiklóson az
örmény közösség életébe tekinthettünk be, Csíkszere-

dán és Sepsiszentgyörgyön a helyi székely múzeumok
kiállítását jártuk végig. Máréfalván a székely kapukkal is-
merkedtünk Kovács Piroska tanárnõ elõadásával � aján-
déka, egy DVD formátumú ismertetõ az iskolai könyvtár-
ban megtalálható-, Mádéfalván koszorút helyeztünk el a
háború áldozatai emléke elõtt tisztelegve. Igazi zarán-
dokutat is tettünk, hiszen gyalogosan kerestük fel Mikes
Kelemen szülõházának romjait és a rajta található em-
lékmûvet, elhelyeztük itt az elsõ szalagot iskolánk és vá-
rosunk nevével. Ha sok év után visszatérünk erre a vi-
dékre, újra megtesszük ezt az utat, és megtaláljuk ezt a
szalagot, jó érzéssel és büszkeséggel emlékezhet min-
denki vissza erre a felemelõ pillanatra.

Bebarangoltuk talán a legszebb vidéket Erdélyben,
Gyimest. Fantasztikus, hófödte tájakon és falvakon ke-
resztül vezetett az utunk. Meglátogattuk az ezeréves ha-
tárt és az ott felállított emlékmûvet, tiszteletünket a Him-
nusz eléneklésével fejeztük ki. Deáky András, a környék
magyarságáért igen sokat tevõ nyugdíjas iskolaigazgató
elõadást tartott nekünk a gyimesi csángók történetérõl és
mindennapi életérõl, valamint a magyarság mibenlété-
rõl, a tevékeny, segítõ, semmiképpen sem valami ellen
irányuló nemzeti öntudatról, helyünkrõl a világban. Sza-
vaival talán minden addiginál közelebb hozott minket
erdélyi utunk valódi céljához, magyarságtudatunk he-
lyes értelmezéséhez. A táj tisztasága, szépsége minden-
kinek üdítõ színfolt volt, jó tiszta magyar szót hallani a
Kárpát-medence legkeletibb szegletében is.
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Erdélyben jártunk

Holtai Bence
11.B

Tordai hasadék

Emlékhelyek
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Érdekes, az elõzõektõl némiképp eltérõ, de minden-
képpen az egyik legnagyobb élmény várt minket
Bögözön. Ezen az elég jelentéktelen településen sokáig
haladtunk egy apró mellékúton, majd megálltunk egy
teljesen szimpla falusi templom elõtt, hogy itt, minden-
nek a háta mögött találjunk végre egy olyan embert, a

helyi egyházközösség plébánosát, aki választékos ma-
gyar nyelven a legkisebb megakadás, már-már levegõvé-
tel nélkül tud beszélni egy egész órán keresztül. Ízes szé-
kely elõadása már az elsõ percekben elfeledtette a temp-
lomban lévõ fagypont körüli hõmérsékletet. A bögözi
plébános mint látványosság mögött szinte elbújt a temp-
lom valódi érdekessége, a falon található három igen ré-
gi freskó. Minden olvasónak javasoljuk tehát, hogy láto-
gasson el, ha teheti, a bögözi templomba.

Szálláshelyeink egytõl egyig fantasztikusak voltak, a
zeteváraljai Gábor atyától kezdve a csíkrákosi vendéglõ
zenészéig mindenki nagy-nagy szeretettel, gondosko-
dással, örömmel fogadott minket.

Vitathatatlan az élmény nagysága, sokszínûsége,
mindegyikünk magával hozott valami értéket, közelebb
kerültünk a külföldi magyarokhoz. Nemcsak a rengeteg
látnivaló, a táj hangulata, az ott élõ emberek jelentettek
többet egy egyszerû utazásnál, hanem egymás társasága
is, legyen az buszon, gyalogosan egy emlékmû felé kö-
zeledve, vagy akár a szálláshelyen. Valószínûleg a cso-
port nagy része nem utoljára volt Erdélyben ki teheti, vis-
sza fog menni, hogy újra meglátogassa a megismert
helyszíneket, vagy felfedezze a még ismeretlent. Erdély-
ben nemcsak történelmet, hazafiságot tanultunk, hanem
emberséget is egy nagyszerû közösségben.

Turulszobor Madéfalván

Székelykeresztúr



Egy kétezer éves város,
Savaria felé �száguld� ve-
lünk iskolánk mikrobusza
ezen a gyönyörû áprilisi csü-
törtökön, a volánnál az isko-
lát is �kormányzó� Pálfalvai
Zoltán igazgató úr. Rajta kí-
vül iskolánk tantestületét
Czene Éva, a DÖK patronáló
tanára és Sóvári László kép-
viselte. Ebben a városban
született a keresztény kul-
túrkör egyik legismertebb
szentje, Szent Márton. Vi-

rágzás mindenhol, tavaszi színpompa. A babarózsa
rózsaszínje a japánbirs tûzpirosával felesel.  Fehér
gyöngyvesszõ, kökény és vadgesztenye, sárga repce,
lila és fehér orgona az utak mentén. Rózsaszín szelíd-
gesztenye-virág mint ritka tünemény egy helyen. A
kertekben tulipánok mindenféle színben.

A tavaszi pompa hatására hamar elmúlik rólam a
mindennapok Kosztolányi-féle �agyvérszegénysége�.
Ahogy áthaladunk a Lágymányosi hídon egy pillantást
vetve az új Nemzeti Színház impozáns épületére, már
érezni kezdem, hogy ünnepi felszenteltséggel telik
meg a lelkem. Diákjaink az utastérben az ifjúság élénk-
ségével szellemesen társalognak. Megnyugszom, még
értem a szinte félévenként változó diákszlenget.

�Az ünnep nem kívül kezdõdik, hanem belül� �
hallom valahonnan Hamvas Béla szavait. Ugyanis
mindig ünnep, amikor az egyenesek (a 9 Bolyai-nevet
viselõ kárpát-medencei középiskola) évenként talál-
koznak. Ez lesz a 7. összejövetel, amióta egy ócsai di-
ák fejébõl kipattant a találkozás ötlete. A névadók
elõtti tisztelgés is minden ilyen találkozó. A marosvá-
sárhelyi iskola Bolyai Farkas nevét viseli, a többi
nyolc a lángeszû fiúét. �A Bolyai név méltó szimbólu-
ma iskoláink törekvéseinek. Gyorsan és kiszámítha-
tatlanul változó korunkban olyan örök érték, mint az

égbolt csillagai. A legfényesebben ott ragyogó csillag
pedig a Szíriusz. A magyar tudomány Szíriusza a mi
névadónk � hangsúlyozta a szombathelyi Megyeháza
dísztermében tartott ünnepi megnyitón dr. Lenner Ti-
bor, a vendégfogadó szombathelyi iskola igazgatója. 

Többszörös ünnep a mostani találkozó: a szom-
bathelyi Bolyai, a vendéglátó iskola most 50 éves.
Megtiszteltetés számunkra, a többi kárpát-medencei
bolyais számára, hogy épp egy ilyen jeles nap alkal-
mából találkozhatunk. A születésnapra azonban
nemcsak mi vagyunk hivatalosak. Eljöttek a magyar
testvériskola köszöntésére az Alpok-Adria régió isko-
lái is. Ausztriából: Graz, Linz és Oberpüllendorf egy-
egy iskolája; Horvátországból: Cakovec (Csáktornya);
Szlovéniából: Lendva; a szlovákiai Zoboraljáról pedig
Alsóbodok küldöttsége. Igazi nemzetközi sokadalom:
úgy is mondhatnánk, hogy minden szomszéd eljött a
neves évfordulóra, hiszen itt van még az aknaszlatinai
(Ukrajna), a marosvásárhelyi (Románia) és a zentai
(Szerbia) Bolyai is.

És a vendéglátó gyönyörû, e célra berendezett im-
pozáns tornatermében felhangzik a Bolyaisok dala.
Ugyanis tavaly óta ilyen is van. Az ócsai találkozótól
kaptuk (a kottát lásd a tavalyi évkönyvünkben):

Számok világa értõre vár,
Jelek õrzik a végtelent már,
Kettõs csillagunk nekünk ragyog:
Örülök, hogy bolyais vagyok!

Kárpát-medence karja ölel,
Budapest, Kecskemét népe figyel.
Ócsa kék egén csillag ragyog:
Örülök, hogy bolyais vagyok!

Tarján kapuja barátra vár,
Óvár határa nem akadály
Zenta vizében fénylõ habok:
Örülök, hogy bolyais vagyok!
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Nemzetközi sokadalom egy születésnapon

Kárpát-medencei Bolyai nevet viselõ iskolák szombathelyi találkozója, 
2009. április 22-25.

Sóvári László
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Szlatina, Vásárhely kezet fogott,
Szombathely õrtüze felragyogott.
Találkoztak a párhuzamok:
Örülök, hogy bolyais vagyok!

Refrén
Mi vagyunk a sok, mi vagyunk a sok,
Mi vagyunk a, mi vagyunk a Bolyaisok.
Nincs itt sok hiba, nincs itt taktika,
Jelszavunk és iránytûnk a matematika.

Leírhatatlan érzés ennyi különbözõ helyszínrõl ér-
kezett bolyais közt lenni, és együtt énekelni ezt a közös
indulót! A együttes ének  valami olyan lelki mélységet
tud megnyitni, amit a verbalitás nem. Ezért is volt világ-
bajnok ötlet ez a dal.

Az ünnepi megnyitó után tobzódtunk a programok-
ban. Minden ilyen találkozó súlyponti rendezvénye a
Bolyai Kupáért zajló játékos vetélkedõ a diákcsapatok
között. Most tanulóinknak a modern technika eszköze-
ivel (számítógép, maroktelefon) a város jellegzetes
helyszínein kellett vetélkedniük az Alpok-Adria régió
iskoláiból érkezett tanulók közremûködésével. A sok
ötletes versenyszám közül csak néhányat emelnék ki:
célbalövés római kori hajítógépekkel, zeneiskolás diá-
kok közremûködésével az elhangzott zenékkel kapcso-
latos kérdésekre válaszolni, helytörténeti feladványok
megoldása idõre internet segítségével. Április 23-án es-
te a vendéglátó iskola ünnepi mûsorát hallgathattuk
meg, melyben fellépett a Campanella táncegyüttes, a
Weöres Sándor Verskör és a Bolyais Tanárock ad hoc
zenekar.

A tanulók egy-egy szombathelyi diák családjánál
voltak elhelyezve. Jó barátságok szövõdtek, hiszen az
együtt lakás mindig jó hatással van az emberi kapcso-
latokra, illetve nagyon hatékony útja a másik ember
megismerésének. Senki nem panaszkodott, a családok
igen vendégszeretõek voltak.

A pénteki nap (ápr.24.) délelõttje a diákságnak diák-
napi rendezvényekkel telt. Választhatóak voltak a prog-
ramok: a tornacsarnokban diáknapi mûsorokat lehetett
élvezni, a díszteremben és az ebédlõben a mi Bolyai Kö-
reinkhez hasonló különbözõ témájú diákelõadásokat
hallgathattak az érdeklõdõk, akik pedig a sportot, a moz-

gást részesítették elõnyben, azok a régi tornateremben
vívhattak, illetve az úszómedencében játékos vizes ve-
télkedõben vehettek részt.

Délután �A tudós Bolyaiak, bolyais tudósok� téma-
körben hallgathattunk felnõttelõadásokat. A téma elõ-
adói vagy Bolyai-kutatók, vagy az iskola tudóssá érett
egykori diákjai voltak. Számomra a legérdekesebb
Oláh Anna Bolyai-kutató fizikus tanár Bolyai Farkas
kemencekonstrukcióiról szóló képekkel gazdagon il-
lusztrált ismertetése volt. A tudományos feltöltõdés
után helyijárati különbuszokkal elszállították a tisztelt
közönséget a Szombathelyi Képtárba. Itt résztvettünk
Biczó Antal bolyais mûvésztanár és tanítványai kiállítá-
sának megnyitóján. Vacsora után újra az impozáns tor-
nacsarnokban találkoztunk, ahol megnéztük az iskolák
filmes bemutatkozását. Téma: �A (szûkebb) Haza
szép� (ezt a feladatot természetesen még itthon kellett
megoldani). Kis problémát okozott, hogy a helyi tech-
nika nem mindig tudta követni a különbözõ gépekkel
és programokkal kivitelezett CD-s filmeket. Így nagy
gonddal és sok munkával elkészített filmek sem érték
el a kívánt hatást. Sajnos, a marosvásárhelyiek mellett
a salgótarjániak filmje is e sorsra jutott. Tanulság: a leg-
közelebbi találkozón hasonló feladatnál meg kell hatá-
rozni valamiféle közös paramétereket (ha ez lehetsé-
ges!). Ez már a szakemberek dolga.

Az est végén a találkozó ünnepélyes zárása és az
eredményhirdetés következett. A Bolyai Kupát az idén
az ócsaiak nyerték, második lett Salgótarján (Kiss Ma-
riann, Vincze Nóra, Fodor Vivien, Kozma Endre,
Drexler Máté), harmadik Marosvásárhely. Nagy dicsé-
ret illeti diákjainkat, hiszen �történelmet írtak�: a Bo-
lyai-találkozók történetében elõször sikerült bekerül-
nünk az elsõ háromba.

Lenner Tibor igazgató úr megnyitójában Wass Al-
bert gyönyörû írását idézte, amelyben a kõrisfa minden
évben megméri a földet. Merthogy az 50. születésnap
számvetés is. Úgy gondolom, hogy miközben gratulá-
lunk a szombathelyi bolyaisoknak a születésnaphoz és
a találkozó ötletekben tobzódó megszervezéséhez,
nyugodtan és büszkén odaállhatnak a kõrisfa alá, a
megmérettetés vékájában rengeteg felhalmozott érté-
ket, és sok remek eredményt találnak majd. És
bolyaisok! 2010-ben találkozunk Aknaszlatinán.
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Hradec Kralové
(avagy kórusunk Csehországban)

Június 12-én, pénteken
reggel 6 órakor a legtöbb Nóg-
rád megyei lakos még bizo-
nyára aludt � velünk ellentét-
ben. Mi ugyanis ekkor intet-
tünk búcsút szüleinknek,
akik kissé álmos szemekkel
nézték a távolodó, régi vágású
szlovák �kockabuszt�. Igen,
elérkezett a nagy nap: a 25 lel-
kes dalos útra kél, hogy im-
máron másodszor is részt ve-
gyen egy csehországi kórus-
találkozón. 

A korai kelés miatt az út
elejét nagyrészt a pihengetés jellemezte - már ameny-
nyire ezt jármûvünk engedte. Délelõtt azért lassan
összeszedtük magunkat, és több-kevesebb sikerrel el-
énekeltük azokat a mûveket, amelyeket késõbb a tisz-
telt nagyközönség elõtt is elõadtunk. A buszsofõr is ha-
mar megtanulta, melyek lesznek a fesztiválon a saját da-

laink: Farkas Ferenc: Pataki diákdalok, Deep River (spi-
rituálé), Morley: Though Philomela, Farkas: Hajnal-nó-
ta, az Ó-francia táncdal és legújabb kedvencünk, a
Zottelmarsch. Közös éneklésre is készültünk a többi
résztvevõ kórussal együtt, és az elõre elküldött kották-

Tóth Adél Tímea
9.D

Csoportkép Hradec Kralove hangulatos fõutcáján 

Koncert után vidám séta a parkban � idegen-
vezetõnk, a magyar származású Zoli bácsi meg-

mutatta a város legszebb részeit



72

Utazások

ból próbáltuk elsajátítani az ismert musical-részleteket:
Aquarius (Hair), I feel pretty, America, Tonight (West
Side Story), Phantom of the Opera. 

Délután meg is érkeztünk a kórustalálkozó helyszí-
nére, a Prágától keletre található Hradec Kralové-ba. Iz-
gatottan figyeltük a buszból a várost, és nagyon vártuk

már azt a pillanatot is, amikor kiszállhatunk, és kinyúj-
tóztathatjuk elgémberedett tagjainkat.

Nemsokára találkoztunk idegenvezetõnkkel, Balla Zoli
bácsival, aki mindvégig nagyon segítõkész és kedves volt
velünk. Megmutatta késõbbi �törzshelyünket�, az
Adalbertinumban a felsõ emeleti teremszerû szobánkat.
Miután kicsit kipihentük a hosszú út fáradalmait, bemen-
tünk a nagyterembe, ahol már javában folyt az éneklés, im-
már a csehekkel, szlovákokkal és a lengyelekkel együtt. Az
ilyen próbák nagyon viccesek voltak, mert mindenki értet-
te, mit magyaráz a karmester, (aki bizonyára szintén cseh
volt,) csak mi nem. A fontosabb dolgokat pár elõttünk ülõ
lengyel lány szerencsére lefordította nekünk angolra.

Vacsora után elszállásoltak bennünket egy kollégi-
umban. A lányok háromágyas, a fiúk nagyobb szobákat
kaptak. Bepakolás után átöltöztünk, ugyanis kórusunk
még aznap estére hivatalos volt a fesztivál nyitókoncert-
jére, amin egy cseh rockoratóriumot adtak elõ. A mûvet
igen érdekesnek találtunk, mivel egyes dalok elõtt az
egyik fiú felolvasott a Bibliából (eleinte a kiejtése miatt
azt hittük, csehül, de késõbb kiderült, hogy angolul).

Este a szálláshelyünkön részletesen átbeszéltük a
nap eseményeit, s bár emiatt elég késõn feküdtünk le, a
keléssel szerencsére nem volt gondunk.

A másnap is sok izgalmat tartogatott számunkra.
Kezdésként a Szûz Mária templomban mutatkoztunk
be, s mivel az akusztika nem volt túl jó (templomi vissz-
hang), éneklés közben jobban oda kellett figyelnünk a
hangerõnkre és a tempóra, hogy a dallamok mindenki-
hez eljussanak. Miután átöltöztünk, városnézés kereté-
ben felmásztunk a Fehér toronyba, ahol Csehország
harmadik legnagyobb harangja található, megcsodáltuk
a Jirásek-kertet, majd a Masaryk-térre is elsétáltunk. 

Néhány huszonéves volt diákunk is erõsítette 
a kórust. A legkisebbek természetesen folyton 

hozzájuk csapódtak.

Szólampróbák, utolsó simítások az odafelé úton Szeretünk pózolni...

A várost keresztül szelõ Elba folyó barátságos 
hangulatot áraszt 
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A nagyszínpadi elõadásunk szombat este volt. Elõ-
ször minden kórus külön állt ki és énekelte el saját da-
rabjait. A vastapsból ítélve tetszettünk a közönségnek,
és amikor helyet foglaltunk, Zoli bácsi is megdicsért
minket. Igazából minden énekkar szépen énekelt, az
elõadások színvonalasak voltak, látszott, hogy nem
csak mi tudhatunk magunk mögött sok, kemény mun-
kával eltöltött kóruspróbát. Egy kis szünet után már
egyesítve, több nemzet képviselõivel együtt léptünk is-
mét a pódiumra. Most sem okoztunk csalódást, bár kí-
váncsi vagyok, a közönség mennyit hallott az énekbõl,
ugyanis a mellettünk lévõ zenekar minden hangszerét a
kelleténél talán jobban felhangosították, emiatt kissé
�elnyomottnak� éreztük magunkat.

A sikeres éneklést követõen visszamentünk az
Adalbertinumba, ahol a szervezõk egy kis bulival ked-
veskedtek a fellépõknek. Nem maradtunk sokáig, mert
a hangversenyünk amúgy is hosszúra nyúlt, a nap végé-
re nagyon elfáradtunk.

Az utolsó napon egy misén is énekeltünk, amit egy
huszita templomban tartottak. Kicsit sivárnak találtuk a
templom berendezését, (az oltár fölött csak egy nagy
kereszt, más dísz nem is volt,) mindazonáltal a misét él-
veztük, és úgy tûnt, dalaink a hívõknek is tetszettek.
Ebéd után ismét buszra szálltunk, és egy plázát és né-
hány benzinkutat kivéve meg sem álltunk hazáig. A ha-
zaúton felszabadultan énekelgettünk, beszélgettünk.
Elhatároztuk, hogy szüleinknek, rokonainknak, akik es-
te 11-kor kissé elcsigázottan vártak minket, kedveske-
dünk kedvenc dalunkkal, a Zottelmarsch-sal, amit õk
vastapssal köszöntek meg.

Az együtt töltött három nap alatt összeszokott a
társaság. Csodálatos élményekkel gazdagon tértünk
haza Csehországból, s ezt elsõsorban az énekkart már
5 éve lelkesen és odaadóan vezetõ Gál Petra tanárnõ-
nek köszönhetjük. Remélem, hogy kórusunk a késõb-
biekben is kijuthat majd hasonlóan izgalmas külföldi
fesztiválokra.

A Fehér toronyból csodálatos panoráma nyílik 
a városra

A fiúknak annyira tetszett a folyópart, hogy már a
megvásárlását tervezgették

A három elválaszthatatlan barátnõ Útra készen 
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Egy hét - négy ország
Német nyelvi tábor a Bodeni-tónál

Iskolánk német nyelvet
tanuló diákjai július 19-25-ig
egy hetet töltöttek el nyelvi
táborban a Bodeni-tó csodá-
latos környezetében. Az egy
hét alatt nem csupán a tavat
határoló három országban,
hanem Európa negyedik leg-
kisebb miniállamában,
Liechtensteinben is jártunk.

Szállásunk Németország
egyik festõi szépségû hegyvi-
dékén, Oberreute településen
volt. A szállodában 2-4 ágyas,
fürdõszobás szobák szolgál-

ták kényelmünket. A nyelvoktatás az ausztriai
Vorarlberg tartomány fõvárosában, Bregenzben volt,
ahol a tanulók napi 4 órában anyanyelvi tanárok segít-
ségével csiszolhatták nyelvtudásukat, bõvíthették is-
mereteiket, mindezt fõként projektoktatás keretében.

A táborban jól mûködõ napi- ill. hetirend szerint
éltünk. Az ébresztõ fél hétkor volt (persze ez az
idõpont a hét folyamán egyre késõbbre tolódott),
reggeliztünk, elkészítettük ebédcsomagjainkat,
majd háromnegyed nyolckor indultunk a 35 km-re
fekvõ Bregenzbe, a nyelvoktatás színhelyére.
Utunk csodálatos hegyvidéken keresztül vezetett.
Az oktatás fél kilenckor kezdõdött, s fél egyig tar-
tott. Õszintén mondhatom, hogy minden diák � a
nyári szünet ellenére � örömmel vett részt ezeken a
nyelvi órákon, ahol a nyelvi szintjüknek megfelelõ-
en 3 csoportban folyt az oktatás, elõtérbe helyezve
a szóbeli kommunikációs készség, valamint a szö-
vegértés fejlesztését. 

A nyelvi órák feladatmegoldásai során tanulóink
felfedezõ utat tettek Vorarlberg fõvárosában, kapcso-
latot teremtve a helybeliekkel, meglátogatták a Tarto-
mányi Parlamentet, ahol annak felépítésérõl, mûkö-
désérõl hallottak ismertetést, sõt még a képviselõk he-
lyét is elfoglalhatták az ülésteremben. A város mûvé-

Horváthné 
Scholcz Erika



szeti galériájában, a Kunsthausban egy projektmunka
keretében valódi remekmûvet alkottak a tanulók. 

Délutánonként, ill. szabadnap keretében bejártuk a
Bodeni-tó környékét. Minden este csak vacsorára ér-
tünk vissza szálláshelyünkre. Vacsora után szabad-
program és útinaplóírás következett. Kirándulásaink
alkalmával felfedeztük Bregenzet, a fesztiválvárost.
Igazán lenyûgözõ volt számunkra a víziszínpad látvá-
nya, az éppen bemutatásra kerülõ Aida c. opera monu-
mentális díszleteivel. Bregenz legmagasabb hegye a
Pfänder, ahová felvonóval mentünk fel, s ott egy látvá-
nyos madárröptetést nézhettünk meg és gyönyörköd-
hettünk a hegyrõl elénk táruló Bodeni-tó látványában. 

Kedden Lindau szigetén jártunk, ahol a környék
legszebb kikötõjét, ill. a történelmi óvárost tekintet-
tük meg. 

Meckenbeurenben, a Minimundus Parkban a világ
nevezetességeinek kicsinyített mását néztük meg.
Svájci kirándulásunk során rácsodálkoztunk
Hundertwasser sokszínû és különleges mûvészetére
egy általa tervezett vásárcsarnokban, Zürichben a
Banhofstrassén sétálva bepillantást nyerhettünk a vi-
lág egyik leggazdagabb városának életébe, s termé-
szetesen megkóstoltuk a híres svájci csokoládét is. 

Svájci barangolásunkat Schaffhausenben, Európa
legnagyobb vízesésénél, a Rajna vízesésénél folytat-
tuk, majd a Bodeni-tó déli partja gyöngyszemeinek
érintésével (Konstanz, Arbon, Rorschach) visszatér-
tünk szálláshelyünkre. 

Másnap a Svájc és Ausztria által ölelt hercegség,
Liechtenstein és annak fõvárosa, Vaduz volt kirándu-
lásunk célpontja. A kis városi vonat, a Citytrain segít-
ségével beutaztuk a hercegség fõvárosát, majd a na-
pot a németországi Oberstaufen aquaparkjában fejez-
tük be, ahol mindenki kedvére próbálhatta ki a külön-
bözõ élmény- és wellness-szolgáltatásokat. 

Kirándulásaink során a tó legromantikusabb váro-
sával, Meersburggal is megismerkedtünk, ahonnan
hajóval utaztunk Mainaura, a virágszigetre. Csodála-
tos parkok, gyönyörû virágok vonzzák az idelátogató-
kat. A sziget különlegessége a pillangóház, ahol a lep-
kék egy trópusi növényekkel berendezett pálmaház-
ban szabadon repkednek. 

A tábori hét utolsó estéjét játékos vetélkedõvel zártuk,
ahol tanulóink számot adhattak tájékozottságukról. 

Az egy hét tapasztalatai bizonyítják, hogy az élõ nyel-
vi környezet hatására a tanulókban nõ a nyelv még ma-
gasabb szintû elsajátításának igénye, megnyilvánulása-
ikban bátrabbakká válnak, s nem utolsó sorban közvet-
len tapasztalatokat szerezhetnek a német nyelvterületû
országok mindennapjaival, szokásaival kapcsolatban.

Fárasztó egy hét volt mögöttünk: tanulás, kirándulások,
utazás. Gyönyörû helyeken jártunk, kedves, segítõkész em-
berekkel találkoztunk, új barátságokat kötöttünk, s nem
utolsó sorban minden tanuló élvezte munkája eredményét:
milyen nagyszerû dolog idegen nyelven megnyilvánulni!

2010 júliusában újra táborozni indulunk! Gyertek ve-
lünk az osztrák Alpokba!
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Német nyelvi tábor

A Bolyai János Gimnázi-
um és Szakközépiskola
2009-ben rendezett német
tábora fantasztikus élmény
volt szerintem mindenkinek
aki részt vett benne. Renge-
teg program volt, és minden-
ki számára élvezhetõ. De in-
kább kezdjük az elején.

2009. július 19-én buszra
szálltunk hajnali 6-kor Sal-
gótarjánban. 

Szerintem nem én va-
gyok az egyetlen, akinek ez
némi nehézséget okozott,

de szerencsére � vagy éppen nem � nagyjából 15 órás
buszút várt ránk. Aki képes volt ez alatt aludni annak
igen gyorsan elrepülhetett, vagy aki csapatban volt,
annak szintén szállt az idõ. 

Én személy szerint egyedül utaztam. Az osztá-
lyomból nem döntött senki a tábor mellett, én viszont
összeszedtem csomagom és elindultam � miért is ne?
Nem bántam meg hogy erre a döntésre jutottam. 

Már az elsõ nap szereztem pár új ismerõst, és a tá-
bor végére ezek az ismeretségek szépen lassan barát-
ságba mentek át.

Az utazás napján alig vártuk már, hogy elfoglal-
hassa mindenki a saját szobáját. Amint megkaptuk a
kulcsokat, azonnal felrobogtunk és feltérképeztük,
milyen a táj és milyen a szálloda környezete. Hát,
csodálatos volt. Olyan gyönyörû kilátású szobát kap-
tunk, amitõl jobbat nem is lehetett volna. Miután le-
pakoltuk bõröndjeinket egy gyors vacsora és eligazí-
tás utána mindenki mehetett a saját helyére. A más-

napi programunk elég sûrû volt, de nagyon élveztük.
Elsõnek Bregenzbe vezetett az utunk ahol 3 órát töl-
töttünk tanulással, és az igen kedves tanárunk utána
levitt minket a városba nézelõdni. Itt volt alkalmam
beszélgetni vele Magyarországról és Ausztriáról is.
Igen, hiszen Bregenz Ausztria területén fekszik, így
mikor iskolába mentünk, minden nap átléptük a ha-
tárt. Muszáj megemlítenem a hatalmas vízi színpa-
dot, amit szintén megmutatott nekünk James, a taná-
runk.

Délután egy vadasparkba felvonóztunk, ahonnan
csodás kilátást nyertünk a Bodensee-re, ami 4 ország
partján fekszik. A parkban egy madárbemutatót lát-
tunk, majd szabadprogram volt. Mikor hazaértünk, a
szokásos vacsi és egyebek után ágyba bújtunk.

A második nap ismét volt suli, majd elindultunk
nagy csapatostul Lindauba. Nagyon szép hely volt,
viszont iszonyú meleg, ezért fõleg ez maradt meg
bennünk, meg hogy egy kicsit eltévedtünk. De nem
volt vészes, nem mi mentünk rossz felé, csak nem ar-
ra mentünk, mint a többiek. Érdekes volt, de legalább
vásároltunk egy jót. Mikor sikerült összeráznunk a
csapatot, egy érdekes parkba mentünk, amely a
Minimondus nevet viseli. Itt a világ leghíresebb épít-
ményei láthatók � kicsinyítve. Ezt vártuk mindannyi-
an nagyon-nagyon, bár nekem kissé csalódás volt,
nem gondoltam, hogy ennyire le vannak kicsinyítve
az épületek. A legnagyobb is épp hogy egy kisebb-
ember magasságú volt. De azért érdekes látványt
nyújtottak így együtt. 

Szerdán végre elérkezett az a nap, mikor nem kel-
lett tanulni. Ehelyett összeszedtük magunkat, és neki-
vágtunk Svájcnak. Izgatottak voltunk, és vártuk már,
hogy hol raktározhatunk be svájci csokit. Elõször a

Földi Kitti
9.A
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Hundertwasser-házat látogattuk meg, amirõl igen ér-
dekes kinézetén kívül még sok egyéb információt
kaptunk, de leginkább az maradt meg bennem, hogy
a falban üvegek voltak, amelyek irtó jól mutattak, és
mindenki olyat akart a saját szobájába is. Miután be-
vásároltunk képeslapokból, Zürichbe mentünk.

A Bahnhofstraße-n végigvonulva csorgathattuk a
nyálunkat a drágábbnál drágább nagynevû butikok
elõtt mint pl.: Dior, Prada stb stb.

A nap vége elõtt még a gyönyörû Rajna vízesést lá-
togattuk meg, ami fantasztikus látvány volt bár kicsit
tovább idõztünk ott, mint terveztük, mert 2 egyén-
nek sikerült meglógni a hatáskörünkbõl - elvesztek.
De amint meglettek, indultunk is haza és a szokásos
dolgok. 

Csütörtök � suli. Délután Vaduzba mentünk, ahol
egy igen �érdekes� sétakocsikázáson, inkább
sétavonatocskázáson vettünk részt. Nagyon élveztük
a jódli dalokat, amelyeket hallhattunk, és hogy ma-
gyarul beszéltek hozzánk, ami ekkora már igencsak
hiányzott a német és ausztriai környezetben.

Az utolsó ott töltött napunkon Mainau szigetére
mentünk, ami tényleg csodálatos volt. Rengeteg vi-
rág, lepkeház és virágokból megformált szobrok éke-

sítik. Fantasztikus és leírhatatlan érzés volt ott mász-
kálni közöttük. Egy igazán szép nagy kert. Kis cso-
portokban kellett körbejárni a szigetet, és nekünk na-
gyon jó csapatunk lett. Hárman voltunk, és még azt
is sikerült eldöntenünk, ki hova akar menni. Nagyon
jól éreztem magamat velük. 

Egész hétre sikerült szereznem igen jó társaságot.
Pestrõl csatlakozott hozzánk még 4 diák, és fõleg a 2
lánnyal töltöttem idõmet, akik nagyon-nagyon rende-
sek voltak. 

Az utolsó nap már csak hazaútból állt. Összepa-
koltunk, és még egy egy utolsó pillantással elbúcsúz-
tunk a csodaszép tájtól. Rossz volt otthagyni a szál-
lót, mert tudtuk, hogy most ennek vége van, és van,
akivel nem fogjunk tudni napi szinten tartani a kap-
csolatot (nekem legalábbis ott volt a 2 pesti lány). A
buszutat megpróbáltuk még a lehetõ legtartalmasab-
ban végig beszélgetni és mókázni. 

Nagyon jól éreztem magam ez alatt az egy hét
alatt. És bár húztam a szám, hogy nem akarok egye-
dül menni, egyáltalán nem bántam meg, hogy mégis
így lett. Fantasztikus hét volt, teletûzve jó progra-
mokkal, és emellett tudtunk tanulni egy kicsit néme-
tül is.

Az a hír járja...

A nyár kétségtelenül a
legkedveltebb idõszak a
diákok számára. Ilyenkor
hátrahagyjuk az iskola
fáradalmait, a végtelennek
tûnõ tanórákat és persze a
házi feladatokat. A nyár
lényege hogy kellõképp ki-
pihenve és kitombolva
kezdjünk újult erõvel, na
meg sok élménnyel.

Szerintem nincs olyan
ember, aki ne táborozott
volna legalább egyszer. A
táborozás a legjobb formája

annak, hogy új embereket ismerjünk meg, miközben
zajlanak az események, így unatkozásról szó sincs.
Elõször bolyais evezõs táborról 7. osztályos korom-

ban hallottam. Már akkor eldöntöttem, ha majd
egyszer én is a bolyais diákok közé fogok tartozni,
akkor biztos, hogy megyek. Azóta tudom, ez volt a
legjobb döntésem. Az iskolában szerencsére az a hír

Tarnóczi Anna
9.A



78

Utazások

járja, hogy a nyáron megrendezett evezõs tábor
hihetetlenül jóra sikeredett. Ezt a véleményt osztom,
hiszen sok tábort megjártam már, de a pálmát
feltétlenül az evezõs vitte.

2009. július 7-én 16 diáktársammal a vasútállomá-
son találkoztunk, hiszen utunkat vonattal tettük meg
túránk kezdõpontjához, Tokajhoz. Sokan megszep-
penve, néhányan pedig már szinte rutinosan készül-
tek. Szerencsénkre a nehéz táskákat bepakolhattuk
egy külön kisbuszba, ami végig kísérte utunkat, így
eggyel kevesebb gondunk volt (Ezúton is köszönjük a
fáradalmat!). Így azon a keddi reggelen az úti cso-
magjainkkal és némi izgatottsággal fölszálltunk a
vonatra, hogy elinduljunk meghódítani a Tiszát.

Dél környékén, két átszállás után meg is érkeztünk
Tokajba, ahol elsõ programunk a városnézés volt. Erre
két és fél óra állt rendelkezésünkre, amit mindenki kis
csapatokban töltött el, de a nagy meleg miatt leginkább
a hûvös helyeket kerestük. A központban a szabadpro-
gram után alkalmunk volt kisvasutazni, 
így megnézhettük a város távolabbi pontjait is. Na meg
persze a vonat elvitt minket a campingünkbe is, amivel
hosszú utat spóroltunk meg. Amikor megérkeztünk az
elsõ szálláshelyünkre, következett a sátorállítás, majd
egy kis pihenõ után jött az, amiért egyáltalán odamen-
tünk: az evezés. Persze, nem egybõl Szegedig mentünk
elsõ nap. De legalább mindenki kipróbálhatta élesben,
így kezdésként evezésoktatásban vettünk részt. Négy
kajakkal és négy kenuval közlekedtünk végig.
Mindenkit beosztottak valamelyikhez, kinek melyik
passzolt jobban. Már ekkor si-
került átélnünk, hogy milyen az, amikor borul a hajó és

milyen, amikor egy evezõ eltörik. Az evezgetés után az
úszás jött, majd visszatértünk szállásunkhoz.(1. kép)
Az elsõ nap estéjének lényege az ismerkedés volt,
hiszen az sose árt, ha egy hétig együtt van egy csapat.

A második napot már nagyon vártuk, hiszen kb. 23
km-es távot meg kellett tennünk a kajakokkal és
kenukkal. Aznap még érzõdött, hogy nem vagyunk
olimpikonok evezésben, hiszen rég láttam a táv vége
után annyi fáradt embert egy helyen. A következõ
megállónk Tokaj után Tiszalök volt. Itt szintén
fürdõzéssel és egy hatalmas csocsózással töltöttük az
estét. A harmadik napot egy kis �surranópályán�
kezdtük, ami egy gyönyörû holtághoz vezetett. Innen
aztán visszatértünk a Tiszára, majd eveztünk tovább.
Az egyik nagy kaland a tiszalöki erõmûnél történt
meg velünk. Az eredeti terv alapján fél km-en
keresztül kellett volna fiainknak cipelni a hajókat
(ezzel kikerülve az erõmûvet), de helyette a duz-
zasztónál �leeresztettek� minket. Persze, itt nem arra
kell gondolni, hogy a víz eltûnik alólunk, mi meg
zuhanunk 7 métert lefelé, hanem szépen, lassan
ereszkedtünk a Tisza szintjére.

A harmadik nap pedig megtörtént a második és
egyben utolsó borulás is. Természetesen senkinek
nem lett baja, viszont akik látták, azoknak egy
örömteli pillanatot szereztek a fiúk. Az este ezúttal
Tiszadadán ért minket, ahol röplabdázással és focival
vezettük le az izomlázat. A negyedik napon
Tiszaújváros volt a célpont. Fontos kiemelnünk a kis-
buszunk sofõrjét, aki egyben a szakácsunk is volt,
hiszen a hosszú túránk után mindig megörven-
deztetett minket ebéddel és a magyaros konyhán kívül
olyan gasztronómiai élményben lehetett részünk,
mint a tésztafõzelék. Nagy szerencsénkre egyedül itt
kapott el minket az esõ, de az is már a kései órákban.
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Olvasás másképp

A nyár folyamán sok em-
bernek újságoltam, hogy ol-
vasótáborba készülök, és vá-
laszul mindenkitõl ugyanazt
kaptam:

�� Két hétig csak olvasni
fogtok?�

Az ilyen kérdések után
gyakran elbizonytalanod-
tam, hiszen én sem tudtam,
pontosan mi vár rám.

Július 25-én nem minden
aggodalom nélkül szálltam
fel a buszra, de aggodalmam
nyomtalanul eltûnt, amikor

ráébredtem: nagyszerû társaságba kerültem. Buda-
pestre már egy félig-meddig összeismerkedett csoport
érkezett meg. Itt Bujtor Anna vezetésével körbejártuk
a Petõfi Irodalmi Múzeum Radnóti-kiállítását (ebben
egy játékos tesztkitöltés is segítséget nyújtott). �Baran-
golásunkat� szegedi városnézéssel, Tisza-parti séták-
kal folytattuk.

A következõ két napot vajdasági kirándulásokkal,
irodalmi-történelmi nevezetességek látogatásával töl-
töttük: Palics, Pétervárad, Szabadka, Topolya, Zenta�
öt tájházat láttunk, számomra ez mégsem volt mono-

ton: egyikben is, másikban is akadtam érdekes dol-
gokra.

A túrák vége az igazi tábori élet kezdetét jelentette
a százéves Tótfalun. Napjainkat egy-egy mottó hatá-
rozta meg, volt min elmélkedni, volt mire építeni a kö-
zös foglalkozások beszélgetéseit, játékait. Az önisme-
reti, szituációs és bizalomjátékok során még jobban
megismertük egymást, saját magunkat. A facsemete-
ültetés, a falufeltáró játék, a tanyaszínház, a meghí-
vott elõadók történetei, a zárómûsor próbái mind
örök élmények maradnak.

A délutáni szabadidõs órák alatt a szórakozást film-
nézésben, táncházban, karkötõk készítésében, énekel-
getésben találtuk meg. Egymásnak tanítottunk népda-
lokat, tánclépéseket, hajfonást, valamint erdélyi, felvi-
déki, vajdasági és palóc szavakat (mely szavak azután
a magyar-magyar szótárunkat gazdagították).

�Angyalkáink� bármely pillanatban �Jó reggelt�-
cetlikkel, idézetekkel, kis ajándékokkal lephettek
meg, mialatt mi azon törtük a fejünket, hogy mivel
kedveskedjünk �báránykáinknak�.

Fantasztikus volt egy ilyen közösséggel együtt len-
ni, együtt alkotni. Az olvasótábor sokkal több köny-
vek olvasásánál � az emberek lelkében �olvashattam�,
gondolataik, tetteik megfigyelése alapján formálhat-
tam képet róluk.

Orosz Elvira
10. C

Az ötödik nap talán mindenki kedvence volt,
Tiszacsege. Sokan aggódtunk, mivel erre a napra volt a
leghosszabb táv kiírva (32 km), de most már rutinos és
megedzõdött evezõsökként lazán megtettük az utat.
Sõt, már-már csodálkoztunk is, hogy olyan rövid a táv.
A szokásos lepakolás, sátorállítás és ebéd után (melyen
alkalmunk volt egy vérbeli halászléfõzõ remekét
megkóstolni) már egybõl láttuk, hogy nagy élet van
körülöttünk. Mint késõbb kiderült, épp egy fesztivál
zajlott �Csegén�, ahol természetesen mi is kör-
benézhettünk, és az estét is a forgatagban tölthettük.

A hatodik és egyben utolsó nap értünk a végál-
lomásunkra, vagyis Tiszafüredre. Ekkor már érezni
lehetett, hogy mindenki elfáradva és nehézkesen
evez, de persze hõsiesen megtettük az összesen 120
km-t. A kikötõnknél végleg kivettük hajóinkat, levet-

tük a mentõmellényeinket, és leraktuk az evezõket. A
tábor nélkülözhetetlen csoportképe is elkészült ter-
mészetesen (3. kép). Az utolsó sátorállítás után jött a
hír: ismét fesztiválba csöppentünk, így a záróbulit
megint jól tölthettük el, együtt a nagycsapattal.

A hetedik napon elérkezett a pillanat, amit úgy
vélem, senki se várt, a hazaút. Tiszafüredrõl vonattal
visszajöttünk szeretett otthonunkba. Az úton még
nosztalgiáztunk, mi is történt a héten, mik azok,
amiket az iskolában majd mindenkinek elmesélünk.
Szeretném megköszönni kísérõtanárainknak és diák-
társaimnak, hogy ilyen felejthetetlen élményt
szereztek nekem! Akik pedig nem voltak ilyen túrán,
azoknak a következõt üzenem: Ha van még a világon,
amit nem láttál, és nem hallottál, akkor csatlakozz a
csapatunkhoz!
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