Győri projekttalálkozó
2012. április 16-20.
A két éves Comenius projektünk harmadik állomása iskolánkban volt. 5 országból 21 diák és 12
tanár érkezett Győrbe 2012. április 16-án. Három teljes napot tölthettünk velük együtt, hiszen
már pénteken a többség haza utazott. A hétfői nap a vendéglátó családokkal való
megismerkedéssel telt.
Kedden kezdődött el az igazi munka a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár olvasótermében. A 710. osztályosok közül talán még többen emlékeztek arra a kérdőívre, amit decemberben kellett
kitöltenetek a partnerországainkról. Ebben az egyik kérdés úgy hangzott, hogy írjál le öt szót,
ami legelőször eszedbe jut az adott országról. A kérdőívek összesítésre kerültek, és
Magyarországról a legtöbben a gulyásra, a paprikára, Budapestre, a Balatonra és a hideg időre
asszociáltak. A magyar diákok 4 fős csoportokban elkészítettek prezentációkat, amelyekből
kiderült a jelenlévők számára, hogy sok egyéb ételünk, fűszerünk, városunk, tavunk és
évszakunk is van, mint a külföldön ismertek. Hasonló módon járt el a többi ország is, és a
résztvevők nagyon sok ismerettel gazdagodhattak. Rövid szabadidő és ebéd után, Győr város
alpolgármestere, Somogyi Tivadar fogadta a csapatot. Az alpolgármester úr beszélt Győr
értékeiről, gazdasági, kulturális és oktatási helyzetéről. Kiemelte, hogy milyen fontosnak tartja
ezeket a találkozókat, hiszen így az Európai Unió eszmeisége kerül közel a diákokhoz. Apró
ajándékkal, egy nyakba akasztható kulcstartóval is meglepte a jelenlévőket. A program
városnézéssel folytatódott, ahol angol nyelvű idegenvezetés során a vendégek
megismerkedhettek a város fő látnivalóival. A séta a Városházától indult, majd megnéztük a
fehérvári kapu helyét, a Karmelita templomot, a Radó-szigetet, majd hosszabban elidőztünk a
Bazilika kincseinél, a Könnyező Szűzanya képénél, Szent László hermájánál és Boldog Apor
Vilmos püspök sírjánál. A Király utcán a Napóleon-ház mellett elhaladva jutottunk el a
Széchenyi térre, ahol sok-sok mindenről mesélt az idegenvezető. A sétát az új szódásüveges
szökőkútnál zártuk, hiszen egyik portugáliai előadásunk témája Jedlik Ányos és a szódavíz volt.
Délután 5 órától mindenkinek szabadprogram volt. Este a Komédiás étteremben vacsoráztak a
tanárok, ahol ízelítőt kaphattak a magyar konyha jellegzetes ételeiből, úgy, mint Újházi
tyúkhúsleves, paprikás csirke, marhapörkölt és somlói galuska.

A szerdai nap ígérkezett a legmozgalmasabbnak, hiszen Budapestre kirándultunk. Reggel 8
órakor gyülekeztünk az iskola előtt, ahonnan külön busszal indultunk a fővárosba. Első
megállónk a Parlament volt, ahol 50 perces vezetett látogatáson vehettünk részt. Az
idegenvezetés magyarul, angolul, spanyolul és olaszul folyt. Ezután a Hősök tere következett,
majd onnan az Andrássy úton buszoztunk az Operaházig, ahol kiszálltunk, és megnéztük az

Opera mellett a kis földalatti állomását is. Gyalogosan jutottunk el a Szent István Bazilikába,
ahol a Szent Jobbot őrzik. A délutáni órákban a Budai Várban voltunk, ahol mindenki kedve
szerint fedezhette fel a Várnegyed szépségeit. Budapesttől a Citadellán vettünk búcsút,
ahonnan a napsütésben gyönyörű kilátásban volt részünk.

A csütörtök délelőttöt Pannonhalmán töltöttük, ahol egy 15 perces bevezető film megtekintése
után sétára indultunk az apátságban. A séta során megnéztük a templomot, a kerengőt, a
könyvtárat és az időszaki kiállítást a kertekről is. Ezután kötetlenebb formában időztünk a
botanikus kertben és levendula ültetvényeknél, illetve apátsági termékek megvásárlására is
lehetőség volt. Ebéd után, ami gulyásleves volt pogácsával kiállítás megnyitóval folytattuk a
gimnáziumban. Iskolánk felső tagozatos és gimnazista tanulóinak munkáiból állt össze egy
kiállítás Eigner Emil rajztanár úr vezetésével. Partneriskoláink tanulóinak fényképei alapján
Andy Warhol stílusában készítettek el portrékat. A diákok lelkesen próbálták felismerni
magukat vagy társaikat a képeken. Ezután vette kezdetét a kincsvadászat játékunk. A külföldi
diákok 4 fős vegyes csapatokat alkottak, és félóránként rajtoltak a gimnázium aulájából, hogy
az egyes állomások feladatait megoldva eljussanak a kincshez, ami egy a projekt logójával
ellátott baseballsapka volt mindenki számára. Az állomásokon a magyar gyerekektől kapták
meg a következő feladványt, ami tovább vezette őket. 7 megálló volt, így először a Bazilikába
kellett feljutniuk, onnan a Karmelita templomhoz, majd Czuczor Gergely és Jedlik Ányos
szobrához, utána a Kisfaludy Színházhoz, a Baross úton két szoborhoz (Csónakos, Sárkányölő
Szent György) vezetett az út, és végül a Napóleon háznál kellett a hadvezér nevét kiáltaniuk,
mire egy Napóleonnak öltözött diákunk előlépett a kapualjból, és kezéből átvehették a
versenyzők a jutalmukat. Mivel időeltolódással kezdték el a csapatok a kincsvadászatot, így a
még várakozóknak és a beérkezőknek kézműves foglalkozások álltak rendelkezésükre. Volt

csuhéfonás, nemezelés és bőrkarkötő készítés. Több-kevesebb segítséggel mindenki saját
készítésű ajándéktárgyakkal gyarapodott, amivel meglephette családtagjait, barátait vagy
megtarthatta magának. A játék és kézműveskedés ideje alatt a tanárok megbeszélést tartottak
a soron következő észtországi találkozóról, annak témájáról és programjáról. Megállapodtunk
abban, hogy a környezetünkben élő bevándorlók helyzetét, lehetőségeit, továbbá országunkról
alkotott véleményét mutatjuk be egymásnak. Rövid pihenő után a Vigadó Pince Klubban
gyűltünk össze este 8 órakor a záró karaoke partira. Itt minden ország előadott egy dalt a saját
nemzeti nyelvén, illetve különböző csoportokban énekeltünk angol számokat. Minden ország
koordinátora készült egy édességcsomaggal, amit sorsolás alapján megkaptak a csapatok.
Nagyon jó hangulatban telt az este, mindenki felszabadultan érezte magát.

Pénteken elérkezett a búcsúzás. Összegyűltünk reggel az aulában, ahol a magyar diákok
elköszönhettek a vendégüktől. A spanyolokat a vasútállomásra kellett kivinni, hiszen ők
vonattal utaztak Bécsbe, ahonnan a repülőjük délután indult. A lengyelek saját kisbusszal
érkeztek, így ők indultak el a legkorábban, mivel egy kis megállót még beiktattak Bécsben. A
portugálokért délelőtt 10-re, az észtekért délután 2-re jött a reptéri transzfer, ami Budapestre
vitte őket. Az olaszok még egy éjszakát maradtak, és csak szombaton reggel utaztak tovább
Bécsbe, ahol szintén eltöltöttek még egy napot, és csak vasárnap mentek haza. A portugálok
kénytelenek voltak egy kis kényszerpihenőt tartani Budapesten, mivel a lisszaboni reptéren
sztrájk volt, így csak szombaton hajnalban szállhatott fel a gépük. Ennek a gyerekek nagyon
örültek, és e kis akadály ellenére ők is szerencsésen hazaértek.

A partnereinktől érkezett köszönőlevelek alapján elmondhatom, hogy ez a találkozó nagy siker
volt, mindenki sok-sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodott, és jó benyomásokat szereztek
iskolánkról, városunkról és Magyarországról. Úgy távoztak innen, hogy ide mindenképpen
vissza kell még térniük. A diákok nagyon jól összebarátkoztak, és megígérték, hogy tartani
fogják egymással a kapcsolatot. Nagyon meg voltak elégedve a szervezéssel és lebonyolítással,
és itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben segítségemre voltak és
tevékenyen részt vettek a megvalósításban. Elsősorban Németh József igazgató úrnak, valamint
Császári Ildikó és Fekete Katalin tanárnőknek, továbbá Eigner Emil tanár úrnak. Külön köszönet
illeti azokat a kollégáinkat is, akik minket ez alatt a hét alatt az iskolai tanórákon
helyettesítettek, valamint bármivel is hozzájárultak a projekt sikeréhez.
A legtöbb köszönettel a szülőknek tartozom, akik egy hétre befogadtak egy külföldi gyermeket
a családjukba, és mindent megtettek azért, hogy a diák otthon érezze magát náluk. Hála és
köszönet érte!
Már izgatottan készülünk a 2012. október 15-19. között megrendezésre kerülő észtországi
találkozóra, ahol iskolánkat 4 diák képviseli majd, a 10.N osztályból Jánoki Andrea és Sári
Karolin, míg a 10.H osztályból Erdélyi Franciska és Nyári Ákos. Mivel a találkozó témája a
bevándorlás lesz, kérem azokat, akik ismernek hazánkban már több éve itt élő külföldieket,
jelezzék nekem az e-mail címemre: majus28@freemail.hu
Segítségüket előre is köszönöm.
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