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Mint ahogy arról a Barátság és a 
Városkép folyóiratok lapjain már 
többször is beszámoltunk, a Bu-
dapest XVIII. kerületében találha-
tó Pestszentlőrinci Német Nem-
zetiségi Általános Iskola az olasz-
országi San Marco im Lamis, a né-
metországi Osterburg és a 
lengyelországi Řzeszów városának 
egy-egy iskolájával közösen vesz 
részt a Comenius programban.

A 2006. szeptember utolsó he-
tében megrendezett  lengyelorszá-
gi találkozón résztvevők saját or-
száguk karácsonyi (nép)szokásait 
mutatt ák be az egybegyűlteknek. 
Iskolánkban a nemzetiségi német 
nyelv oktatásán kívül nagy hang-
súlyt fektetünk a német kisebbség 
szokásainak, kultúrájának megis-
mertetésére, így természetes volt, 
hogy a magyar mellett  német 
nyelvű dalokkal, regöléssel is ké-
szüljünk a bemutatkozásra. Az úrkúti svábok ünne-
pi viseletébe öltözött  diákjaink diós és mákos bejgli-
vel kínálták német, lengyel és olasz társaikat, akik 
fényképes tablók és fi lmbejátszás segítségével sze-
rezhett ek további benyomásokat arról, hogyan is 
zajlik Magyarországon az ünnepi készülődés. Ven-
déglátóink a II. János Pálról elnevezett  líceum aulájá-
ban ünnepi vacsorával és bensőséges hangulatt al 
leptek meg mindenkit.

Jutott  idő közös kirándulásokra is: Krakkó neveze-
tességein kívül megtekintett ük a közeli Łańcut kasté-
lyát, valamint a kolbuszowai skanzent is. Utóbbi he-
lyen kézműves foglalkozás és kolbászsütés várt ránk.

Az együtt működő országok kultúrájával való is-
merkedésen kívül nyelvgyakorlásra is bőven adódott  
lehetőség, mivel minden gyereket egy-egy család lá-
tott  vendégül. Diákjaink ismerősökhöz érkeztek, hi-
szen lengyel házigazdáink áprilisban Budapesten 
vendégeskedtek.

Gyorsan eltelt ez az élményekkel teli hét. Noha az 
utolsó találkozóig még hónapok vannak a hátra, a 
kapcsolat és a közös munka addig és remélhetőleg 
azután sem szakad meg.

További képek tekinthetők meg a mostani és az 
összes korábbi találkozóról, valamint iskolánk min-
dennapjairól a www.pirosiskola.hu címünkön.

Kép és szöveg Pavlisinec László
némett anár

A Piros Iskola diákjai Lengyelországban jártak

A Piros Iskola részt vesz a Comenius-programban, mely három 
évig tart. Az induláskor megegyeztünk, hogy minden útjukról, a 
programok sikeréről beszámolnak a Barátság olvasóinak. A 
program tavasszal Osterburgban véget ér, tehát utolsó előtti ál-
lomásuk történéseiről olvashatnak.


