Budapesten jártunk
A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából március 8-án 21 diák 3
tanárnő kíséretével indult útnak Budapestre, a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskolába
a Határtalanul! program keretein belül. A tanulmányi úton 4 napot töltöttünk el. A mi
iskolánkból a 2/2, a 2/3 és a 2/4 osztály legjobb tanulói vehettek részt a programon. A
magyarországi utunkon megismerkedtünk a budapesti diákokkal, illetve Magyarország
fővárosának nevezetességeivel, és a tapasztalatcsere mellett egy közös üzleti terv első részét
készítettük el.
Szóval, elérkezett a nagy nap, március 8., amit már izgatottan vártunk. Kora reggel útnak
indultunk, hogy időben megérkezzünk a budapesti Keleti Károly Közgazdasági
Szakközépiskolába. A hosszú úton mindenki kíváncsian várta a találkozást, „vajon kedvesek
lesznek a diákok? Vajon sikerül új barátságokat kialakítani?” mindenki fejében ezek a
kérdések jártak. Útközben az idő olyan gyorsan eltelt, hogy észre sem vettük, de már meg is
érkeztünk. Az iskola előtt tanárok és diákok vártak minket. Először egy terembe vezettek
bennünket, ahol picit kifújtuk magunkat a hosszú út után. Később körbe vezettek minket az
iskolában és ez idő alatt elkezdtünk ismerkedni a magyarországi diákokkal. Miután körbe
jártuk a sulit elindultunk a magyarországi Országházba. Nagyon sok új és szép dolgot tudtunk
meg a Parlamentről és annak történetéről. Miközben körbe jártuk az Országház gyönyörű
termeit, sikeresen végig nézhettünk egy őrségváltást is és találkozhattunk Dr. Matolcsy
Györggyel a Magyar Nemzeti Bank elnökével.

Az Országház előtt:

Miután körbe jártuk a Parlamentet, elindultunk a szállásunkhoz. Elkaptuk a szobákat és
egy kiadós vacsorával vártak minket a hosszú nap után. Este még átbeszéltük a történteket
és nyugovóra tértünk kissé izgatottan várva a reggelt. Hétkor kezdtük a reggelit a Veritas
Hotelben. Izgatottan vártuk a közös munkát a pesti diákokkal. A kísérő tanároknak meg kellet
birkózzanak huszonegy diák felügyeletével, míg eljutottunk metróval a vendéglátó iskolához.
A hangulat mindeközben kellemesen tréfás volt. Mindenki jól érezte magát. Miután
megérkeztünk, egy osztályteremben vártak minket. Mielőtt belekezdtünk volna a munkába
üdvözöltük egymást. Érdekfeszítően figyeltük a tanárok részletes beszámolóikat az üzleti
tervről. Felosztottak minket csoportokra, amit egy szintén érdekes játékkal oldottak meg. A
tanárok kérdéseket tettek fel, mi válaszoltunk rájuk, gyakorlati feladatokat oldottunk meg
stb. Nagyon jól együtt tudtak működni a két iskola diákjai.

Egy órakor befejeztük a munkát és elmentünk ebédelni. Ebéd után a tanárok kiosztották a
következő feladatot, ami abból állt, hogy az Árkád plázában meg kellet figyelnünk egy
általunk kiválasztott üzletet, fényképet készíteni a csoportunkkal, majd ezzel kapcsolatban
különböző gazdasági kérdésekre válaszolni. Ekkor már teljesen jól összebarátkoztunk a
másik iskola diákjaival. A feladat teljesítése után „tudatos” vásárlásba kezdtünk. A pesti
diákok kísértek minket, segítettek a vásárlásban és mindeközben kellemesen
elbeszélgettünk.

A harmadik nap elég fáradtan keltünk, de ismét egy svéd asztalos reggeli várt bennünket
tele finomabbnál-finomabb ételekkel. Megreggeliztünk és már mentünk is a metróval az
iskolába. Egy élmény volt hisz nem sokszor van ilyenbe része az embernek. Leszálltunk és ott
vártak bennünket a Pesti diákok, hogy elkísérjenek az iskolába minket. Megérkeztünk és
azonnal elkezdtük venni tovább az anyagot, hisz már csak ez az egy nap volt hátra, mert
másnap indultunk haza. A marketingről volt szó és azon belük a 4P-ről. Nagyon mélyen
beleástuk magunkat. Ismét voltak csoportmunkák amikkel feldobtuk a délelőttöt. Hamar dél
lett és mentünk a menzára ebédelni. Ma rizses húst kaptunk csirke levessel. Elég finom volt.
Mikor mindenki visszatért az ebédről folytattuk a munkát még 1,5 órán keresztül. A
marketing előadás végén lezártuk a programot és majd május 10.-én folytatjuk. Ezt
követően elmentünk busszal a Budai Várhoz ahol mesés kilátásban volt részünk. Sétáltunk
egy nagyot majd elmentünk a Magyarság Házába ahol egy kiállítást tekintettünk meg.
Mindenki számára egy élmény volt. Lehetett régi öltözéket felhúzni, meghallgathattuk, hogy
máshol, hogy beszélnek milyen tájszólással, láthattunk fejlett technológiát, megtekinthettük
Magyarország büszke sportolóit és azoknak életrajzát, de ezen kívül még rengetek dologban
volt részünk odabent. Egyszóval megéri elmenni. Mikor a végére értünk már eléggé el
voltunk fáradva, de azért még volt erőnk elmenni a Citadellára ahol szinte egész Pest látszik.
Lenyűgöző volt és rengeteg kép készült, ez csak az egyik a sok közül.

Itt mindössze fél órát töltöttünk, de a látvány mindent kárpótolt. Sajnos visszafelé
belekerültünk egy hatalmas dugóba, így egy óra alatt értünk a szállodába. Gyorsan
megvacsoráztunk és indultunk is bowlingozni. Megint metróval közlekedtünk, így hamar oda
is értünk, de a Pestiek megelőztek minket és már vártak ránk. Nagyon mókás volt, mivel még
a legtöbbünk soha sem játszotta ezt a sportot. Nagyon hamar eltelt az idő és már azon
kaptuk magunkat, hogy ideje indulni. A szállodában kaptunk még egy fél óra szabad mozgást,
de 11-kor takarodó volt. Másnap sietve megreggeliztünk, összepakoltuk a dolgainkat és
felszálltunk a buszra, de még nem mentünk haza, hanem vártuk a pesti diákokat mert
mentünk a Hősök terére. Ott elidőztünk még pár órát, sétáltunk majd visszatértünk az
iskolába ebédelni. Ezután elbúcsúztunk a többiektől, de tudtuk, hogy ennek itt még nincs
vége mert még ők is jönnek hozzánk nemsokára.

Nagyon kedves és szeretnivaló emberekkel ismerkedtünk meg akik szinte már az első
pillanattól kezdve nyitottak voltak felénk. Hazafelé még beugrottunk az Auchanba, majd
egyenesen megállás nélkül jöttünk haza. Egy felejthetetlen élmény részesei lehettünk és már
alig várjuk, hogy ismét találkozhassunk.
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