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201 4. október 1 | .l szombatl

A megfelelő előkésziiletek után, hajnalban találkoztunk az iskola aulájában' Szülők, barátnők,
barátok, testvérek kísérték el a kiutazókat. A bőröndök lemérése már az e|őző nap délutánjan
megtörtént. Utoljára, még egyszer tisáiíztuk a szülőkkel, hogy mire van kint sziiksége
gyermekiiknek, ill. hogy nem kell zsebpénz.Hamégis adnak ajándékra, aá csak a diak saját
felelősségére tegyék.
Sofiőrjeink is időben rendelkezésiinkre álltak. Az iskolai busszal és az autóvalmentünk fel a
repülőtérre, Budapestre. Kellően izgatott vo lt mindenki.
A repülőtéren majdnem egy órát kellett még várnunk a beszál|ásig.Ez nem volt vészes,
hiszen sokan csak először jártunk itt. Elnézelődtünk, megbeszélttik a beszállás menetét, stb.
Az ellenőrzésnél nagyon tetszett a diákoknak, hogy a derékszíjat, fémes bakancsot is le kellett
venni. Szerencsére minden gond nélkül átértünk, felszálltunk a repülőre.
A gép méretei is ámulatba ejtettek mindenkit. Csodáltuk a|éúványt a magasból, fényképek is
készültek.
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A leszállás már simán ment, a csomagokat is rendben megtaláltuk.
A dublini repülőtéren már viárt benntinket Kenderesi Lás2Iő, a projekt irországi vezetője.
A gyerekek felfedeáék az emeletes buszokat, a ',fordított'' kcjzlekedési rendet...
Carrick on Shanon-ig, egy kisvarosig mentiink, ahol a bérelt kisbuszunk várt minket. Egy
kedves hölgy, Maura volt a sofőriink 3 hétig.

l-
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Boyle-ig utazfunk' ahol az ottani gazdaboltban mindenki kapott gumicsizmát a kertészetbe.
Drumbshamboo kisvarosban az Allen Center-ben kaptunk lehetőséget megszállni.4 szobánk
volt ebben a hangulatos ifiúsági turistaszállóban.. Az épületben nagy nappali-tarsalgó, külön
étkező, konyha, mosóhelység is a rendelkezésiinkre állt. Fűtés, internet, mindent
megtaláltunk.(A konyha nagytizemi gépekkel, tiíáellyel rendelkezett' aminek sajnos a stitője
nem volt jó. Néha az edények szárta,mérete volt még, ami gondot okozott, de megoldottuk.)
Délutrín elmenttink a faluba bevásárolni.
Az első napon még sétáltunk egyet a haz körül, ismerkedtiink a hellyel, ami innentől 3 hétig
az otthonunk volt.
Vacsora előtt még megbizonyosodtunk arról, hogy minden gyerek tudott-e beszélni a
szüleivel, tudj ak-e otthon, ho gy ép sé gben me gérkeztiink.

20 1 4.októb er 12. l vasétmapl

Miután mindenki kipihente magát, közösen reggeliatink, majd megérkezettLaci, aki2
részletben, saját autójával vitte be a csapatot Knockvicar-ba, hogy meg tudjuk nézni, hol lesz
hétfőtől a munkahelrúnk.
Megnézttik a kertészetet, megismerkedttink azidőjérásjellemzőivel, megneveúúk az ott'
termesztett növényeket.
A meglepetés program következett Lacirészéről: a jó időt kihasználva tettiink egy hatalmas
sétát. A kertészettőlelindulva egy mogyoróerdőn át a,,láposbt'vezetettaz utunk.
Aztlt mentén mogyorót szedtiink, etttfurk' megnéátink l-2botzvérat, megneveúijkazift
mer.r1én vadon növő növényeket. Vezetőnk mindig elmondta azadott dologra jellemzőket, ill.
hog!. Magyarországon van-e ilyen.
Erdekes volt az út mentén vadon növő rododendronok tömege, a Micimackó történetből
ismert ,,rekettyés'', a különb<jző fuxia fajok, stb. Ezek a növények az ottani időjárást és talajt
kedvelik. Nálunk cserépben él meg.
A Lough Key tó partját is megcsodáltuk sétank során. A színes őszi erdővel körülvett tó
csodálato s |átv ányt nffi tott.



Egv közeli dombon felmásztunk egy régi ír várhoz, ahonrt.an csodálatos kilátás nyílt a tóra.
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Hazafelé még megfigvelttik a|ápi ,,átjérÍők,'kialakítását. Kis gumihidak' ill. deszkából
kialakított kis híd, amibe n.alakú szögeket ütöttek a csúszás megakadalyozáséra.
Megismertiik atózeg|áp kialakulását és jellemzőit is.
Közös erővel egy gyors ebédfőzés következett. Miutan kezdtiink níjönni, hogy a gyerekek
nagyon minimális szinten mozognak a házimunkában és vannak, akik előszeretettel ki is
hizzákmagukat belőle, taniírtiírsaimmal a beosztás mellett döntöttiink. Igazságosan osztottuk
e| afe|adatokat a gyerekekkel, a gyerekeknek. ,,Konyhaszolgiílatos'' (kukta' mosogató),
,,ebédlős'' (terítés, leszedés, étkező takarítása). A szobarend fenntartásaaz ott lakók feladata
volt. Pontozásos rendszerrel, a végén jutalmazással.
Sajnos minden teriileten meglátszott gyerekeink hátrrányos környezetből való szátrmazása.
Mindent meg keilett mutatni a kenyérszeletelésétől, kenésétől kezdve. An is kültin el kellett
mondanunk, hogy nem nyaljuk le a szedőkanalat, kést nem vesztink a szánkba, atiszta
edények közé nem dobaljuk be a koszosat, stb.
Megtanítotfuk a mosást' teregetést, seprést, mosogatást, de sajnos egyik fiatalembernek még a
tusolást is, de volt, aki még egy zoknit sem tudcltt kiteríteni' egy kenyeret senr ttrdott
megkenni magának.
Este a naplóírás utrín már nem volt másra eriergiiínk, mindenki iefektidt pihenni.
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2014. október 13. lhétfől

A program tartalmuz'ta az őceénpart élővilágával va|ő megismerkedést is. Reggeli után Maura
meglelent a kisbusszal és I,aci vezetésével elindultunk az őceánpart1ára.
A Sligo'cjböl feló vettiik azirányt.Utrzás kcizberr próbáltuk diakjaink folfuajzi tudomrínyát
feleleveníteni. Magyarországtól milyen irányban, mekkora távolságra vagyunk, ili. a mostarri
munkahelyünktől merre megyiink, stb.
odaérve tovább bővítettük tudományainkat, imrnar a helyszínen szemléltetve. Mi az apá|y-
dagáIy, hogyan alakult ki a homokdűne' hogyan keniltek apartraana1y -és nrég nagyobb
kövek, mire haszná|ják a partra sodródot1 a|gákat és még számos érdekes és okos dolgot
tanulhattunk.
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Felmásztunk mindannyian egy hatalmas homokdűnére. onnan még csodálatosabb volt a
kilátás. A diine egyik oldalán golfpálya, körben pedig az öbrjl vonulata volt látható a hatalmas
vizzel.
Lefelé a dűnéről ki futott, ki gurult' de mindannyian épségben leértünk.

' t  
*  '  : a

, . . É . '  -  
.  

- ' - . . ! .

,  
_ 

-:. '  
' l_ 

. . .=
, .{:!::' .; n--: -5-. -.5i-r-;r-'.'--:-:;

=._=..*a.ffuffi_l



-9-

Az óceénpartjarl sétálgatva kagylókat' csigákat gyűjtöttiink, a homokba rajzoltunk.
Gábor bácsi javas|atára,,diszkoszt ,,hajítottunk egy lapos kővel, ill Laci bácsi mutatott egy
célbadobós játékot.
Bár fujt aszél, csodaszép napstitéses idő volt. Az ebédet egy óceánpartífu pub-ban költötttik
el.
Ebéd utan hazautazblttk a szállásra.

201'4. október 14, lkeddl

Reggel 8 órara jött a buszunk, addigra mindenki elcsomagolta a reggelijét és gumicsizmában,
kabátban, hátizsákkal indultunk a kertészetbe.
Lacibá, mér várta a csapatot. Kedvesen elmagyarárta, mit kell csinálnunk.
Az egyiknagy foliában kihúztuk a letermett tököket, a fiúk talicskával mindeá a komposztra
hordták.
A helyét fel gereblyézttik, maj d fel ástuk, me glr ágy áztuk.
Délutan elsétáltunk a Boyle folyó egyik gátjáútoz, az átengedő zsiliphez. Láttunk is egy nagy
hajót, atrli az óceránról jött a folyóra. Laci szerint ezt afo|yőt sokan hajozzák az átjttrhaÍősága
miatt.
Séta közben sok erdei termést néztiink és kóstoltunk.
Utrána hazamentÍink' ettiink. Vacsora utiín a munkanaplő írása' majd pihenés volt a program.
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20014. október 15. lszetda l

Ma a tegnapi tevékenységet folytattuk a kertészetben. Az e|őkészített fóliában kijelöltük az
ágyások helyét. Ismét átgereblyéztük, majd fokhagymát' dughagymát és hagymapa|éntákat
ültettünk. Utána a másik fóliából kiszedtük a paradicsomokat.
A kertészet egyik do|gozőja megmutatta nektink az élős<jvény fonását. A levágott,
fazfavesszőkből készít kerítést, egyéb kerti térelr'á|asztókat. A speciális fonást ki is
próbálhattuk. A ledugott fiízfavessző amegfelelő időjárásban kigyökeresedik, megerősödik.
Látványos, é1ő, zöld kerítést lehet belőle készíteni.

q'
l ix.rh
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2014. október 16. /csütortök/

Ma a bambuszkarókat levalasztottuk a kötöZő zsinegről, lemetszetttik és kihordtuk a letermett
paradicsomokat. Amikor miár átlátbatő volt a terep, kihúztuk a ftjldben maradt gyökereket is.
Kihuztuk és letisztítottuk a ze||ert, előkészítetttik eladásra. Megtudtuk, hogy az irek nagyon
szeretik az izét, egyik kedvenc zöldségiik.
A letermett, kiszedett növényszarakat géppel ledaráltuk, elhordtuk. A kitirített fóliát
kitakarítottuk.
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20|4. október |7. l pénteU

Ma délelőtt 3 csoportot alkotva forgószínpadszerűen dolgoztunk. Két fiú beásta azö|dtrágyát,
két lány tápkockazott, hárman a fóliában leszedték a cukkínit és kitakarították a foliát. Laci
bá' ismerőse, Herbert jött értÍink, aki a természetvédelmi teriiletet felügyelte.
Sétaltunk egy nagyot atőzeg|ápba, ezattal egy másik útvonalon. Elmesélte haszrtát, valamint,
hogy a természetvédők miért harcolnak érte. Más szemszögből is hallgathatfuk a láp történetét
is. A kitermelő helyre is bementiink, ahol a gyerekek élőben is kipróbálhattrák, hogy a puha
láp süllyed.
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Az ebéd és a tisztálkodas utrín sétáltunk a varosban. Betiltiink egy igazi pub-ba, jót
vacsoriíztunk, a gyerekek bilirírdozhattak egy kicsit. Időben haza kellett indulni, mindenki
nagyon ffuadt volt. Hazafelé érdekes hangot hallottunk egy nagy épületből. Kiderült, hogy
marhavásárt tartottak. Bekéredzkedttink egy kicsit. A szokásos ír kedvességgel fogadtak
minket. Tea, sütemény, majd kedves vezetés-magyaúnat erről a nagyon régi hagyományról,
ami a mai napig tart. Mindegyikiink iímulva nézte a 6-7 éves gyerekek ügyeskedését a
hatalmas állatokkal. Nugy élmény volt ez is.
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2aI4. október 18. /szombat/

A program szerint ez a szombat is munkanap volt. A kertészet dolgozóit és t<irzsvásáÍlóit
vendé gelttik me g pizzáv aI.
ApizzáhozatésúátLacibá, gyúrta. Közösen készítettiik el és k<jzösen sütöttiik meg a kinti
kemencében. A gyerekek élvezték az öná||ő sütést.
Apizza-party után a faluban sétáltunk egy nagyot és bevásríroltunk.
Ismét kellemesen telt a nap.
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2014. október |9.lvasanap l

Ma megérdemelt pihenőnapunkat töltöttiik. Igyekeztiink behozri aze|maraóthrázimunkrákat
is. Mostunk, főztiink, takarítottunk, mint otthon. Gábor bácsi sportolni is elvitte a csapatot. A
zordidő ellenére szívesen futottak vele be a faluba' aktívan használtrík aszabadtéri kondi
gépeket.
Visszatérve mindenkinek jól esett a meleg étel.
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20 1 4.októb er 20. l hétfől

A hét első munkanapját gyomlálással kezdttik. A gyümölcsfák körül és a gyiimölcsösben levő
zöldségek közül kellett kiszedni a gyomot. Ennek felismerése sok segítség.ót ige.'y"tt. A fiúk
trágyát hordtak.
Hazatérve megfiirödtünk, átöltöztünk és besétáltunk a városb a. Az ottani pub-ban
vacsoráztunk.
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2014. október 21. l keddl

Ma tartottuk a magyal.napot. Vendéglátóinkat invitáltuk meg egy ebédre. A szálláson levő
iskolások megmutatták kertészeti eredményeiket, fóliáikat' virágoskertjüket, stb. Elmondták'
hogyan, milyen rendszer alapján miiködik az ő iskolájuk.
Közösen megnéztünk egy Magyarországról szóló filmecskét, megettük amagyar gulyáslevest'
sütit.

.-!
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Érdekes pozitívum volt, hogy a gyerekek a nyelvtudiís hirínyában is nagyon jól
összebarátkoztak,,,beszélgettek'', fociztak egyet ebéd uüín'
Délutan besétáltunk a gazdabo|tba. Megnéztik az ott kapható dolgokat és azok rárát is
összehasonlítottuk az iuhoniakkal.
Vacsora után megnézttink egy jó filmet, beszélgettünk, játszottunk egyet lefekvés előtt.
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2CI|4. október 22.l szerdal

Ma a kemence körül gyomlráltunk Íiíszernövényeket.
Felszedtiik és átvrílogattuk a krumplit. Az aprők maradtak vetőkrumplinak, a nagyobbak
eladásra kerÍiltek. A rosszakat komposztra vitttik.
Miután nagyon eleredt az eső, csoportfeladatot kaptunk. A foliasátrakat végigirírva kellett
felismerni az otttalálható növényeket. Neviiket leírva utárra szőtÍt segítségével lefordítottuk
őket angolra.
Kellemes fejtöréssel te|t az idő a busz érkezéséig.
Délutrín ír.magyar focimeccset rendez.tlink.
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2014, október 23. / csütörtök /

Ma nem a kertészetben' hanem a szállás mellett, az ir ftata|ok foliáiban segédkeztünk.
Kiszedtük a kifejlett terméseket, sa|átát,káposztát, rozmaringot, zsá|yáú.
Utána felástuk, ttágyéutllk. gereblyézttik az ágyást, majd hagymát és fokhagymát duggattunk
el.
A folia melletti ágyásokat is kitakarítottuk, felástuk, bevetetttik zöldttágyával. ( A zo|dtrágya
egy magkeverék, amely a talajból télen felveszi atápanyagot, majd eútavasszal beleforgatjiík
a foldbe.)
Munka után finom ebéddel és ajandékkal vártak bennünket ír barátaink.
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Délutan elmenttink egy farmra (Harmony farm), aho| azott élő magyar hölgy elmesélte, hogy
a természettel élnek harmóniában, azértneveáék el így farmjukat. Sok háziríllatot, őshonos
növényeket,régimezógazdasági gépeket, egyéb érdekes, látviínyos dolgot tanulhattunk. A
kellemes séta utián kedvesen vendégül |áttakbenntinket. Vacsorára értiink haza.
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20 l 4.október 24. /péntek/

Izgatottan készülődttink a mai napra is, hiszen ma menttink Boda Borg-ba.
Kisbusszal jutottunk e| az arborétumig, ahol ismét egy csodás tó mellett sétálhattunk. Soksztíz
éves fenyő ágainhinténtak a bátrabbak. Mesés őszi képeket készíthettiink az ezer színben
pompáző erdőben.

A kellemes séta után bementtink az arbofttllm területén levő kalandparkba.
A Lough Key Forest and Activity parkban több tucat ,,varázsszoba'' van. Az egyikből csak
akkor mehetsz tovább, ha megoldottad a továbbjutó feladatot. A feladatok e|végzéséhez
komoly csapatmunkára volt sztikség. Mindent beleadtunk a siker érdekében. Nagyon jóltelt a
délelőtt.



Amikor kijöttünk' a kertészet szakmai vezetői és tulajdonosai Laci bácsival egyetemben
meghívtak benniinket egy pizzára.
Kellemesen elbeszélgetttink veliik. Fáradtan, de teli élményekkel tértiink haza.

2014, október 25. l szombatl

Mai programunk Boyle varosában volt. Az első állomas a varos szélén egy kertészeti arudrínál
volt. /Ard Carne Garden Centre/ Megcsodálfuk aszép növényeket, a gazdagáruvá|asztékot,
az érdekes eszközöket, a szép karácsonyi dekorációt, stb.
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Ezekutén Boyle-ban megnéztiink egy helyi piacot. Az itteni piac egy zértvárudvarban
ta|á|hatő.Házikészítésű sütemények, málnaszörpök, egyéb háziasdolgok vásáravolt. Friss
halat és frissen főzött gulyást' helyben sütött birkát is rárultak. Az emberek itt is kedvesek
voltak, még kóstolót is kaptunk.
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Piacozás után megnéztünk egy régi kastélyépületet, melyből, mikor kiköltöztek az urak és
utána laktanyaként üzemelt. Jelenleg kiállításokat rendeznek benne.
F'zutána játszőtéren megpihentünk, majd a Boyle -folyó partsán sétálva megnéztük a Boyle
Abbey maradványait. (apátság)
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A faluban megebédelttink, ltrcsit biliardoztunk, majd hazasétá\tunk pihenni.
Vacsora utrín még megnézttink egy jó filmet.

20 1 4.októb er 26, / vasátmapl

Ma volt a heti pihenőnapunk. Délelőtt, miutrín kialudtuk magunkat és megreggelizttink,
mo sással, napló írással, takarítással telt az idő.
Ebéd előtt Gábor bácsi ismét elvitte a csapatot fi'rtni, kondizni.}y'rég az eső sem vette el a
kedvüket a mozgástól.
Ebéd utrín játék, pihenés, filrnnézés és kapcsolattartás az otthoniakkal.
Vacsora utrín egy nagy séta a környéken.
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20 1 4.októb er 27 . Ihétfől

Elérkezett az utolsó kertészetben töltött . Reggel a szokásos időben étkezett a
buszunk, a kertészetben mar vart ránk Laci bácsi.
Harom csoportra osáott benntinket. Az egyik csoport a 6.os fólia elgereblyézése'
ágyáskij elölése utrín kitápkockázta az előző héten elvetett növényeket.
A másik csoport magot tiltetett ágyrásba a harmadik csapat pedig a tápkockas növényeket
cserépbe rakta, eladásra készítette elő.
A csoportok forgószínpadszeriien váltották egymást, így mindenki minden munkafolyamatot
kipróbálhatott.
Amikor elkészülttink, angolul gyakoroltuk azeddigtanult és megismert növények helyes
kiejtését.
Végezettil a magszedö fóliában megismerttik a magszedés lényegét, fontosságát. Felismertiik
a magba szökkent növényeket.

20|4. október 28. kedd/

Az utolsó napunk a szálláson a takarítríssal, csomagolással telt, valamint a ruhák
előkészítésével a maradék 3 napra. Mosni is kellett még, mert hazéigerre mar nem volt
lehetőség.
Sétaltunk egy utolsót, majd bevasrároltunk a városban.
A helyi szal<képző itttézetigazgatőjának, Sean Wynne meglepetése volt, hogy elvitte a
csoportot a haz melletti tavon hajőkazni,pecéuní. Mindenki nagyon élvezte.



Meghír,tuk ebédre Laci bácsit és Sean bácsit.
Délután kerültek kiosztásra a jól megérdemelt tanúsítviírryok és Europass igazolvrányok.
Laci bácsi elégedettségét fejerte ki a csoport három hét a|att e|végzett szakmai munkájával
kapcsolatban.
Elbúcsúztunk a helyiektől.
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20|4. október 29, lszerda/

Délelőttre maradt a konyha takarítása, a végső csomagolás, szendvicsek készítése az útra.
A kisbusz Carrick-on-Shannon.ig vitt bennünket' ott elbúcsúztunk Maurától a sofőrtől.
Felszálltunk a dublini távolsági buszra.
A buszvégállomáshoz közeli szállásunk egészen más volt' mint az e|őző. Eddig egy falu
tóparti, ftjldszintes szá||ásán laktunk, majd belecseppentünk egy nagy' i{úsági szá||ő nyüzsgő
életébe. Ahol szobáink a szálló sokadik emeletén voltak. melynek ablakai a hév mesállóra
néztek.



Gyerekeink nagyon élvezték a tömeget, a liftet, a nyüzsgést.
Lerakodás utrín sétálfunk egy nagyot, vacsoráztunk egy jót, majd a szá|Iőbavisszatérve
kihasználtuk a szá||ő ingyenes biliárd lehetőségeit. Nagyon elf;íradtunk.
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Másnap reggeli után a városnézést és a vásárlást követően elmentünk a dublini Ftivészkertbe.
A Füvészkert meglátogatása része volt a szakmai programunknak.

Csodálatos dolgokat láthattunk. Embermagasságú kaktuszokat, 3 méteres orchideákat.
csodálatos tav at, parkot, folyót, csobogókat, szigeteket'. . .





- J J .

Megebédeltünk a Füvészkertben, majd visszabuszoáunk a központba.
Sokat sétáltunk, vásároltunk, nagyokat etttink és élveztük a fovarosi forgatagot.

Este a szállóban Nóri néni kezdeményezésére egy tortával még fel is köszöntötttik a
szülinapos Vikit, majd pihenni tértiink.
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Megreggeliztünk aszá||ón' majd bepakolás utiín a csomagokat bizonságba helyeztiik, mert a
szobákból ki kellett költözniink.
Sétáltunk, majdtízfuaizhrnk. Ezt követően a programnak megfelelően meglátogatfuk a
Magyar Nagykövetséget, ahol mrár vrártak benntinket. A nagykövet helyettése vlgigvezetett
minket az épületben, mesélt nektink a követség munkájríról, majd vá|aszo|ta kérdéseinkre.
Megtudtuk, kik, hányan dolgoznak ott, mi a dolguk, stb.
Még fényképezkedttink is a fogadóhelységben.



A látogatás után egy parkban sétáltunk még egy utolsót, galambokat etettünk' majd
visszamentünk a központba.
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Megebédeltünk' majd visszamentünk a csomagokért a szá||őba,
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Busszal kimenttink a reptérre, ahol elbúcsúztunk a kedves Lacibá,.tőI, ,azza| az ígétetíe|,
hogy amikor tavassza|haza|átogat, minket is meglátogat az iskolában.
Indulás haza...


