
Hatáton ínneÍr és batátont l
.A bÜki szokkÖzépiskolo sikeresen verepell o

,,Hol rfolonul'' cím p ly zolon. Szokiskol s t rso-

immol o Felvidék mogyorlokto lerÜleleil l logottuk

meg ovt lykirondul s kerelében 2017 okt beé-
ben. Személyes topovtololokot verezhetlunk o

krjlhoni mogyorsog kullur lis, épÍlészeti és lermé-

veti ÖrÓks{;ér l. Minlegy l000 km-| letltink meg,

hogy megismerjuk Szlov kio mogyors g hoz ko-

t d nevezeles{7eil, emlékeil. Az uloz s el tt Íel-

kávu]tunk FeMdék lorténelméb l, o Íelkeresett

heVszínek l tnivol ib l. Sz munkro is meglep
voll, hogy milyen sok sz llol kÖl dik m llunk ehhez

o tÖrténelmividékhez' Els nop HidoskÜrlon nogy
szerelettel v rtok minkel oz itt lol lhot mog n

vokkozépiskol bon. Sz mlolon szokmo kozul v -

loszthotnok oz ide jelenlkez Íiololok. Mi els sor-

bon o pincér és szok cs szokm l Íonul di kokkol

ismerkedhettunk meg' Termévetesen itl mindenki

beszéll mogyorul, omi nekunk kifejezetfen j l esett,

hogy meg ilyen mesve is, 'h ek' morodlok oz

onyonyeM)nkhoz oz itt el mogyorok. Korbevezel-

tek bennunket oz iskol bon, vide l is készÍtettek o
di kok o szokm krol/szokokrol. A Íiotol szok csok

hogyom nyos csoll kÖzi ételekb l kévÍlettek v -

munkro k slol t' Krilonlegesek és érdekesek voltok

ezek oz ételek, omelyeket ugye nem mindennop
Íogyovthotunk. A pincérek díszterÍlésel muÍolkoz-

tok be nektink. Sokol bevélgettunk, s oá is meg-

ludfuk, hogy o menz n k o ,,séÍek''. F zésel és

etÉcldelz rtuk els nopi l togot sunkol' A m so-

dik nop o hidoskurti di kokkol kÖzÓsen emlékez-

lunk meg oz orodivérlon k l. AÍelvidéki utunkso-

ron o Csoll koz legÍonlosobb helyvínehe eljulot
lunk. Tobbek kozÓtt Kom rombon J koi szobron l

pihenfunk meg, ozl n o pozsonyiv r leny gÓz ki_

l t s bon gyonyorkodttink. A lévoi v rbon egy

kedves cseh-vlov k-mogyor,,koktél' mrjzeol gus

l rlotvezetésél élvezhettuk, nyelvhovn lot bol ki-

titÖtt o mogyor Ítilnek olyonismer s pol cos nyelv_

i ros. Z lyombon le ztunk, sok-sok hegyel-vÖlgyel

m szlunk. Sz ll sunk Fels szeliben voll, oholleljes
ell t s1 koplunk, volominl vép és kényelmes vo_

b kot. Sz rokoz sro is voll lehel ség: billi rd_

oszlolon és o csocs p ly n ,,kopcsolhotfunk ki''.

Bor f rovt és hosvrj voll o Íuro, ott l o mi kedv-

unk még ugyonolyon loretlen morodl. Az eslékel

zenével, éneklésel, l nccol z rtuk. F rovl , izgol-

mos és élményekben rendkÍvul gozdog nopok ll_

nok mogÖttunk. Mindosve h rom nopot vollunk

t volhoz nkt l, vogy mégse? Hiven ott is otthon

érezhettrjk mogunkot' ReméljÜk, visszolérhelunk

még o Felvidéke!

Nogy izgolommol készultrjnk ozokro o nopok-

ro, omikor o hidoskÜrti vokkozépiskolo di kjoit Ío_

godluk iskol nkbon. Mi is ozt szerettrik volno, ho k

is ugyonolyon j l érzik mogukot n lunk, minl mi n -

luk' Meg is tetlrjnk mindenl o cél érdekébenl Aa el-

mrilt évek legvebb pillonotoil megookít képek_

b l készítettunk ossze l|Íl s1, omellyel bemutotfuk o
mi iskol nk élelá. A vokkÖzépiskolo lonéttermél

tinnepi díVbe ÖllÖzlettuk. El kertillek o vosijelleg_

zeles élelekeÍ lortolmoz receplek, omelyek kÖztil

néh nyol el is készÍlettunk, hogy ínycsiklondoz

k slol vol v rjuk nem mindennopivend{;einket,
20l8. prilis kÖzepén lol lkozhottunk okt beri ven_

dégl t inkkol' Érdekl dve vemlélték o szlov k di-

kok o mi ,,lonul si'' kornyezetunkel, bevélgettrink
o kél inlézmény hosonl s goirol, kulonboz s{7ei-
r l, hiszen mosl m r mindny iunknok vott Öszeho-

sonlfi si olopjo. Atojegysegek
jellegzetes éleleinek recepljeit

is kicseéltuk, melyb l egy
gy jleményt is készílettunk,

omi orok emlék morod! Ven-

degeink o mi égi nkot ismer-

ték meg oz itt tÓltott 3 nop
olott. Gyft K veg és Szom-

bothely nevezeles{7eÍvel ig

merkedlek idegenvezét s+
gÍlségével. A buki kolouzuk pedig Cs ndliTiboÍné

vokoktoÍ volt. A kisvonottolkorbeutoá k o mi kis

v rosunkol, mojd oz egyik bÜkfiird i v llodot 1g

merhették meg, és golÍoz si lehet ség is voll sz -

muko. Btik legÍ bb nevezeleségében, o gyogy-

furd ben is élvezhették o v ros vendégveretetá.
Eluloz suk el tt még tol lkoÍunk oz iskolo lonétler-

mében, ohol o kÓzosen elkévÍ]ett receptgyujte
ményt- pojeklmunk t-odtuk l onnok reményá
ben, hogy o két iskolo kozotti kopcsolol megmo-

rod, és bhunk o lobbszori tol lkoz sbon' Koszon+

tÜkel és oromukel Íejeáék ki k is oz itt tollott Íeleit_

heletlen nopokérl, oz emlékekben, élményekben
gozdog kirondul sért. Mi, buki di kok kÖvonjuk

mindenkinek, oK munk j vol segÍletle, hogy o
vokkozépiskol k kozotti egyuttmrikodés létrejohe

lett, és élményekben gozdog nopokot lollhetfunk

hot ron innen és hol ron l l!
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