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FOGADÁS

Májusban  
 

a gyerekek részt vettek a 
Magyarország körúton, mely  
nek keretében körbe járták 
kis országunkat. A budapes-
ti kezdés után jártak Szege-
den, Pécsen, Sopronban, Esz-
tergomban és a Balatonnál 
is. Voltak érdekesebbnél érdekesebb programok, kaland-
park és lovas kocsizás, de a diákok megismerhették orszá-
gunk történelmét és történetét is. Reméljük, hogy min-
denki jól érezte magát.
Nemrég megtörtént a magyar nyelvvizsga, amin rendkí-
vül szép eredmények születtek. Néhány diákunk felsôfo-
kú nyelvvizsgával távozott és hatalmas mosollyal az arcán. 
Minden nyelvvizsgázó diákunknak gratulálunk és köszön-
jük a körzetek és magyar tanárok munkáját, amivel hozzá-
járultak a szép sikerekhez.
A hétvégén (június 3-5.) megrendezésre került a hazauta-
zási és SH-s középidôs orientáció. 97 diák vett részt a tá-
borban. Volt rengeteg nevetés és persze egy kevés sírás 
is. Minden diák jól érezte magát, de ugyanakkor minden-
ki egy kicsit szomorú is volt, hisz már csak 1 hónap van 
hátra a programból. Reméljük, hogy a diákok nem csak a 

magyar nyelvvel lettek gazdagabbak az 1 év alatt, hanem 
egy új családdal, barátokkal is. Mi mindig visszavárjuk 
ôket Magyarországra.
Nagyon köszönjük a trénereknek és az önkénteseknek a 
lebonyolítást. 
Hihetetlen, hogy a gyerekek máris hazautaznak! De he-
lyettük nemsokára érkezik a következô turnus. Még min-
dig vannak olyan diákjaink, akik családokra várnak. Ha 
szívesen fogadnátok, vagy ismertek olyan családot, aki be-
levágna, ne habozzatok szólni!
De a nyár folyamán nem csak az NH16-os elhelyezés lesz 
terítéken, hisz lesz 2 rövid, nyári programunk is. Ezekre is 
bátran lehet jelentkezni fogadócsaládnak. A rövid progra-
mos gyerekek jórészt Amerikából érkeznek. Bíztassátok a 
családokat, hogy egy ilyen fogadás jó ráhangolódás lehet 
egy teljes éves fogadáshoz.

INDIAI PROGRAM – 2016

Az idei évben immár 3. alkalommal fogadtunk indi-
ai diákokat a tavaszi rövid programunk kereté-

ben. 24 indiai fiatal érkezett Magyarországra május ele-
jén 1 hónapra. Az ittlétük során megismerték Budapest 

nevezetességeit, majd a tíznapos Magyarország körút so-
rán bejárták az országot és ismerkedtek történelmi és kul-
turális örökségeinkkel.
A program második felében magyar családoknál laktak és 
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MAGYARORSZÁG KÖRÚT 

Idén május 6-15. között zajlott a népszerû Ma-
gyarország körút program. A közel 80 fôs 

csapat Budapestrôl indult és az északi országrészbe veze-
tett elsô útjuk. A Szalajka vízesést és Eger városát vették 
be, majd a Tisza partra utaztak. Onnan a Hortobágy és a 
végtelenbe nyúló síkság szépséges látványában gyönyör-
ködhettek. A Makói Kalandparkban ügyességüket, erejü-
ket és problémamegoldó képességeiket tehették próbára. 
Szeged majd Pécs város nevezetességeit tekintették meg 
és jártak a híres Abaligeti cseppkôbarlangban is. 
Ezután ismét egy mozgalmas nap következett. Kaposváron 
megmutattuk nekik lovas történelmünk emlékeit, íjász-
kodhattak, és a lovas íjászatot is kipróbálhatták. A Balaton 
Felvidék szépségei, a Balaton látképe örökre beívódott 
emlékezetükbe. A bátrabbak megmártóztak a Balaton 

még igencsak hideg vizében. A visegrádi fellegvár és a Du-
na-kanyar újabb szépséges pontjai voltak a programnak.  
A diákok a közösen átélt élmények, izgalmas programok 
és rengeteg újdonságtól elcsigázottan, de feltöltôdve ér-
kezett vissza Budapestre. Köszönjük a kísérô önkéntesek-
nek és a szervezôknek a nagyszerû programot!

a helyi iskolában tapasztalták meg a magyar oktatási rend-
szert és találkoztak hasonló korú fiatalokkal. A családok 
bevezették ôket szokásainkba, meséltek nekik a múltunk-
ról, büszkeségeinkrôl, megkóstoltatták velük a világhíres 
magyar ételeket és italokat, és a diákokon keresztül bepil-
lantást nyertek az indiai kultúrába és mindennapokba.
Balassagyarmat, Budapest, Debrecen, Kaposvár, 

Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pápa-Veszprém, Szeged, Szé-
kesfehérvár körzet családjai fogadták a diákokat. A foga-
dóiskolák örömmel nyitották meg kapuikat a diákok elôtt 
és gazdagították az iskolai diákéletet. Több helyen elôa-
dást is tartottak a cserediákok Indiáról. A helyi önkéntesek 
is segítettek abban, hogy minél izgalmasabb programot ál-
lítsanak össze a diákoknak. Köszönet a fogadócsaládok-
nak, fogadóiskoláknak, körzetelnököknek és az önkénte-
seknek a program sikeres lebonyolításáért!
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KIUTAZÁS

A 2015-ös év cserediákjai las-
san hazatérnek és az idei kiuta-

zók pedig hamarosan útnak indulnak, 
így izgalmas hónapok elébe nézünk. 
Az idei NH-s kiutazási idôszakot két 
Thaiföldre készülô cserediák nyitja 
meg, akik július 5-én mondanak bú-
csút Magyarországnak. Ezután – egé-
szen szeptember elejéig – folyamato-
san utaznak majd ki a cserediákok.
Idén is próbáljuk segíteni a diákok 
felkészülését, már mindenki meg-
kapta az ország információkat tar-
talmazó „Welcome to” könyvecské-
ket és biztonsági tippeket. Emellett 
az AFS szabályokról is hétrôl-hétre 

küldünk e-mailt. Ezt egy új formátum-
ba öntöttük, ami így reméljük, még in-
kább megragadja a kiutazó diákok 
figyelmét.
Ezzel párhuzamosan a diákokat fo-
lyamatosan értesítjük a vízum ügyin-
tézés menetérôl. Több helyen várunk 

még a partnerországra, hogy postán 
küldje számunkra az eredeti doku-
mentumokat. Amint megérkezik, er-
rôl is értesítjük a kiutazókat. Fontos, 
hogy a vízumügyintézés sokszor bo-
nyodalmas és türelmet próbáló lehet, 
ezért ebben is számítunk a körzetel-
nökök és önkéntesek támogatására.
A kiutazók idén is két csoportban 
vesznek majd részt a kiutazás elôt-
ti orientáción. Az elsô csoportban 32 
diák lesz, ennek idôpontja június 25-
26. helyszíne pedig a Hotel Griff. A 
második csoport pedig 55 diákból áll, 
ôk július 16-17-én találkoznak a Ho-
tel Millenium Tulipban.

ISKOLAKAPCSOLATOK

Az  AFS Magyarország minden év-
ben foglalkoztat 2 fiatal külföldi ön-
kéntest, akik járják az ország közép-
iskoláit, abból a célból, hogy idegen 
nyelven interaktív óra keretében bô-
vítsék az ismereteiket a 14-18 éves 
diákoknak az interkulturális tanulás-
ról, alkalmazkodásról. Az önkéntesek 
a foglalkozásokon játékos feladatok-
kal aktív kommunikációra késztetik 
a résztvevôket, ezen felül motiváci-
ót nyújtanak az AFS programjaival a 
nyelvtanuláshoz.
A 2015/16-os tanévben két külföldi 
önkéntest indítottunk útnak a közép-
iskolákba, angol, német nyelvû pre-
zentációk megtartása céljából, egyi-
kük Luisa Grams, 21 éves nyelvész 
egyetemista Németországból, mási-
kuk Esmeralda Dage, 19 éves, önkén-
tes tapasztalatokkal rendelkezô diák-
lány Lettországból. 
A prezentáció kapcsolható a tan-
anyaghoz, új ismeretanyagra tesznek 
szert a diákok és bôvül a szókincsük. 
Mindkét lány rendelkezik AFS-es 
múlttal, Luisa Amerikában volt cse-
rediák, Esmeralda Lettországban ak-
tív önkéntesként tevékenykedett a 

középiskolás éveiben. Ettôl prezentá-
ciójuk hiteles és érdekes volt a diákok 
számára, mivel gyakran egészítet-
ték ki a foglalkozást saját kultúrájuk 
bemutatásával. 
2015 októberétôl 2016 június köze-
péig közel 130 középiskolában jártak 
és 620 prezentációt tartottak meg 
angol és német nyelven a cserediákja-
inkat fogadó partner iskolákban. Kö-
zel 30 új iskolába jutottunk el vidéken 
és a fôvárosban egyaránt.
Luisa és Esmeralda több verzióját is 
elkészítették a prezentációiknak, fi-
gyelembe véve a nyelvi szintet és a 
téma iránti igényt.
Örömmel fogadták iskolaigazgatók, 
nyelvtanárok és diákok egyaránt a 
felajánlott lehetôséget, miszerint az 
AFS segítséget és együttmûködést 
ajánl fel az Iskolai Közösségi Szolgálat 
keretében végezhetô önkéntes mun-
ka végzésére; például külföldi diákok 
magyar tanítása, kísérése, mentorálá-
sa, fordítási feladatok végzése, adat-
rögzítése, Facebook oldal szerkeszté-
se stb.
A prezentáció végén az érdeklôdô 
diákoknak van lehetôségük felirat-
kozni, hogy további információkat 

kaphassanak az AFS által nyújtott 
programokról, lehetôségekrôl.
Az Iskolai Közösségi Szolgálat iránt 
érdeklôdôk részére fel tudunk ajánla-
ni, helyben az iskolákban megszervez-
hetô, tanórán kívüli idôben AFS Basic 
tréninget, melynek elvégzésével a di-
ákok jó alapot kapnak az önkéntes 
munka végzéséhez. A tréninget, fia-
tal képzett tréner tartja, magyarul, 
elôzetesen egyeztetett idôpontban, 
melynek idôtartama 3-4 óra és telje-
sítése 3 órát jelent az 50 órából.
Péntekenként Budapesten a Mándy 
Iván Szakképzô Iskolában 16.30 és 
19.30 óra között önkéntesek várják 
interaktív tréningekre, játékos fog-
lalkozásokra az érdeklôdô középisko-
lásokat. A nyelvtanárok visszajelzése 
szerint hasznos és motiváló az AFS je-
lenléte az iskolákban.
Amennyiben szívesen fo-
gadna prezentációt magya-
rul osztályfônöki óra kere-
tében vagy idegen nyelven 
nyelvórákon, jelezze igé-
nyét az AFS Iskolakapcsola-
tokért felelôs koordinátor-
nál a beata.gogos@afs.org 
e-mail címen.
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IRODAI VÁLTOZÁSOK

Nagy Réka, forrásszerzô kolléganônktôl búcsúz-
tunk május végén. Réka egy évig volt ve-

lünk. Neki köszönhetôen sokat léptünk elôre a fundraising 
terén. Nagyon köszönjük a munkásságodat, a kedvessé-
gedet, a tenni akarásodat a szervezetben! Várunk vissza 
orientációinkra, tréningjeinkre, Réka, és minden szépet és 
jót kívánunk Neked a további utadon!

Emellett köszönjük Luisa Grams 
és Esmeralda Dage nemzetkö-
zi önkénteseinknek, hogy ebben 
az évben az irodát erôsítették, és 
hogy több, mint 600 interkulturá-
lis prezentációt tartottak szerte 
Magyarországon! 

LUKAS ÚJRA 
BUDAPESTEN
Ahogyan idén Luisa 

Németor-
szágból és Esmeralda Lettországból 
voltak nemzetközi önkénteseink, 
akikkel megannyi fôvárosi és vidéki 
iskolaintézménybe eljutottunk, úgy 
a tavalyi évben Lukas Bruckman Né-
metországból érkezett az AFS-hez. 
Lukas-szal nagy örömünkre szolgált 
együtt dolgozni, szívünknek egyik 
legkedvesebb fiataljával találkozhattunk a 2014/2015-
ös tanévben. Néhány héttel ezelôtt újra Magyarországra 
látogatott, ha pedig már itt járt, nem mehetett el anélkül, 
hogy találkoztunk volna. Köszönjük, hogy itt voltál, Lukas! 
Hiányzol nekünk!

AZ AFS MAGYAROR-
SZÁG ÚJ IRODÁBA 
KÖLTÖZÖTT

Az AFS Magyarország hosszú évtized óta a számunk-
ra híressé vált ,,Alkotás 37”-ben honolt, egészen 

addig, ameddig el nem jött a pillanat és az iroda kinôtte a 
megannyi önkéntest, fogadó családot és irodalátogatót. A 
sikeres februári AFS Akadémia megrendezése után a már-
cius az átalakulásról szólt: mindent átköltöztetni az új iro-
dába, a Városliget mellé. Az iroda április elejétôl megújult 
formában és az AFS-re jellemzô brand formai és hangulati 
világban várja a vendégeit a Dózsa György utca 62. szám 
alatt.

FINN ÖNKÉNTESEK 
AZ IRODÁBAN

Május hónapban két kedves nemzetközi ön-
kéntes látogatott hozzánk Finnország-

ból, akik öt napot töltöttek Magyarországon azért, hogy 
megismerkedjenek a magyar AFS-szel, annak is elsôsor-
ban az iskolakapcsolatokért felelôs munkásságát szeret-
ték volna megismerni. Az intenzív irodai háttérmunka 
mellett Gôgös Beáta és Tisóczki Petra iskolakapcsolato-
kért felelôs munkatársaink terepet biztosítva finn látoga-
tóinknak Tatabányára és Egerbe szerveztek iskolai pre-
zentációkat, amiken finn társaink örömmel vettek részt. 
Sok ötlettel térhettek haza, köszönetüket pedig renge-
teg finn csokoládéval és egy kedves Mumminos képeslap-
pal is meghálálták! Örülünk, hogy példát tudtunk mutat-
ni partnerünknek és érdeklôdésüknek eleget tehettünk! 
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TRÉNERGYAKORNOKOK  
A SZERVEZETÜNKBEN  

Írta: Visegrádi Judit, POT koordinátor

2016. januárjától egy újfajta képzési rendszert 
vezettünk be a trénergyakornokok szá-

mára, mely júliusban fog befejezôdni.  Sok fontos témán 
mentünk és megyünk keresztül, amit elengedhetetlen-
nek tartunk, hogy egy tréner tisztában legyen vele, ismer-
je, elfogadja, vagy éppen tovább tudja adni az általa tar-
tott tréningeken. 
A képzések során elengedhetetlennek tartottuk, hogy 
minden egyes témát más trénerrel dolgozzanak föl a gya-
kornokok, ezzel megismerve a trénerek személyiségét, 
egyéniségét, tréneri munkáját. Minél több tapasztalatot 
gyûjtsenek arról, hogyan is kell egy képzést megtartani, 
hogy az minél hatékonyabb legyen. 

A témák közül csak néhányat említve: 
 •  LMBT / a szexuális kisebbégekrôl /valamint az 

emberi jogokról 
 •  Debriefing – a tréninggyakorlatok feldolgozása
 •  Csoportvezetôi készségfejlesztés
 •  Tréneri kommunikáció és viselkedés, stb.

Trénergyakornokaink feladata ebben az egy évben, amit 
gyakornokként töltenek, nemcsak a képzések anyagainak 
feldolgozása, hanem aktívan készülni a tréneri munkára. 
Mit is jelent ez? Minden orientáció és tréning szervezésé-
nek idôszakában teret adunk gyakornokainknak és aktív 
szerepet vállalhatnak ezeken a rendezvényeken. Itt már 
élesben gyakorolhatják megszerzett tudásukat és közelrôl 
láthatják a trénerek munkáját, felelôsségét. 
És, hogy mi követezik ez után? Novemberben, amikor az új 
belépôk jelentkezéseivel fogunk foglalkozni, számba vesz-
szük gyakornokaink aktivitását, képzésen való részvéte-
lüket, orientációs munkájukat és javaslatot teszünk arra, 
ki az a trénergyakornok, aki a POT tagjaként folytathatja 
munkáját és kik azok, akiknek még szükségük van képzés-
re, további támogatásra. 
Néhány szó a csapatról: lelkesek, aktívak, kíváncsiak, nyi-
tottak, tettre készek, keményen bírják a „kiképzést”, tele 
tudásvággyal, lendülettel és még sorolhatnánk. Próbálgat-
ják szárnyaikat és vannak, akiknek ez igen eredményes.
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SOPRONI TANÁR CAFÉ SOPRONBAN

Írta: Vódli Zsolt, Sopron körzet

Az idei utolsó AFS Tanár Cafénak a Zettl-Langer Gyûj-
temény adott otthont. Sopron egyik legexkluzí-

vabb helyének vendégei lehettünk. Ez egy sajátos „2 in 1”, 
lakás és múzeumi gyûjtemény is 
egyben. Langer Ági kolléganônk 
családi öröksége, ahol szülei, 
nagyszülei és dédszülei képi és 
tárgyi emlékei között idézhettük 
fel nemcsak az elmúlt év esemé-
nyeit, de Sopron múltjának fon-
tos állomásait is.
Az év közbeni történések, gon-
dok, bajok megbeszélése mel-
lett, most végre arra is jutott 
idô, hogy egy kicsit kötetleneb-
bül beszéljünk a körzet dolga-
iról. A kávé, tea és süti mellett, 

elôkerültek a tanév vidámabb történetei is. A kötetlen be-
szélgetést Ági érdekes, néhol találós kérdésekkel, csalá-
di történetekkel fûszerezett vezetése követte. Elképesz-

tôen érdekes volt látni és hallani, 
hogy egy „egyszerû” lakás meny-
nyi titkot rejthet magában. 
Azt hiszem, hogy nagy élmény 
volt mindannyiunk számára ez 
a Café. Különösen azoknak, akik 
annak ellenére, hogy régóta él-
nek Sopronban, még sosem jár-
tak itt. Meg kell, hogy valljam, 
én is közéjük tartoztam. Ha erre 
visz az utatok, ne hagyjátok ki ti 
sem! J
Köszönjük Langer Áginak és csa-
ládjának! J

AFS TRÉNINGHÉTVÉGE, TRAINFS 2016

Írta: Székely Zsófia, Budapest körzet

Mint minden évben, idén is összegyûltek az 
AFS Magyarország válogatott önkénte-

sei, hogy találkozzanak egy országos tréninghétvégén. Ez 
a trAinFS, ami idén a dobogókôi Walden Hotelben került 
megrendezésre.
Május 14-én, szombaton a Keleti pályaudvar 9 és ¾. vá-
gánya mellett volt a találkozó, innen busszal utaztunk Do-
bogôkôre. A megérkezést követô regisztráció után min-
denki megkapta a nametagjét és a trAinFS-es pólóját. Ebéd 
után elkezdôdtek  a tréningek. Egy idôben négy tréning 
volt, a szünetekben pedig ki-ki megosztotta a tapasztalata-
it a többi résztvevôvel.
Este csapatépítô jelleggel közösen megnéztük az Euro-
víziós Dalfesztivál élô közvetítését. Kis csoportokba oszt-
va értékeltük a produkciókat, hogy kiderüljön, szerintünk 
kik voltak a legjobbak. Ki más nyerhetett volna, mint  a 
magyarok… 
Vasárnap lehetôség volt lemenni a faluba a pünkösdi szent-
misére vagy elmenni a közeli Mária-kegyhelyre, ahon-
nan lenyûgözô kilátásban lehetett gyönyörködni. Reggeli 
után elkezdôdtek az egész napos tréningek: Gordon tré-
ning a pszichológia iránt érdeklôdôknek, Orient Expresz-
sz, a leendô csoportvezetôknek és Magam vagyok a cél 
azoknak, akik többet akartak megtudni önmagukról, és a 

céljaikról. Este az önkéntesek már összeszokott társaság-
ként karaokeztak.
Hétfôn ismét egy félnapos tréningen mélyíthettük el tudá-
sunkat, majd a háromnapos programot oklevél osztás zár-
ta. Mindenki fáradtan és boldogan ért haza, mert új baráto-
kat, és hasznos tudást szereztek.

Várjuk a következô trAinFS-t!
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ISZTAMBULI TANÁRKONFERENCIA 

2016. ÁPRILIS 13–17.

Írta: Édes Csilla, Lévainé dr. Kovács Marian, Redela Anna, Vódli Zsolt István, Sopron körzet

Az AFS Ma-
g y a r o r -

szág támogatá-
sával idén is négy 
m a g y a r o r s z á -
gi tanár vehetett 
részt az isztam-
buli konferencián. 
Nagy izgalommal 
vártuk az utat, 
vagy azért, mert 
még sohasem jár-
tunk ott, vagy épp 
azért, mert már 
többször is.
Megérkezésünk 
után rögtön belevetettük magunkat Isztanbul nyüzsgô 
forgatagába. Csillának köszönhetôen már délután a Had-
történeti Múzeum elôadásán vehettünk részt, ahol a Meh-
terek, a középkori török hadsereget – például Mohácsra 
- kísérô zenekarát hallhattuk. Mohácsi révén nekem kü-
lön élmény is volt, pláne, hogy késôbb, a mohácsi csatában 
használt két eredeti, hatalmas méretû dobot is láthattam. 
Szerdán kezdôdött a hivatalos program, amikor egész na-
pos tréningen vettünk részt. Itt összerázódott a csapat, 
megismerhettük egy kicsit jobban egymást. Hamar elment 
ez a nap is, és estére már kettesével, hármasával egy-egy 
ottani fogadócsaládhoz voltunk hivatalosak vacsorára. Az 
errôl szóló élménybeszámolót külön mellékelem.
A pénteki napon vendéglátóink egy városnézô programmal 
kedveskedtek nekünk. Elôször buszról néztük meg a város 
legfontosabb látnivalóit, aztán volt pár óránk arra is, hogy el-
vegyüljünk a Nagy Bazár forgatagában, és a Hagia Sophia-t is 

megnézhessük.
A progra-
munk iga-
zi csúcspontja 
volt a szom-
bati nap, ami-
kor a Törökor-
szág egyik elit 
m a g á n i s k o -
lájában meg-
rendezett „V. 
Spectrum of 
Education” el-
nevezésû kon-
ferencián ve-
hettünk részt. 
A világban tapasztalható oktatási trendekrôl és módsze-
rekrôl szóló elôadások mellett alkalmunk nyílt az elôadók-
tól, szakemberektôl kérdezni is. A napot gálavacsora zár-
ta, amit a Boszporuszon áthajózva, Isztambul szépségeit 
újra megcsodálva volt alkalmunk elfogyasztani.
Az utolsó napon a kultúrák bazárja zárta a programun-
kat, ahol minden ország külön-külön bemutathatta a kul-
túráját. Az ország bemutatása mellett egy kis Unicummal 
is kedveskedtünk a látogatóknak, ami szintén nagy sikert 
aratott. Standunkat a vendéglátó iskola igazgatója is meg-
látogatta .
Szakmai szempontból, AFS szemszvögbôl és emberileg is 
hasznos volt ez a pár nap. Új tapasztalatokkal, AFS-es ba-
rátokkal és kapcsolatokkal gazdagabban érkeztünk haza. 
Köszönet érte török vendéglátóinknak, köszönet érte az 
AFS Magyarországnak!
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VENDÉGSÉGBEN TÖRÖK CSALÁDOKNÁL

Írta: Lévainé dr. Kovács Marian, Szeged körzet 

A 2016-os AFS Nemzetközi Tanárkonferencia számom-
ra, de talán többes számban is mondhatom, számunk-

ra egyik kiemelkedô programja volt az az este, amit isztam-
buli török családoknál töltöttünk. 
Fárasztó, egy elôzô napi utazással és egy aznapi tréning-
nappal teljes nap állt mögöttünk, amikor este 7 körül elin-
dultunk, hogy török családokat keressünk fel. Azt hiszem, 
örök lenyomatot hagyott bennem az, amikor a csütörtök 
esti isztambuli csúcsforgalomban buszra vártunk, buszra 
szálltunk, és szívtuk a kipufogógázt török AFS-es önkénte-
sek kíséretében, akik kezében izzott az okostelefon, hogy 
minél zökkenômentesebben megszervezzék nekünk az 
odajutást. Seema Jerath, India egyik képviselôje és szoba-
társam indiai száriba öltözött, és mégsem éreztem ôt ideg-
ennek a minket körülvevô isztambuli forgatagban. Várako-
zó csoportunkból messze kiemelkedett az izlandi Halldóra 
Gudmundsdóttir szôke hajú alakja (mindig ilyennek képzel-
tem az izlandi nôket), és teljesen természetesnek találtam, 
hogy a hajdani római birodalom keleti fôvárosában, egy híd 
alatt mesélte el nekem, hogyan építi be otthon óvodai ne-
velô munkájába a mi magyar Süsü sárkányunkról szóló me-
sét. A kultúrák abszolút kavalkádját éltem meg, és élveztem 
a legnagyobb nyugalommal. Ez volt az a szent pillanat, ami-
kor a különbözô kultúrák együttlétének boldogító érzését 
éltem át, és ez folytatódott az est hátralévô részében is. 
Rosinával, olasz származású és ma már svéd állampolgársá-
gú társammal Fatos Kapusiz családjánál vendégeskedtünk. 

Arany János szavai jutottak eszembe:

„Vadat és halat, s mi jó falat
Szem-szájnak ingere,
Sürgô csoport, száz szolga hord,
Hogy nézni is tereh;
S mind, amiket e szép sziget
Ételt-italt terem;
S mind, ami bor pezsegve forr
Túl messzi tengeren.”

Aztán a többiek is ugyanerrôl számoltak be, sôt a búcsúes-
tén dán kolléganônk bevallotta, a török családdal töltött 
estén felismerte, még mindig van mit tanulni vendéglátás-
ról. Persze nem csupán a vacsora, hanem a kedves szavak, 
érdeklôdô kérdések, a kapcsolatfelvétel puhatolózó, tapin-
tatos lépései. 
Igen, érdemes volt útra kelni, pedig életemben elôször tar-
tottam attól, vajon épségben hazatérek-e. Többszörö-
sen nyertesnek éreztem magam. Nyertesnek, mert képes 
voltam saját félelmeimen felülkerekedni; mert sok szak-
mai tudással, élménnyel lettem gazdagabb; és nyertesnek 
harmadszor is, mert úgy éreztem, le tudtam gyûrni a nap-
jainkban eluralkodó szorongást a bevándorlás és terroriz-
mus kapcsán. Megerôsödhetett bennem az a gondolat és 
érzés, hogy Isztambul és az ott megismert török emberek 
kedvesek, barátságosak, együttmûködôek.
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BELGA ÉS MAGYAR ANYÁK TALÁLKOZÁSA

BELGIUM 2016. ÁPRILIS 25-MÁJUS 2. EVA PROGRAM

Írta: Lévainé dr. Kovács Marian, Szeged körzet 

1.  N A P

A Charleroi reptéren várt min-
ket Eva és Marleen, akiket rög-

tön megismertünk, és akik szintén 
azonnal megismertek bennünket, an-
nál is inkább, mert a debreceni rep-
tér mosdójában hajnalban csináltunk 
egy vigyorgós szelfit, amit még akkor 
el is küldtünk nekik. Innen azonnal 
Waterlooba mentünk, ahol Napóleon 
megsemmisítô vereséget szenvedett 
a belgáktól 1815. július 15-én. A már 
régen nem érvényes oktatási igazol-
ványom és Kati adókártyája segítsé-
gével ingyenesen beléphettünk a csa-
tamezô alatt kiépített Memorial 1815 
múzeumba. Katonák, fegyverek, guil-
lotine, nyomda, mozgó festmények 
és egyéb nagyon érdekes látnivalók 
sora fogadott minket. A 3D-s mozi-
ban néztünk egy filmet is a csatáról, 
majd a látogatás végén mindenki ké-
szített egy videofilmet, amit aztán el-
küldhettünk a címünkre. Utána a Pa-
noráma –épületben megtekintettük 
a 110 m hosszúságú 3D-s elemekkel 
kiegészített, frissen renovált belga 
„Feszty-körképet”, végül felmásztunk 
226 lépcsôfokot a Leo-hoz, a domb-
tetôre. Gyönyörû volt a látvány kör-
ben, még esôben is, merthogy állan-
dóan esett. Innen a kávézóba vezetett 
utunk, ahova vártuk a 3. „hostma-
mát”, Máriát, és miután már azt hit-
tük, reménytelenül elkésett, kiderült, 
hogy ott ültek a szomszéd asztalnál… 
Nagy nevetés, poénok… Finom ebé-
det ettünk és annyit, hogy én aznap 
nem is vacsoráztam. Az ebéd után át-
mentünk a Hougomont-tanyára és 

olyan filmet láttunk a pajtában, hogy 
leesett az állunk a csodálattól. Ezek 
után indultunk haza, ki-ki a család-
jához. Marleen egy csodálatos kis-
városban, Aarschottban lakik elég 
messze a centrumtól, egy erdô szé-
lén, a legszebb és legnagyobb házban, 
amit valaha láttam. Vacsorát fôztünk 
együtt - azóta vagyok én Livi Oliver 
-, megismerkedtem Eliennel, a legki-
sebbik gyerekkel, és az „apukámmal”, 
Gerttel, majd a fáradtságtól hamar 
leborultam…

2 .  N A P 
–  A N T W E R P E N

Korán kelés, kávé, rettenetes vád-
li-izomláz a lépcsômászás után, aztán 
irány az állomás és onnan Antwer-
pen! Az állomásra befutottak Ma-
riáék Katival, - ôk Baalban laknak-, 
a vonaton meg már ott ültek Eváék, 
Zsuzsival és Lynnel, aki a régi körzet-
elnök volt. 40 perc múlva meg is ér-
keztünk, és a csodálatos, minimum 4 
szintes állomásépületbôl már men-
tünk is ki a fôutcára, ahol jó szokás 
szerint esett. Vagány, tiszta arany be-
vásárlóközpont, a legmenôbb cso-
kibolt, secondhand shop, minden 2 
euró, nagy zsákmány az anyukáink-
nak! Majd a Rubens-palota! Innen 
mentünk megkóstolni a helyi specia-
litást, a belgák nemzeti ételét, a sült 
krumplit. Hát igen, nem volt rossz! 
Ebéd után újabb templom, amit a bel-
gáink már nem akartak, úgyhogy ôk 
beültek a szemközti kocsmába, ká-
vézni.  Mi kigyönyörködtük magun-
kat, majd a kocsma 100 féle söre kö-
zül választottunk 3-at, és feláldoztuk 

magunkat! Innen újra nyakunkba vet-
tük a várost, megnéztük a Grote Mar-
kton álló városházát, az óriás szobrát, 
aki lazán letépte és a folyóba hajítot-
ta a vámot nem fizetô hajósok kézfe-
jét(!), hogy jobban ösztönözze ôket a 
fizetésre. Hmm, innen is a város neve. 
Elrohantunk a steen-hez, a régi vár-
hoz, onnan az egyetemre, majd meg-
tekintettük az elsô beginakolosto-
runkat. Láttunk még néhányat késôbb 
is… Egy hatalmas kört leírva aztán 
újra az állomáshoz értünk, ahol, mi-
vel volt még némi idônk a vonat indu-
lásáig, a többiek beszaladtak a bolt-
ba kenyérért. Marleen jött ki utoljára, 
én addigra már kétségbeesve kér-
dezgettem a többieket, hol hagyták 
az anyukámat. Innen kezdve csak így 
hívtuk vendéglátónkat, mindig nagy 
derültséget keltve ezzel. Este „apu-
kámmal” és az ô csodálatos, gyönyörû 
Porschejával elmentünk valahova a 
holland határ mellé, hogy anyukám 
salsázhasson egyet! Mindenki barát-
ságos volt, Marleen is nagyon jól rop-
ta partnerével, jól szórakoztam. 11-re 
értünk haza, hullafáradtan. Még egy 
dolog van, az idôjárás, amirôl emlí-
tést kell tennem: hol esik, hol fúj, de 2 
perc múlva havazik, majd hétágra süt 
a nap. Ez Belgium…

3 .  N A P 
–  B R Ü S S S Z E L

Elég rosszul indult a nap, szakad az 
esô. Délelôtt elôször Marleen anyó-
sáékat látogattuk meg Aarschott 
belvárosában, majd Katiékhoz men-
tünk Baalba. Egy szép kis házban lak-
nak Mariáék, mióta nyugdíjba men-
tek. Isteni finom ebédet is kaptunk: 
zöldségleves és cikória sajtszósz-
szal és szilvatorta. Ezek után indul-
tunk teli hassal Brüsszel meglátoga-
tására. A Grote markton kezdtünk, 
innen az alig 5 percre levô Manequ-
in Pis, a pisilô kisfiú volt az úti célunk. 
Szokás szerint hol esett, hol sütött a 
nap… Innen elmentünk a bírósághoz, 
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egy üveglifttel értünk fel a magasla-
tig, majd onnan vissza a fôtérre. In-
nen az Atomiumhoz autóztunk ki, ami 
szerencsémre már zárva volt…. Iszo-
nyú nagy! Nagyon szép a környezete, 
rengeteg tulipán virított éppen, Kati 
mindegyiket meg is örökítette a fotó-
in. Azt el is felejtettem, hogy a Tôzsde 
elôtti téren virágcsokrok százai he-
vertek a földön, emlékezve a hetekkel 
elôtti merénylet áldozataira. Megren-
dítô látvány volt, Mária könnyezett is. 
Szép város, békés és nyugodt.

4 .  N A P  –  I R Á N Y  
A  T E N G E R ! 

Knokke, a belga nyugdíjas milliomo-
sok üdülôhelye
Csütörtök reggel Knokke felé vette 
az irányt a csapat. Eva apartmanjá-
ban szálltunk meg egy éjszakára, ahol 
a teraszon csaptunk egy pazar ebé-
det, majd elindultunk a tengerparton 
poroszkálva a madárrezervátum fel-
fedezésére. Kati teljesen bezsongva 
mezítláb tette meg a kb. 5 km-es par-
ti utat, és közben felszedett néhány 
tonna kagylót és kavicsot is… A re-
zervátumtól visszafelé a városon ke-
resztül vezetô úton jöttünk, csodálva 
a drága boltok kirakatait. A parton a 
Marilyn Monroe-ról elnevezett büfé-
ben napfürdôztünk egy jót, majd ha-
zafelé az apartmanba, bevásároltunk 
az esti vacsorához. Mindenki fáradt 
és éhes volt, szerettünk volna már 
lepihenni végre, de ez sajnos kicsit el-
tolódott, mert sikerült beragadnunk a 
liftbe! 28 percig szenvedtünk és ne-
vettünk, mikor végre jött a felmentô 
sereg, a szerelô, aki közölte, hogy leg-
közelebb maximum négyen szálljunk 
be! A pimasz!A vacsora szerencsére 
isteni lett, az átélt borzalmak ellené-
re is.

5 .  N A P  –  B R Ü G G E
Reggel korán keltünk, így mi mentünk 
Zsuzsával a pékségbe kenyérért. Sike-
rélményünk volt, hogy bár azt a pék-
séget, amit Eva ajánlott nem találtuk 
meg, viszont találtunk egy másikat, 
sôt, vissza is találtunk a lakáshoz is, 
és a liftbe sem ragadtunk be! Mire a 
többiek felkeltek, mi megcsináltuk 
a szuper reggelit. Rendet raktunk és 
elindultunk Brügge-be. Ott már várt 
bennünket Marleen, ô vonattal ment, 
mert hatan nem fértünk be az autóba, 

azt nem kockáztattuk meg mégsem… 
Aznap az én anyukám volt az idegen-
vezetônk. Az állomásról indulva a vá-
ros parkján keresztül elôször a (2.) 
beginák kolostorát néztük meg. Majd 
a belvárosba sétálva a múzeumba és 
a halpiacra mentünk, láttuk a Miasz-
szonyunk templomát, ahol elvileg van 
egy Michelangelo-szobor, mi sajnos 
nem láttuk, mert a déli szárnyat ép-
pen restaurálják. A Szent János kór-
házat a világ egyik legrégebbi patiká-
jával is láttuk, valamint a Városházát, 
a Van Eyk teret a régi kikötôvel, a hí-
res jelképet, a morcos medvét, majd 
kitikkadva a sok látnivalótól, ebédel-
ni mentünk egy menô kávézóba. Zsu-
zsa nagyon „boldog” volt, mivel ha-
lat ettünk! Innen végre elértük a nap 
csúcspontját, a Belfort-ot, a város 
szimbólumát, amit Kati és Zsuzsa meg 
is mászott hôsiesen. Én a rettene-
tes tériszonyom miatt sajnos kihagy-
ni kényszerültem, de hôsiesen megit-
tam a lányokkal egy isteni finom forró 
csokit a fôtér egyik helyes kávézójá-
ban. A torony megmászása után (336 
lépcsô) a hôsök és mi fagyizni indul-
tunk. Onnan rohantunk az állomásra, 
hogy még emberi idôben hazaérjünk. 
2 óra múlva ez sikerült is…

6 .  N A P  –  L E U V E N
Ma Maria vezetésével Leuvent, a hí-
res egyetemi várost néztük meg. A vá-
rosháza elôtt találkoztunk a többiek-
kel, és kezdtük is a túrát: Szent Mihály 
templom, egyetemi könyvtár, a kollé-
giumok, híres sörözô, a (3. és legna-
gyobb) begina-kolostor, ahol ma már 
professzorok és gazdag diákok lak-
nak. A kacsa-szökôkút, ahol Kati el-
felejtett valami szépet kívánni a csa-
patnak, fôtér, majd az étterem, ahol 

isteni finomat ettünk újra. Innen a pi-
acra vánszorogtunk teli hassal, és pó-
zoltunk egyet a Kotmadam szobrával, 
majd itt szétváltunk és mi az „anyu-
kámmal” elszaladtunk meglátogat-
ni Annelise-t, a nagyobbik „tesómat”. 
Innen szaladtunk haza, mert vártuk a 
csapatot, hogy együtt fôzünk a más-
napi AFS-s brunch-re. Gulyás a menü. 
Marleen croq monsieur-t sütött, ami-
rôl mi nemes egyszerûséggel állapí-
tottuk meg, hogy francia pirítósként 
mi is gyakran esszük.

7 .  N A P 
–  A F S - P A R T Y

Délre értünk oda, úgy tudtuk, 40-en 
leszünk. Na, ehhez képest 200 ember 
jelent meg. Mindenki nagyon barátsá-
gos, kedves volt. Rengeteg volt a kaja, 
minden nemzet készített valamit. A 
mi gulyásunk hamar elfogyott, sze-
rencsére ízlett mindenkinek. Én csak 
elôételt ettem, de Zsuzsiék mindent 
megkóstoltak, és aztán meg csak só-
hajtoztak. Marleen hamar elment, fel 
kell szednie Elien-t, aki 52 km-es gya-
logtúrát tett ma, így Zsuzsit és engem 
Eva visz el a találkozóhelyre, ahol ki-
cserélik a lányok a magyar túszaikat. 
Könnyes búcsút vettünk Evától, majd 
indultunk a kis elcsigázott betegért. 
Innen haza, és késô estig beszélget-
tünk. Néha azért kicsit csodálkoztam, 
mik is kerültek szóba, és mennyire 
megértjük egymást. Fognak nagyon 
hiányozni, istenien éreztük itt velük 
magunkat!

8 . N A P  –  I R Á N Y 
D E B R E C E N

Korán keltünk, hajnal 3-kor, majd 
irány Baal, Maria és Chris vittek ben-
nünket a reptérre. Alig egy óra, és ott 
is vagyunk. 4 biztonsági ellenôrzésen 
estünk túl, mire a parkolóba jutot-
tunk. Itt gyors könnyes búcsú - ez már 
megy nekünk - és szaladtunk is befelé. 
Itt a többiektôl elkobozták a belga nu-
tella krémjüket, és vártunk, vártunk. 
Aztán felszállás, kicsit hepehupás le-
szállás és már itthon is voltunk!
Jó volt ez a 8 nap, de azért mindenki 
boldog, hogy hazaérkeztünk a csalá-
dunkhoz… Szeptember végén jönnek 
a lányok, már el is terveztük, mit fo-
gunk velük csinálni, mert szeretnénk, 
ha ôk is olyan jól éreznék magukat ná-
lunk, mint mi Belgiumban!
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ISZLÁM EURÓPÁBAN, EFIL TRÉNING

Írta: Federi Fanni, Székesfehérvár körzet

Április elsô hetében ke-
rült megrendezés-

re az EFIL (European Federation for 
Intercultural Learning) által az ’Islam 
in Europe – between assimilation and 
rejection’ szeminárium, ami az EFIL 
idei évi témájának (’Building Peace-
ful Societies’) harmadik tréning állo-
mása volt. 
15 különbözô (európai és észak-afri-
kai) országból érkeztünk AFS önkén-
tesek a szeminárium résztvevôiként 
Brüsszelbe, ahol a tréning kezdete 
elôtti héten történt robbantások mi-
att még mindig nagy felkészültségben 
álltak a belga hatóságok. A közelmúlt-
ban történt események: a jelenlegi 
migrációs helyzet, a gyakori terror-
támadások, a muszlimok társadal-
mi helyzete és az ellenük elkövetett 
iszlamofóbikus cselekmények miatt 
volt elengedhetetlen az, hogy megvi-
tassuk, nekünk AFS-eseknek szüksé-
ges-e szerepet vállalnunk a témában, 

és ha igen, milyen mértékben és 
formában. 
A hét elején a csapatépítés után bele 
is vetettük magunkat a tanulásba és 
a „munkába”. Kezdetben az iszlám-
ról kaptunk trénereink által egy jóval 
átfogóbb ismeretet, aminek kapcsán 
a vallások jelentôségét és szerepét 
vizsgáltuk meg a kultúrákkal szem-
ben. Azonban a tréning meghatározó 
részében az Európában élô muszlim 
kisebbségek mindennapos valósá-
gain keresztül az ôket érintô elôíté-
letesség, diszkrimináció, xenofóbia, 
integrációs nehézségek és az iszla-
mofóbia került megvitatásra. Egy te-
matikus túrát téve megtapasztaltuk 
Brüsszel egyik közigazgatásilag kü-
lönálló, multi-kulturális városrészé-
ben, Sint-Jans-Molenbeek-ben, hogy 
az ott lakó emberek még ennyi idô 
múltán is szinte elszigetelve élnek a 
belga társadalomtól. A sok példán és 
a diskurzusainkon keresztül egyre 

és egyre több következtetést tud-
tunk levonni, mint ahogy azt is: a ki-
rekesztéssel és a megkülönböztetés-
sel AFS-en belül is sokat találkozunk, 
bár nem eleget foglalkozunk vele. Le-
hetôségünk nyílt arra is, hogy néhány 
Belgiumban és nemzetközileg is te-
vékenykedô, a muszlimok támoga-
tásával és képviselésével foglalkozó 
szervezet munkájával és projektjei-
vel ismerkedjünk meg. Egy volt közü-
lük a FEMYSO (Forum of European 
Muslim Youth and Student Organiza-
tions), aminek legfôbb feladatkörei-
hez az iszlamofóbikus cselekmények 
felmérése, megelôzése, segítségnyúj-
tás es tréningek szervezése tartozik. 
A szeminárium utolsó napjaiban csat-
lakozott hozzánk a szervezet bizott-
ságának elnöke, akitôl elôadása után 
sok segítséget kaptunk egyéni illetve 
közös projektjeink megalkotásában, 
amik elsôsorban a minél több musz-
lim család bevonását programjaink-
ba, a vallási különbségek és félelmek 
leküzdését, és az általános diszkrimi-
náció megszüntetését tûzték ki célul. 
A rendkívül tanulságos és eredmé-
nyes hétnek zárásaképp pedig arra 
jutottunk, hogy mi, mint vallásoktól 
és kormányoktól független szerve-
zetnek tagjai, a legkevesebb, amit te-
hetünk, hogy megpróbálunk fellépni 
a megkülönböztetésnek minden for-
mája ellen, kiállunk társainkért és se-
gítjük ôket minden esetben. 
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YOUTH MEDIATOR PROJECT  
– A MÁSODIK LÉPCSÔFOK

Írta: Bedô Viktória

2016. május 31-én Pe-
rugiában, Olaszor-

szágban került megrendezésre a 
Youth Mediator Project második 
találkozója.

A „Youth Mediator” („Ifjúsági Me-
diátor”) Erasmus+ KA2 Stratégiai 
Partnerség azért jött létre, hogy öt 
szervezet Spanyolországból, Olasz-
országból és Magyarországról kö-
zösen létrehozzon és teszteljen egy 
olyan ifjúsági mediátor képzést és 
képesítést, mely nem-formális tanu-
lási módszerekkel készíti fel az ifjú-
sággal foglalkozókat és kortársse-
gítôket mediációs feladatokra. Az 
együttmûködés célja, hogy olyan 
képzést hozzunk létre, mely a késôb-
biekben egy egységes európai okta-
tási program és elismert képesítés 
alapjául szolgálhat. A májusi találko-
zó célja a projekt elsô eredményének 
prezentálása és a résztvevô szerve-
zetek és cégek képviselôinek egyez-
tetése volt, valamint a következô lé-
pések elôkészítése.
Az AFS Magyarország és partne-
rei részére az elsô lépésben egy igen 

hasznos dokumentum készült el, hi-
szen ez összegzi a három résztvevô 
országban ifjúsági mediációval kap-
csolatos munkát, szakmákat, sikeres 
programokat. Az AFS Magyarország 
saját mediációt segítô programját 
(„ôrangyal tréning”) mutatta be, vala-
mint jó gyakorlatként mesélt önkén-
tesünk, Popper Liza „Konnekt Men-
torprogram” projektjérôl.

A projekt résztvevôi feltérképezték 
továbbá nemzetközi, nemzeti és re-
gionális vagy helyi szinten az  ifjúság-
gal, mediációval vagy ifjúsági mediá-
cióval foglalkozó szervezeteket, akik 
a késôbbiekben érdeklôdhetnek az 
együttmûködés eredményei iránt és 
segíthetnek a célcsoportokat elérni.
Az AFS Magyarország minden szin-
ten széles körû kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik, így célunk, hogy a pro-
jekt majdani termékei minden önkén-
tesünk és partnerünk számára elér-
hetôek legyenek.
A megbeszélés legizgalmasabb ré-
szeként a partnerszervezetek meg-
kezdték a készülô ifjúsági mediátor 
tréning anyagának kifejlesztését a 

LAURUS Fejlesztôintézet által felállí-
tott alapokon.

A következô egy hónapban a csapat a 
tréning elemeit, nagyobb témáit rög-
zíti, azaz: 
 •  Milyen kompetenciák 

fejlesztését célozza a tréning, 
milyen tudást szereznek a 
résztvevôk? 

 •  Milyen etikai elvekkel 
dolgozunk?

A nyár során a csapat elkészíti a tré-
ning módszerei és konkrét tartalmát, 
melynek béta verzióját egy ötnapos 
tréning keretében teszteli majd 2017 
tavaszán.

További információ a projektrôl:

http://www.aszeretetutja.hu/#!erasmus/adlrl
http://www.afs.hu/az-afs-rol/erasmus/

viktoria.bedo@afs.org
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AZ A BIZONYOS HÁROMSZÖG…

Írta: Csikós Gábor

Most, hogy a középiskolai tanév vége felé köze-
ledünk, végzôs önkénteseink számára a 

szorgos felkészülésnek, no meg a tantárgy bibliájának tar-
tott négyjegyû függvénytáblának hála remélhetôleg már 
csak tudatalattiba rejtett, fájdalmas emlék a matek érett-
ségi. Így aztán most nem kisebb kockázatot vállalunk, 
minthogy felszakítsuk az alig begyógyult sebeket, és ak-
tuális ICL cikkünket geometriai alapokra helyezzük. Eh-
hez pedig a síkidomok [Gáspár Gyôzôjét], a háromszöget 
hívjuk segítségül, amely a szerelmi élet és a Bermudák vi-
dékén túl az interkulturális tanulás terén is fontos szere-
pet játszik.

A recept egyszerû: elsô lépésben szükségünk lesz egy 
minden valamire való AFS önkéntes fejében rendelke-
zésre álló emlékre. Idézzük fel, amint ott ülünk saját Ba-
sic tréningünkön, és a délutáni sziesztára csábító, pizzától 
teli gyomorral folytatott kíméletlen küzdelem közepet-
te a tréner a jéghegy modellrôl magyaráz. Csak úgy rep-
desnek a felavatásra váró önkéntes fülnek még ismeretlen 
szavak: „egyén és csoport viszonya”, „az érzelmek kifeje-
zésének mértéke”, „az idôhöz való viszony”, meg ehhez ha-
sonlók. Ha mindez még nem lenne elég, a gyakorlott tréner 
rögtön példákhoz is kapcsolja a száraznak tûnô kifejezése-
ket. Ilyeneket mond, minthogy: „a latinok  jellemzôen kés-
ve érkeznek a találkozókra”, vagy hogy „a japánok több-
nyire zárkózottabbak, nehezebben oldódnak, mint mi”. 

Ha a jó szerencse, valamint a pizza emésztésével küzdô 
gyomor egyaránt úgy akarja, az ilyen mondatoknál rend-
szerint valaki közbeszól: „ez nem igaz, mert a japán csere-
diák, akit mit fogadunk, tök laza és spontán”, vagy hogy „én 
ezt nem mondanám, mert a fogorvos anyukámnak van egy 
argentin betege, és ô például minden idôpontra pontosan 
érkezik” Ezek a mondatok kiválóan alkalmasak arra, hogy 
egy kezdô trénert kizökkentsenek a magabiztosságából, 

egy gyakorlott facilitátor azonban ilyenkor csak hátralen-
díti a jégyhegy modellt ábrázoló flipchartot, és a mögöt-
te megbújó üres papírlapra az alábbi háromszöget rajzol-
ja fel:

Az elsô és legfontosabb dolog, amit ez a háromszög ta-
nít nekünk, hogy az élet sokkal bonyolultabb és összetet-
tebb annál, mintsem hogy minden tapasztalatunkat ICL-
es szemüvegünk segítségével megérthessük. Az általunk 
szerzett élmények ugyanis nem feltétlenül hordoznak kul-
turális jellemzôket, gyakran inkább a másik ember szemé-
lyiségének megértése, vagy éppen az adott helyzet meg-
ismerése az, amely segíthet a tisztán látásban. Magyarul: 
vannak olyan ázsiaiak, akik személyiségükbôl adódóan 
nyitottabbak, mint a többiek, és van olyan helyzet, amely-
ben még egy latin is pontosan érkezik.

De hogy árnyaljuk kicsit a képet, jó marketingeseknél be-
vált szlogennel élve vegyünk egy megtörtént eseten ala-
puló példát. Japán cserediákunkat – akit az egyszerûség 
kedvéért nevezzünk Hisokának – középiskolás osztály-
társai meghívták egy szilveszteri buliba. Hisoka a Goog-
le Maps segítségével annak rendje és módja szerint meg is 

személyiség szituáció

kultúra

viselkedés
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érkezett a megadott címre, ám a partit láthatóan nem él-
vezte igazán, egész este a falat támasztotta, alig beszélge-
tett a többiekkel, és nem igazán találta a helyét.

Nagy a kísértés, hogy a helyzetet a kulturális szemüve-
günk segítségével igyekezzünk megmagyarázni: Hisoka 
japán, akik jellemzôen inkább introvertáltak, nehezebben 
oldódnak és élik meg a spontanaitást ilyen helyzetekben. 
Mi az AFS-ben eléggé hajlamosak vagyunk az efféle követ-
keztetések levonására, ennek azonban az a veszélye, hogy 
a túlkultúrásított gondolkodásmódunknak köszönhetôen 
téves következtetéseket vonunk le. Ezt a hibát követték el 
a helyi önkéntesek is egyébként, így aztán csak hónapok-
kal késôbb értették meg, mi is történt valójában.

Mi azonban legyünk egy kicsit felkészültebbek náluk, és 
nézzük meg a háromszög másik két szárát:

Elôfordulhat, hogy Hisoka még a japánokhoz képest is zár-
kózott, befelé forduló személyiség, kifejezetten zavarja a 
nagy tömeg és a zaj, és személy szerint jobban szeret a ba-
rátaival kettesben találkozni. Ezt alátámaszthatja az is, ha 
van tapasztalatunk olyan japán cserediákkal, aki például 
kifejezetten élvezte az ilyen bulikat és helyzeteket. Ebben 
az esetben ugyanis könnyebben juthatunk arra a követ-
keztetésre, hogy Hisoka rendkívül zárkózott viselkedése 

talán nem kulturális sajátosság, hanem egyedi jelenség, 
személyiségének egyenes következménye.

Az is lehet persze, hogy ilyen helyzetekben alapvetôen Hi-
soka is nyitottabban, extrovertáltabban viselkedik, de tör-
tént valami ezen a bulin, ebben a konkrét helyzetben, ami 
miatt ezúttal sokkal zárkózottabbnak tûnik, mint máskor.
A konkrét szituációban ez a második magyarázat jelentet-
te volna a kulcsot a helyzet megértéséhez. Mint az a kö-
zépidôs orientáció érzelmi utazásán kiderült, Hisoka év 
eleje óta szerelmes volt ugyanis az egyik osztálytársába, 
ezt ugyanakkor sosem merte megmondani neki. A fiú lel-
kesen készült a szilveszteri bulira, ahová azonban a lány 
egy másik sráccal kéz a kézben érkezett, hogy aztán egész 
este együtt táncolva és csókolózva bulizza át magát az új 
esztendôbe.

Konklúzió: az ICL háromszög segítségével az önkéntesek 
talán hamarabb megérthették volna, hogy a megoldás kul-
csa nem a japán kultúrában, hanem egy nagyon is egyedi, 
személyes történetben rejlik. Már csak ez az egyedi pél-
da is azt üzeni nekünk tehát, hogy érdemes ezt a különle-
ges ICL síkidomot a másodfokú egyenlet megoldóképleté-
nél is alaposabban az eszünkbe vésnünk, és rendszeresen 
alkalmaznunk AFS önkéntesi munkánk és hétköznapjaink 
során.




