Rotary cseredicikOk
A Rotary egyik legfontosabb feladata, hogy az RYE ,,hosszirY'programkereten beliil
lehetoskget bidositson olyan fiataloknak, akik a folyamatos t a n u h mellett mcis
orszugokut, mds embereket is mcis kultzirakat is szeretnknek megismerni.
z a program a magyar Rotaryban tobb mint tizenot Hogy 6ned itt magad? Szerinted j61 dentMtBI?
6ve halad a j61 kidolgozott, kelldk6ppen ellen6rz6tt 1. Igen, 6n nagyon oriilok, hogy 6n v6lasztottam, hogy
utjhn, igy mar tobb s z 8 kulfoldi 6s magyar tanulo
menjen Magyarorszhgra, mert egybbkbnt is soha nem
haszndlhatta ki, 6s tbhetett vissza uj ismeretekkel
utazott eve. 6s tapasztalom ez csod4latos orszhg.
hazajhba, illetve kulfoldrdl szuleihez.
2. En szeretem itt. Azt hiszem, ez volt egy ilyen nagy
dont6s. En egy kicsit tbtova, az els6, de tudom, hogy
A kivalasztott dihkok kozel 10 h6napot tartbzkodnak a
nekem a helyes dontes.
fogad6 orszhgban, igy a mi districtunkn4l is. Megkerdeztunk n6hany gyeneket eddigi, magyarorsztigi ta- 3. Nagyon boldog vagyok itt Magyarorsz&gon!J6 dontbs
pasztalatair61. Volt, akin61 m6g segiteni kellett a magyar
volt, es nagyon hBhs vagyok, hogy itt lehetek.
nyelvii ~Alaszokhoz,de az6rt nagyon kedvesek b 6rde- @gyon
bddog vagyok. Es j6l 6rzem magam itt,
szeretem ezt az orszdgot, es term6szetesen ugy
kesek.
gondolom, hogy Magyarorszigra jdnni az egyik
Akik vdlaszolnak:
legjobb dtjnt6s volt.
1. Delaney Mitchell Palmer, Alaszka, USA.
5. Nagyon j6l k e r n magam 6s j61 v6lasztottam.
2. A nevem Alexis Sandrella, 6n vagyok az Amerikai
Szeretem Magyarorszhgot, az embereket, a nyelvet is.
Egyesult ~llamokb61.
6. Nem bantam meg, hogy igy tortent. Magyarorszhg
3. Fabiola Espinosa Whitstable.
csod8latos. En minden perc6t Blvezem, m6g soha nem
@A nevem Dm-,',
Cm
.,.."
nda Paz \'"l.lez, 6s Mexik6bbl
volt ilyenben r6szem.
7. Most nagyon j6 vagyok 6s nagyon boldog itt
5. Grysel Fernanda Hernandez Perez vagyok, Mexikbb6l
Magyarorszhgon. Nagyon j6 volt dontes jonni, en
jottem (kicsit sziikszavuan - a szerk.).
megtanultam sok, 6s lfrttam sok sz6p helyek.
6. Gabriel Rocha Cardoso vagyok Sao Paul6b61, Brazilia,
District 4430.
Milyenek a magyar emberek?
7. Griffin Mueller vagyok. AmerikBb61 jottem, Telluride, 1. Azt .hisam, a magyar emberek nagyon meleg b
Colorado.
barhtdgos, Cgy ereztem, m6r amikor megdrkeztem.
2. A magyarok itt olyan kedves. Mindenkinek olyan sz6p,
Miert vhlasztottad Magyarorszagot?
6sa nyilt, metyik a sok kUlbnb6zd brkezd az USA-ban.
1 Az 6n districtemben nem a cserediakok valasztja az 3. A legtobb ember, akivel talhlkoztam itt nagyon kedves
orsdg, igy 6n Magyarorszagot kaptam.
b segitdk6sz volt, a magyarok ugy Mnik, hogy nagyon
2. Az6rt vhlasztottam Magyarorszhgot, mert szerettem
barhtshgos emberek Atalhban.
volna menni mhshova. Valahol, ahol egy csom6 ember -agyon
szeretem az embereket, mindig segitenek,
nem felt6tlenul ismerik annyira. Azt akartam, hogy a
beszelgetnek velem meg minden.
sok kulonboz6 cseredihk legyen.
5. Baratdgosak, de elfoglaltak.
3. ogy dontottem, hogy jojjsn Magyarorszdgra, mert 6. A magyarok csodhlatosan sokkal boldogabbak b
kedvesebbek, mint az euratlag.
szerettem volna menni valahova, valahol nagyon mhs,
mint amit megszoktam, hogy egyedu16116.
7. Magyarok vagytok nagyon bardti, 6s kedves,
@em
Magyarorszag volt a vhlasztbom, csak
udvozijlt6k engem nyitott karokkal.
EuropBba akartam jbnni, es a Rotary klubom
(Guadalajara) ezt az orszhgot adta, mint egyetlen Milyenek a magyar iskoldk?
lehetds6g, mint eurdpai orszhg.
1. A magyar iskolhk nagyon mas, mint az 6n az iskola
Alaszkhban. Nem rendelkezunk egy f6rum oszt6ly
5. 6. En nem Magyarorszhgot vdlasztottam. Eredetileg
vagy a tan& a felhllit mint egy egyetemen, ahol van
Oroszorszhgba k6szultem, de ez megvhltozott. Most
oszthlyok a dihkok minden 6vfolyamot.
mar arulok, hogy igy t6rt6nt.
2. A magyar iskolhk is nagyon m L , mint az 6n iskoldm
7. En nem, Rotary tette nekem.
otthon. A tanterv dgy tiinik, hogy sokkal intenzivebb6s
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nehezebb, de ugyanakkor ez j6, hogy a diakok 6s dk
jol teljesitenek. Nagyon szeretem az en iskolamat,
megis. Mindenki nagyon segitdkesz, merthogy nern
beszelek magyarul nagyon j61, pedig igazan hasznos a
segitseg.
3. En elveztem iskola nagyon sok, bar nagyon kulonbozik
az 1skolab61, Kaliforniaban. Az en osztalytarsaim az
egyik legnagyobb oka, hogy miert IS elveztem en
kulbnbdzik a mexikoi iskolamtOl nagyon sok
dologban, peldaul a tanitasi rendszer vagy a tanulas.
Tetszik az iskolam, elvagyok a barataimmal, de kicsit
unalmas minden reggel bejonni es ott ulni 7 oran
keresztul, de elkezdtern olvasni, zenet hallgatni,
magyart es angolt tanulni.
5. Kicsrt szigoru es sokat kell tanulni.
6. Az iskola csodAlatos, nagyszeru, ahogy a tanulok
tisztelik az 6 feladataikat. Barcsak ilyen iskolak
lennenek Braziliaban.
7. Magyar iskolak nagyon erdekes, de nekem egy kis
unalmas.
Talaltal lij baratokat?
1. Tettek sok csodalatos baratok Magyarorszag,
szeretem a gyerekeket, hogy menni az iskolaba.
2. Azt szeretnem mondani, hogy egy csomo Ijj barhtot
szereztem. Eldszor is a tobbi cserediakok itt
Magyarorszhgon, de is tettem oly sok magyarmeg.
Annyira Bdes es azonnal jott es beszelt velem az en
elsd nap az iskolhban. Az osztalyomban olyan edes, 6s
imhdom az Bsszes az en-m Oj barat* ;an itt k6szDlt.
3. Szerencsere mar tortent nagyon szoros barhtsbgok itt.
DTermeszetesen rengeteg irj baratot szereztem, 6s a
legjobb, hogy soha nern fogom elfelejteni ezt az evet a
barhtok miatt, akik csodalatosak. Szeretek beszelgetnl
az emberekkel, 6s 16 kapcsolatot klalakitani.
5. Igen, termeszetesen.
6. Igen, nern csak innen, de szdmos mas orszagb61 is.
Tudom, hogy nehanyukkal Bletem vegelg baratok
leszunk.
7 , Igen, talaltam sok baratok az iskolaban. 6s sok
cserediak baratok.

nelyesebb nyelvtannal, de az emberek megertenek es
en is egyre tobbet Brtek rneg napr61 napra es uj
dolgokat tanulok. Szamomra nehezebb resz az irAs
azt rneg sokat kell tanulnom.
5. Viszonylag sokat.
6. Meg nern beszelek jol magyarul, de mire hazaterek
mar biztosan elfogadhat6 lesz.
7. Beszelek magyarul nern legjobb, de j6. Megertem jobb
mint beszelnek. Magyar nagyon-nagyon nehkz.
Mi volt a legnagyszeriibb BlmBnyed?
1. Egy hetet Erdelyben egy iskolai kirandulason, bejartuk
egeszen addig, ahol az eredeti hatar Magyarorszag
volt.
2. Legnagyobb tapasztalatom eddig oly sok ember a
vilag mlnden tajar61 talalkozo, es hogy ilyen 16
kapcsolatokat veluk. Is tanitott dolgokat kivan volna
soha nern kepzelte tanulas, 6s azt tapasztaltam, hogy
annyi hir dolog lenne soha nern kaptam, ha lenne mar
maradt, otthon az USA-ban. Azt IS kitalaltam, hogy egy
kicsit tobb vagyok, mint aki jtitt ~de.Annyira sok nagy
dolgokat tortent velem itt, hogy en nern is tudom, hol
kezdjem.
3. Azt hiszem, a legjobb tapasztalat volt, amlkor kapta111,
hogy Budapest es a latvbny lasd setalni, az elsd
alkalommal. Mentem nehhny osztalytarsammal egy
egesz nap, & volt egy nagyon j6 id&!
4 A legnagyobb elmeny szamomra, hogy egyedul
oldhatok rneg problemakat, utazhatok egyedul 6s sajat
magam intezek el mindent, amire szuksegem van.
Olyan dolgokra jottem ra, amikrdl nern is tudtam, hoav
kepes vagyok. Ezek a legnagyobb elmenyek!
5. Az osszes elmenyem fantasztikus.
6. En nern tudok egy elmeny kivhlasztani, mert a
legkisebb is kulonleges volt es nern tortenhetett rneg
otthon.
7. Nem tudom legnagyobb, de szerettem Budapest
cserediakkal, 6s sieles Austriaban Papp csaladdal
nagyon 16volt.
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Mennyit tudsz mar magyarul?
1. Nem tudok beszelni nehhny magyar, tobbny~reaz en
fogado csalhd otthon, vagy a varos meg.
2. Az angol oszthlyban nern annyira azert, mert en
vagyok a ,,native English speaker". De en mindig megpr6bAlok segit en rneg ki a munkajukat, ha szukseguk
van ra, es neha a tan& is ad ki nekern segitseget, am1
eleg erdekes. Angol osztaly szep megis, segit nekem
Iatni, aki tud, 6s nern beszel angolul. Sz6val jbl, 6s
meglepd m6don azt tanitja nekem nehany irj dolgot
tudtam rneg az anyanyelvemrdl.

rant to mt newr people, spend time in 0 t h
mntr'ks and experience other cultures, cuStoms am
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We found cut f r m sewn Amsrlm psIt'ipants t k i
they are very happy wit17 tM W o n to come tc

i m e l y recommnd the RYE FWgam to their f r i i
nd they emowage them to partidpate and have ar
nforgettab intercultural expsience.

3. magyar nyelv nagyon nehbz, de cigy gondolom,
y e s = sslpen besdiek mar Lehet. hogy nem a leg-
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