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Budapest, Prága, Krakkó, London, Párizs, Le Mans, horvát és olasz tengerpartok. Utazásaim 
maradandó nyomot hagytak bennem, a felsorolt helyeken szerzett emlékeket, úgy érzem, sosem 
fogom elfelejteni. Budapest, Prága és Krakkó a klasszikusok, melyeket egyszerűen nem lehet 
megunni. London, Párizs és Le Mans elkápráztattak, és mindenképpen szeretnék ismét elláto-
gatni a szűk utcáikra. És persze, mint sokan mások, gyerekkorom legtöbb nyarát vagy a horvát, 
vagy az olasz tengerpartokon töltöttem. Mégis, mindegyik gyönyörű, feledhetetlen hely eltörpül 
Skócia fővárosa, Edinburgh mellett.

Az ember először azt veszi észre, hogy az épületeket mintha korom fedné, a komor, sötét 
falak pedig gyászos hangulatot ébreszthetnek, mégis megvan a varázsuk. A tág, üzletekkel és 
emeletes buszokkal teli utak bármiféle fi gyelmeztetés nélkül változhatnak át szűk, mesébe illő, 
középkori hangulatot idéző utcákká, melyek egy régebbi évszázadba repítenek. Az egész város 
zsong az élettől, a pubok tele, az utcákon a zenészek, előadók és a tömeg nem engedi, hogy az 
ember egyedül érezze magát. Az elbűvölő utcákon kívül azonban rengeteg építészeti remekmű 
és csodálatos hely is megragadhatja a fi gyelmet.

Szinte minden pontról látható az Edinburgh-kastély, amit egy hosszú utca, a „Royal Mile” köt 
össze a Holyrood-palotával. Ez az utca pontosan 1 skót mérföld hosszú, ami 1,3 mérföldnek felel 
meg (hogy miért, azt maguk a skótok sem tudják). Ebben az egy utcában viszont mindent meg 
lehet találni, ami a fővárost jellemezheti: komor falak, vidám emberek, pubok, jó sör, skót dudás 
előadók, csodálatos épületek, és persze a kihagyhatatlan Harry Potter-hangulat. 

A kastéllyal ellentétben egy teljesen más szempontot és élményt nyújt a királyi botanikus kert, 
ami tele van csodálatosabbnál csodálatosabb növényekkel. A kert minden évszakban más-más 
színekben pompázik, valamint különböző földrészekre és növénytípusokra van osztva. Az én 
kedvenceim a hegyi növények voltak.

A kortárs irodalom egyik leghíresebb és legismertebb remekműve jött létre ebben a város-
ban: J. K. Rowling testvérének pubjában született meg maga Harry Potter. A városközpont te-
metője tele van olyan sírokkal, melyeken ismert nevek találhatóak: Th omas Riddell, William 
McGonagall és még sokan mások. Nyilvánvaló, hogy Rowling honnan szerezte az inspirációt. 
És bár az írónő tagadja, Edinburgh lakói váltig állítják, hogy az Abszol utat a gyönyörű, élénk 
színekben pompázó Victoria’s street inspirálta. 

Az emberek kedvesek, segítőkészek, barátságosak. Bár a skót temperamentumnak nagy híre 
van, az én tapasztalataim szerint akárhova beülhet az ember, mindig tud új barátokat szerezni. 
Ez igazán egyszerű a pubokban, amik a nap minden szakaszában tele vannak élettel, főleg reg-
geli, ebéd, vacsora, focimeccs vagy társaság mellett söröző emberekkel. 

Persze, ezeken kívül is még rengeteg más dolgot lehet megtekinteni. Sosem fogom elfelejteni a 
királyi hajót, a fi nom ételeket, a sötét kazamatákat, a zsongó tömeget, a komor falakat, az imád-
nivaló házakat, sem az utcai előadókat, akiknél kártyával is lehetett fi zetni.

Budapest, Prága, Krakkó, London, Párizs, Le Mans, horvát és olasz tengerpartok. A klasszi-
kusok, az új élmények, a gyerekkorom. Mégis, ha csak egyetlenegy helyre látogathatnék el még 
egyszer, Edinburghot választanám.

A KEDVENC VÁROSOM: EDINBURGHAA KKEEDDVVEENNCC VVÁÁÁÁÁÁRROOS

HAJABÁCS ZSUZSANNA

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

AZ ÉN VÁROSOM

BALLA ISTVÁN, a nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karának dékánhelyettese, Nyitrán él (sballa@ukf.sk); BERKI VIKTÓRIA, a Káro-
li Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának oktatója, Dabas-Gyónon él (berkiviki79@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalma-
zott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); ÉLIÁŠ DOMINIKA, a Vámbéry Ármin Magyar 
Tannyelvű Alapiskola nevelőnője, Kisudvarnokon él (dominika12.elias@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egyetem Pe-
dagógiai Karának oktatója, Budapesten él (feherago@gmail.com); HAJABÁCS ZSUZSA, tolmács-fordító szakos hallgató a Nyitrai Konstantin Filo-
zófus Egyetemen, Komáromban él (hajabacs.zsuzsa@gmail.com); HOLLÓ DÓRA, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának hall-
gatója, Budapesten él (dora.hollo@gmail.com); HRBÁCSEK NOSZEK MAGDALÉNA, a NIVAM kutató-fejlesztő munkatársa, Nagymácsédon él 
(magdalenahrbacekn@gmail.com); JURÍK TÜNDE, a nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karának docense, Érsekújvárban él (tjurikova@ukf.sk); 
MALÁ VIKTÓRIA, a budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanára, Kalászon – Budapesten él 
(kis.mala.viki@gmail.com); MENDEL ELEONÓRA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának oktatója, Üzbégen él 
(emendelova@ukf.sk); PUSKÁS ANDREA, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének tanszékvezető docense, Nagymegyeren 
él (puskasa@ujs.sk); PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának docen-
se, a Katedra főszerkesztője, Hidaskürtön él (gpetres@ukf.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com); PINTES GÁBOR, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, a Katedra Polgári Társulás elnöke, Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk); SCHULCZ PATRIK, nyelvész, 
szociolingvista, Freelancer, Dunaszerdahelyen él (schulcz.patrik@gmail.com); SZABÓ TIBOR, a nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karának 
dékánhelyettese, Nyitrán él (tszabo@ukf.sk); ZELENÁ HANA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának oktatója, Nyitraivánkán 
él (hzelena@ukf.sk)
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Felhívás
Az 55. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése 

a 2022/2023-as tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Deb-
receni Egyetem segítségével Szlovákiában tizennyolcadik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 55. Irinyi 
János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2022/2023-as tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános 
iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az 
alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati ver-
senyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a har-
madik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll. 

Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második 
évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

Az 55. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői

1.  Az iskolák igazgatói 2022. december 13-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanu-
lók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line 
bejelentkeznek a https://www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon.

2. A megbízott szervező 2023. január 3-ig elkészíti a feladatlapokat. 
3. A Selye János Gimnázium 2023. január 10-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2023. január 12-én, csütörtökön történik, 14-tól 16 óráig.
5.  Az iskola szaktanára 2023. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja 

azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
6. 2023. február 23-án (csütörtökön) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
7. 2023. április 14-16-án zajlik az országos forduló Debrecenben a Debreceni Egyetemen.

A versennyel kapcsolatos további információ: www.irinyiverseny.mke.org.hu


