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Te Chilla La Ardilla 
„Sikítozó mókus” 

Mexikói Teaház 

 

 

A 11. b osztály pályázata 

 

Tisztelt BKTN Szervező Bizottsága, Bíráló Tanárok! 

Az idei tanévben osztályunk, a 11.b megpályázza a Batthyány Kázmér Tudományos Napok 

teaházának szervezését. A teaházat nagyon jó lehetőségnek tartjuk arra, hogy mi is kissé 

komfortzónánkból kilépve érdekes, programokkal teli, színvonalas étkezdét tartsunk fenn a 

BKTN idején, miközben egy izgalmas kultúrát hozhatunk rövid időre iskolánkba és 

mutathatunk be diáktársainknak és tanárainknak. Osztályunk már a tavalyi évben is pályázott 

a teaház megrendezésére, azonban sajnos akkor nem sikerült elnyernünk ezt a lehetőséget, 
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viszont tavalyi tapasztalataink után idén már sokkal céltudatosabban kezdtünk neki 

pályázatunk megírásának. Korábbi, az iskolában történő sikeres szervező tevékenységeink 

(gilice- és gólyaavató, nyolcadikos farsang, adventi vásár hetedikes korunkban saját készítésű 

tárgyainkkal, pénzügyi terem a 2016/2017-es tanévben) alapján alkalmasnak gondoljuk 

magunkat a feladatra, és szeretnénk megszervezni és megvalósítani 2019. február 18-20 

között a BKTN teaházat. 

A meghirdetett feladat alapján egy nagyon különleges ország, MEXIKÓ kultúráját 

szeretnénk bemutatni teaházunkban, ezzel együtt a világnyelvnek számító, de iskolánkban 

még nem tanított spanyolt is szeretnénk megismertetni diáktársainkkal. Teaházunk hangzatos 

neve, a Te Chilla La Ardilla is ezen a nyelven szól - a kifejezés jelentése “bűzlesz”-, ami 

csipkelődő utalás a teaházat átjáró finom, de erős és pikáns illatokra, a szó szerinti jelentése 

pedig “sikoltozik a mókusod”, amit rendkívül viccesnek találtunk és ezért döntöttünk úgy, 

hogy ezt a humoros szólást adjuk kis hajlékunk nevének.  

Amikor tudomást szereztünk a pályázat meghirdetéséről, rögtön elkezdtünk gondolkodni 

azon, hogy melyik országot válasszuk, és sok különböző kultúra jött szóba. Amikor Mexikó 

először eszünkbe jutott, elvarázsolt 

minket színességével, változatos 

természeti és emberalkotta szépségeivel, 

a mexikói nép élénk 

temperamentumával és érdekesebbnél 

érdekesebb szokásaival. Valamint az is 

szerepet játszott a döntésünkben, hogy 

osztályfőnökünk tanult spanyolul, és 

osztályfőnök-helyettesünk járt már 

Mexikóban. Különösen izgalmasnak 

tartottuk a mexikói zenét és természetesen a gasztronómiát, amelyeket mind szeretnénk 

bemutatni teaházunkban. Mexikó színeit, természeti és kulturális csodáit a dekorációban 

jelenítenénk meg. 

Mexikó Közép-Amerika legnagyobb területű országa, és a Földön a legnépesebb olyan 

ország, ahol spanyolul beszélnek. Területének központi részét a Mexikói-fennsík teszi ki, 

amelyet az amerikai Kordillerák vonulatai vesznek körbe, ezek részben vulkáni hegységek. 

A Mexikó zászlaján szereplő címeren fügekaktuszon ülő, csőrében kígyót tartó sasmadár 

látható, ami egy azték legendára utal, korábbi jelképe pedig az aztékkaktusz volt - ezek is 

mutatják, hogy az ország növényvilágának fontos elemei a különféle kaktuszok, és ezeket mi 

is szeretnénk megjeleníteni teaházunkban. 

Mexikó területén a spanyol hódítók 

érkezése előtt közel 3000 éven át fejlett 

kultúrák alakultak ki, az olmék, a maja és az 

azték civilizációk. Ezeknek az emlékei nagy 

számban találhatók meg az ország területén 

ma is, és Mexikó legkeresettebb turisztikai 

látványosságai közé tartoznak. Ilyen például 

a fővárostól északra fekvő Teotihuacan, ahol 
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a Nap és a Hold piramisai és az alattuk lévő romváros található. Ezt a két építményt a Holtak 

sugárútja (Calzada de los Muertos) köti össze, amihez az országban nagyon fontos Halottak 

Napi ünnepségek kapcsolódnak. 

A turisták egy másik kedvelt látványossága a Csendes-óceán partján fekvő Acapulco 

városában tekinthető meg, ahol az öblök menti sziklákról gyakorlott lakosok ugrálnak le a 

vízbe. 

Fővárosa Mexikóváros, ami egyben történelmi és kulturális központ az országban. 

Az ország egyik legismertebb, mára szinte jelképpé, ikonná vált 

festőnője Frida Kahlo, aki nem csak különleges festészetével, hanem 

élettörténetével és életfelfogásával is beírta magát a 20. századi 

Mexikó, és egyben a világ történelmébe is. Alakját mindenképpen 

szeretnénk megjeleníteni teaházunkban, hiszen a nagyapja magyar volt. 

Most főként aktuális volna vele foglalkoznunk, hiszen ez év november 

4-ig időszakos kiállítást is megtekinthettünk a Magyar Nemzeti 

Galériában, ahol az osztályunkból többen is jártunk, és magával 

ragadott minket Frida regényes élete és különleges, szociálisan 

érzékeny művészete. 

Dekoráció  

Amikor Mexikó mellett döntöttünk, egyszerre a dekoráció színein kezdtünk gondolkodni, 

hiszen az ország hangulatát leginkább a színkavalkád jellemzi, amelyet különböző városok 

házain, valamint a Día de los Muertos (Halottak Napja) forgatagában látható, különleges 

díszített cukorkoponyákon is megfigyelhetünk. Mi is szeretnénk átadni ezt, és ezért három fő 

színt szeretnénk megjeleníteni a klubban - a zöldet, a narancssárgát, és a rózsaszínt, 

valamint ezek árnyalatait. 

A klub berendezése kis mértékben hasonlítana az előző évekhez. Az aulából körülbelül 

négy, fotelekkel körülölelt asztal (vagy annyi, amennyi kényelmesen befér) kerülne az aula 

felőli ablakok mellé, sorban, ahol a vendégek megpihenhetnek. A fotelokat színes textilekkel, 

párnákkal terítenénk le, hogy a betérők kényelembe helyezhessék magukat teaházunkban. A 

fotelok között lévő asztalokra terítőként szintén színes, mintás textileket, stílushoz illő 

kerámia és műanyag díszeket (kaktuszokat) helyeznénk el. Az étlap a választott színekben 

pompázna, és az ország jelképei díszítenék. 

Az asztalsorokkal szemben, hosszában helyezkedne el a pult, ami nagyjából négy padból 

állna. A klubban található zongorát színes textilekkel és díszítő elemekkel terítenénk le, és 

természetesen vigyáznánk épségére. A pult mögött két padot helyeznénk el az udvar felőli 

ablak mellé a személyzet számára, itt lesz elhelyezve a pénztár, az alapanyagaink, és a 

konnektor mellett a hűtő, a mikrohullámú sütő és a 

melegszendvicssütő is. 

A plafonról és a függönyökről girlandokat, füzérre 

felfűzött díszeket lógatnánk le, a falakra hangulatfestő 

plakátokat tennénk, többek között a már említett Frida Kahlo 

leghíresebb, legértékesebb műveit, önarcképeit is 
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megjelenítenénk. Emellett a lentebb olvasható rajzpályázatra érkezett legjobb művek is a 

falakat díszítenék. 

A mexikói hangulatot az elmaradhatatlan kaktuszok is 

biztosítanák - díszítő, valamint igazi kaktuszokat is 

elhelyeznénk, utóbbiakat olyan helyre téve, hogy ne 

szúrhassanak meg senkit. Szívesen bevinnénk néhány iskolai 

növényt a klubba, és természetesen ügyelnénk arra, hogy ne 

essen bajuk sem diáktársainknak, sem pedig a növényeknek. 

Órák alatt halkabban, a szünetekben hangosabban aláfestő 

zenét játszanánk: tradicionális mexikói gitárműveket, 

spanyol nyelvű slágereket. Ebédszünetben a híres Coco nevű mesét is levetítenénk, ami egy 

mexikói kisfiúról és családjáról szól. 

A pult mögött álló, osztályunk tagjaiból álló személyzet egyenpólót is viselne, emellett 

bevállalós társaink színes koponyamintásra festenék ki arcukat, persze, ügyelve arra, hogy ne 

rémítsünk halálra senkit. 

Étlap, itallap 

Mexikó gasztronómiája méltán örvend népszerűségnek az egész világon. A közép-amerikai 

ország konyhájában középpontban a tortilla, a bab, a chili és a kukorica áll, azonban ennél 

természetesen sokkal komplexebb. Gasztronómiájuk azték gyökerekig nyúlik vissza, és a 

zamatok és ízek kavalkádja jellemzi. A különleges ízvilágot az említett hozzávalókon kívül a 

különböző zöld fűszerek adják, elsősorban a koriander, és fontosak a friss zöldségek, 

gyümölcsök, élén az avokádóval. A csípős, pikáns ízekről a chilipaprika, a zöldpaprika, az 

újhagyma, a zöldcitrom és a fokhagyma gondoskodik, hogy csak a leggyakrabban 

használtakat soroljuk fel. 

A tradicionális mexikói fogások közül 

természetesen nem tudunk mindent bemutatni, 

azonban vannak elmaradhatatlan elemek, 

amelyeket mi sem hagyhatunk ki, mint a 

tortilla, a quesadilla, az enchiladas, a burrito, 

a taco vagy a nachos. Külön tárolókba 

helyeznénk el különféle zöldségeket, sajtot, 

tejfölt, és ebből mindenki kedvére tudna majd 

választani, hogy mit kér a tortillájába, ezáltal 

személyre szabhatják a vásárlók ennivalójukat. Ezeket az ételeket természetesen húsok és 

tejtermékek nélkül is lehetne kérni. Hagyományosabb ételeket is felszolgálnánk egy kis 

mexikói csavarral, például a salchicha bunt (vagyis mexikói hot dog), tostadat (azaz mexikói 

melegszendvics) és palomitas de maist (pattogatott kukorica). 

A főételek mellett az édesszájúakra is gondolunk, így különféle süteményekkel és 

édességekkel várnánk a vendégeket. Étlapunkra felkerülne néhány nemzeti mexikói 

nyalánkság is, mint a churros, a pan dulce, a galleta lava, vagy a mexikói brownie. Ezen 
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kívül természetesen a szokásos sütemények is kaphatóak lennének, mint például a gofri 

(gofres) vagy a palacsinta (tortitas), választható feltétekkel. 

Mindezeket leöblíteni is lehetne különféle teákkal és egyéb italokkal. Bár Mexikó 

elsősorban nem a teáiról híres, mi mégis nagy hangsúlyt tervezünk fektetni az ország eddig 

kevéssé ismert, mégis gazdag teakultúrájára. A leghíresebb teák közé tartozik például a 

hibiszkusztea, vagy a gyógyfüves teák, mint a 

menta- vagy a citromfűtea, egyéb gyümölcsös 

teák. Ezen kívül a helyiek gyakran isznak 

különféle jeges teákat is, ezekből mind 

szeretnénk ízelítővel szolgálni vendégeink 

számára, persze a jéggel csak módjával, 

tekintve, hogy a teaházunk februárban kerülne 

megrendezésre. A teákon kívül más érdekes 

italokat is árulnánk, például pozolt, egy 

különleges hideg kakaóitalt, valamint a felmelegedni vágyóknak pikáns chilis forró 

csokoládét, aki pedig felfrissülésre vágyik, annak agua frescast, azaz finom, gyümölcsös italt 

tudnánk ajánlani. A BKTN előadói és tanáraink számára kávét is biztosítanánk, hiszen a 

fekete ital is szerves részét képezi a mexikói kultúrának. 

Mindenképpen gondoskodnánk arról, hogy minden vendégünk maximálisan jól érezze 

magát élénk hangulatú teaházunkban, és ehhez természetesen hozzátartozik az is, hogy 

kiemelt figyelmet fordítanánk az élelmiszerbiztonsági előírások betartására, amely minden 

betérő vendégünk javára válna. Figyelnénk a szavatosságokra, a romlandó ételeket hűtőbe 

tennénk, és értelemszerűen csak olyan ételt adnánk vendégeinknek, amiket mi is megennénk. 

Egyes ételeket chafingbe helyeznénk, hogy a vendégeink még melegen kaphassák meg 

azokat. Az ételekhez kézzel nem nyúlnánk, csak villával, kanállal és egyéb 

segédeszközökkel érintenénk azokat, kritikus esetekben pedig gumikesztyűt használnánk. 

Ételeinkhez külön kérésre műanyag evőeszközöket is adnánk. A gyümölcsöket, zöldségeket 

tisztán, vízzel megmosva használnánk fel, adnánk vendégeinknek. 

Természetesen teaházunkban lennének laktóz-, glutén-, szója-, cukormentes, 

vegetáriánus és vegán ételek is, mindez jól láthatóan elkülönítve és felcímkézve. 

Programok 

Amennyiben a bíráló bizottság a 11.b osztály pályázatát választja ki nyertesnek, a teaház 

üzemeltetése alatt többféle játékot, pályázatot tartanánk diáktársainknak.  

Terveink szerint február 1-én egy rajzpályázatot és egy irodalmi pályázatot hirdetnénk 

meg. 

A rajzpályázatban két kategóriában lehetne 

jelentkezni. Az első kategóriában a feladat 

Frida Kahlo stílusában, vagy az ő művei által 

inspirált alkotások elkészítése. A másodikban 

pedig maga Mexikó valamilyen népszerű 

látványosságáról, híres ételéről, szokásáról, 
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jellemzőjéről készülhetnének rajzok, alkotások. Ezeket a 11.b osztályban (Fábián Flórának 

vagy Kerekes Felíciának) lehetne leadni legkésőbb február 15-ig. A legjobb alkotásokat a 

készítők engedélyével a teaházunk díszítésében is alkalmaznánk, valamint minden résztvevő 

menüjegyet kapna, az első három helyezett pedig értékes nyereményekben részesülne a 

Sweetic támogatásával. 

Az irodalmi pályázatunkban is két kategóriát hirdetnénk meg, az első egy novella írása, a 

másik pedig egy vers költése lenne, a téma pedig azonos - egy képzeletbeli (vagy valós, ha a 

pályázónk szerencsés) mexikói utazás megörökítése. Természetesen itt is megjutalmazzuk a 

résztvevőket, minden pályázó menüjegyet kapna teaházunkba, az első három helyezett műveit 

szintén értékes nyereményekkel díjaznánk a Sweetic támogatásával. 

Az előző évek szokásait követve természetesen mi is tervezünk foglalkozásokat tartani az 

órák alatt betérő, bejelentkezett osztályok számára. A diákoknak lehetőségük lenne 

megtekinteni a Coco című rajzfilmet, vagy játékos feladatokat megoldani, amik során sok új 

információt tudhatnak meg Mexikóról. A játékos feladatok között lenne például “legek 

játéka”, szókereső, kakukktojás, emellett rövid és vicces spanyol nyelvleckéket is adnánk 

diáktársainknak. A legtöbb pontot elérő diákok jutalmakat nyerhetnek, például menüjegyet, 

teajegyet, vagy cukorkát. 

Megvalósítás 

A teaházunkat a kiírás szerint a Batthyány Kázmér Tudományos Napok idejére 

szerveznénk, február 18., hétfő és február 20., szerda között. A dekorációt már előtte lévő 

héten, február 15-én, pénteken felhelyeznénk a klubban, hogy minden gördülékenyen 

mehessen a nyitás napján. 

A teaház naponta 7:30-16:00-ig lenne nyitva. Minden reggel 6:45-7:00-től nyitásig 

előkészítenénk a klubot, ekkor elkezdenénk kirakni, elkészíteni az ételeket, hogy készen 

álljunk a vendégek fogadására.  

Ha osztályunk nyerné meg a pályázatot, az esemény előtt részletesen és pontosan 

beosztanánk, hogy mikor ki lenne bent az osztályunk tagjai közül, és milyen feladatokat látna 

el. Ennek megfelelően hatékonyan dolgoznánk, valamint a beosztásban ügyelnénk arra, hogy 

a fontosabb, fakultációs óráinkról, esetleges dolgozatokról minél kevesebbet hiányozzunk. 

Mindig lenne a klubban legalább három-négy ember, hogy kiszolgálja az érkező diákokat, 

tanárokat, előadókat, méghozzá váltásban, munkamegosztásban, órák alatt minimumra 

csökkentve a létszámot. Ha osztályokat látnánk vendégül foglalkozások keretében, egy vagy 

két ember tartaná a foglalkozást és ketten-hárman a pultok mögött állva szolgálnák ki a 

vendégeket, valamint előkészítenék a szünetre érkező diákok számára a friss ételeket, hogy a 

nagy forgalom idejére felkészültek lehessünk. Szünetekben pedig négy-öt ember legalább lesz 

a pultok mögött, hogy gyorsan menjen a kiszolgálás. Az előadások előtt és után a meghívott 

előadókat meg is vendégelnénk kávéval és a legjobb fogásainkkal. 

Osztályunk számára az ökoszemlélet nagyon fontos, ezért 

kiemelt figyelmet fordítottunk rá pályázatunk megírásánál. Így 

a klub területén jól láthatóan felcímkézett szelektív kukákat 

helyeznénk el. Gondoskodnánk arról, hogy tiszta legyen a 
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terület, és mi magunk szednénk össze az eldobott szemetet. A teákat, egyéb italokat olcsóbban 

adnánk, ha a vendégeink saját bögréket hoznának magukkal otthonról - erre pedig előzetesen 

plakátokon is felhívnánk a figyelmet. Mi is hoznánk bögréket, amiket letéttel kölcsönbe 

adnánk, ezzel is elkerülve a sok felesleges műanyag használatát. Műanyagpoharakat kizárólag 

vésztartalékként tartanánk magunknál. Ételeinket papírtányérokon szolgálnánk fel, valamint 

tálcákon, otthonról hozott porcelán, kerámia tálakon tárolnánk asztalainkon, amikre nagyon 

vigyáznánk. Ha a vezetőség megengedi, egy kis hűtőt és egy chafinget hoznánk be a klubba, 

hogy az ételeink minőségét jobban megőrizzük. Minden délután kitakarítanánk, és a BKTN 

végén mindent úgy hagynánk a klubban, ahogy azt előtte találtuk. 

A BKTN előtt másfél-két héttel szeretnénk elkezdeni teaházunk hirdetését az általunk 

szervezett programokkal, eseményekkel és pályázatokkal együtt, amiket az iskolában 

kihelyezett plakátokon, valamint az interneten keresztül (a Facebookon, a vezetőség 

engedélyével esetleg az iskola honlapján is) tervezünk megtenni. 

Költségvetés 

Igyekeznénk minden alapanyagot a legolcsóbb áron beszerezni úgy, hogy közben 

ügyelnénk a minőségre is, ezért több lehetséges támogatóval beszélnénk, például pékségekkel, 

zöldségesekkel, cukrászdákkal. 

Vállaljuk, hogy a költségeket osztálypénzből fedezzük, így ebből vennénk meg a 

dekorációhoz szükséges színes papírokat, és az ott készített ételek hozzávalóit. A többi ételt, 

süteményt, valamint dekorációs elemet vagy otthonról hoznánk, vagy otthon készítenénk el, 

ezért ezeket a költségeket nem számolnánk bele, hanem mindenki a saját pénzéből fizetné ki. 

Árainkat költségeinkhez mérten körülbelül 50 és 500 Ft közé kalkulálnánk be. 

A bevételt a végzős évünk kiadásaira, a szalagavatóra, a tablófotózásra fordítanánk. 

 Pályázatunk alapján reméljük, hogy a bíráló bizottság alkalmasnak találja osztályunkat a 

26. BKTN teaházának megszervezésére, hiszen nagyon lelkesen készültünk és sokat 

dolgoztunk, hogy minél pontosabb tervet készíthessünk. Egész osztályunk számára nagy öröm 

lenne, ha idén mi szervezhetnénk meg a teaházat. Bízunk benne, hogy a pályázatunk elnyerte 

a tetszésüket. 

11.b osztály 


