
Törökország 

Kedves batthyánys Tanárok és Diákok! 

Idén szeretnénk  elrepíteni Titeket a Közel-Kelet varázslatos világába, Törökországba, a 

fekete kávék és teák bódító birodalmába. A fülledt meleg, tömény illatok, sejtelmes fények 

és a hangulatos zene tökéletes harmóniája hitelesen visszaadja Törökország mesebeli világát. 

Az ajtón belépve hagyjátok kint a hideg februári napokat, és legyetek Ti  is részesei ennek a 

csodának! A fűszeres török ízek intenzíven hatnak érzékeidre, így  néhány percre Mindenkit 

eltölthet a nyugalom. 

Kutatások szerint a törökök a világ elsőszámú teafogyasztói , így teaházunk bővelkedni fog a 

keleti teák színes választékában. 

Programok: 

● Fotózkodj a szultánnal ! 

● „Ismerd meg a jövőd!” – jóssarok 

● napi kérdés        mindennap kisorsoljuk a nyertest (kedvezmények) 

● vetítés + kvíz  (30 percet vesz igénybe) 

o törökből ered a magyar nyelv? 

● a törökök százéves itt tartózkodásainak  következményei  

o szavak, szokások, tárgyi emlékek ( pl : Gül baba türkéje) 

● játéksarok ( Tavla / Ostábla) 

o teaházunk békés sarkában megismerhetitek a Tavla ( magyarul Ostábla) nevű 

híres török társasjátékot, és ha szerencsétek van , nagy csatákra hívhatjátok ki 

Bülgözdi László tanár urat 

 

Díszlet: 

● a meghitt, sejtelmes hangulatot színes, vékony függönyökkel kívánják elérni 

● a teaház működése alatt végig kellemes, halk török zene segít a ráhangolódásban és 

kíséri a társalgást 

● a nyugodt, kellemes ellazult állapothoz füstölők enyhe illatával járulunk hozzá 

● kiegészítő dísztárgyak : vizípipa (müködésen kívűl) , kendők 

● ülő alkalmatosságként az aulában lévő babzsákokat használnánk a török teaházak 

mintájára, de természetesen gondolunk azokra is , akik szívesebben ülnének fotelben 

teájuk szürcsölgetése közben 

● újságok, könyvek ( török nyelven) 

● a hangulatos fényeket gyertyák, lávalámpák, sólámpák és lampionok biztosítják majd 

 



Kínálat: 

Mindennap meleg étellel várunk Titeket 11:00-tól igazi török specialitásainkkal. Ezen kívül 

megkostolhatjátok különleges török desszertjeinket is, melyeket mindennap más 

ízben kínálunk Nektek.  

● Hétfő:  pide + baklava 

● Kedd: börek + irmik heklavi 

● Szerda: falafel golyók + künefl  

Hideg ételek / sós sütemények:  

● szendvicsek 

● sós/ sajtos rúd mártogatással ( padlizsánkrém,paprikakrém stb.) 

● joghurtos padlizsánsaláta 

● saslik 

● pogácsa 

Édes sütemények: 

● hókifli 

● kókuszgolyó/ kókuszrúd 

● locum 

● linzer, mézeskalács 

● muffin 

● goffri, palacsinta 

● mozaik pasta (mozaiktorta) 

 

● aszalt gyümölcsök+ magvak + méz 

● gyümölcsök 

● sült tejberizs 

● magnólia puding 

Teák: 

● Válogassatok a helyszínen bő fekete-, gyümölcs és gyógytea választékunkból ! 

● Tanáraink és Vendégelőadóink számára kávé fogyasztására is lehetőség lesz. 

Mire végignézitek kínálatunkat, megfelelő szókinccsel fogtok rendelkezni az ételek és italok 

terén! 



➢ Fontos tudnotok, hogy számunkra az ÖKO iskolai cím nem arról szól, hogy szelektív 

hulladékgyűjtőkkel bökjük ki az ember szemét,de közben mi magunk nem teszünk 

érte, ezért arra kérünk Titeket,hozzatok magatokkal bögrét és tányért/ dobozt, 

amiket az alatt a három nap alatt használni tudtok majd. Így még a kölcsönzött 

tányér és bögre költségét is megspórolhatod! 

Szalvétát csak külön kérésre adunk! 

● Zakat:  

A hidegebb napokon többet kell gondolni azokra is, akik az utcán élnel, így az iszlám 

vallás egy szép tanítását követve zakatot hirdetünk a teaház lezártát követően. 

A megmaradt ételek mennyiségétől függően ellátogatunk egy budapesti 

hajléktalan szállóra, akiknek felajánlhatjuk az élelmiszert, vagy kitesszük az 

iskola melletti élelmiszer gyüjtőbe a maradékot. 

 

Műűködése: 
● Órák alatt is felkereshetitek teaházunkat, ahol három kedves kiszolgáló vár 

benneteket. 

● Bejelentkezés alapján jöhettek osztályszinten is hozzánk órák alatt, ekkor létszámhoz 

igazodva annyi kiszolgáló = sunucu vár Titeket. 

● Szünetekben nagy létszámban állunk rendelkezésetekre, igyekszünk minél 

hamarabb, gyorsabban és hatékonyabban kiszolgálni Titeket. 

Természetesen várjuk kedves Vendégelőadóinkat is egy kávé/ tea és egy kis aprósütemény 

elfogyasztására! 


