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2013. 02. 24. vasárnap

Ebben az utcában  „laktunk” a Leonard Hotelben, közel  a 
központi pályaudvarhoz.



Elindultunk felfedezni a várost

A hideg, téli id ıjárás sem szegte kedvünket. 



Welcome Dinner

Esti vacsora a „Zur schönen Müllerin” fogadóban, ahol végre együtt 
volt az egész társaság.  Helyi specialitások közül választhattunk. A 
„Frankfurter Grüne Soße” vitte el a pálmát és az hír es almabor ! ☺☺☺☺



2013. 02. 26. A vendéglátók bevezet ı elıadása

Peter Gehweiler prezentációja során megismertük Frankfurtot és a 
vendéglátóink munkáját. Egy nagyon fontos kérdést is 

„tisztáztunk”: nem problémát kell csinálni a memória gondokból, 
hanem megoldást kell keresni rájuk.



A találkozó néhány emlékezetes el ıadása 
A görög csoport

A görögök nagyon érdekes elıadása az egyéni  
technikákról



Az angol csoport

Az angolok érdekes „kutatási” eredményeikrıl, módszerekrıl 
beszéltek, beleszıve egy kis angol humort is.



A német csoport

A németek egy kis elıadással „bizonyították”, hogy nem áll meg az 
élet, ha feledékenyek vagyunk, csak a humorunk megmaradjon.



Az olasz csoport

Az olaszok az érzelmek felöl közelítették meg a témát



A magyar csoport

Elıadásainkban csokorba szedtük a „feledékenység” megjelenését a magyar 
közmondásokban, szólásokban, saját tapasztalásainkban és a viccekben. 

Itt már lázasan készülıdtünk életünk elsı angol nyelvő „elıadására”. 



Közös „lazítás” a programok között

Egy kis mozogás, nyújtózás és pár falat, friss kávé a szünetben.



Fakultatív programok

A Römer ódon házacskái, a Main Tower felhıkarcoló, a weinstube-k, 
almaborozók felejthetetlen élményt nyújtottak.



Kulináris élvezetek

A híres Apfelstrudel mit Vanillesauce és forralt bor



A találkozó értékelése utáni készül ıdés

A repülınk indulása miatt számunkra már délben befejezıdtek a 
programok és indultunk haza. A többiek még folytatták, de már 

nélkülünk. Úgy köszöntünk el mindenkitıl: Viszlát májusban 
Szegeden! És így is lett! ☺


