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Sok minden történt velünk ez alatt a kétszer 3 nap alatt. Új embereket ismertünk meg, szoros
barátságok kötődtek és szép helyekre juthattunk el.
Sikeres pályázat keretén belül vehettünk részt egy határon túli település és egyben egy iskola,
a Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Gimnázium megismerésében.
Először mi látogattunk el a partnerintézménybe. 2019.03.29-én reggel indultunk az iskola elől.
Dél körül érkeztünk meg. Első állomásunk a főgimnázium volt, ahol szeretettel vártak
bennünket vendéglátóink.
A díszterembe ültünk le és prezentáció keretében bemutatták be nekünk az ott folyó iskolai
életet, majd az intézményvezető pár gondolatot mondott el az oktatási rendszerről és az
érettségiről. Sok érdekességet tudtunk meg. Majd csoportokra osztottak bennünket és
bemutatták nekünk a várost, különleges feladatokkal egybe kötve, mint például csináljunk
vicces-vagy panoráma képet. A barangolás közben lehetőségünk volt őket jobban megismerni.
Az iskolába visszaérve részesei lehettünk egy kisebb együttes koncertjének, akik Elvis
számokat énekeltek, majd egy táncház keretében megcsillogtathattuk tánctudásunkat, ez
valakinek könnyebben, valakinek nehezebben ment. Meg is állapítottuk, hogy legtöbben
maradunk inkább a sportnál. 😁
Ezt követően elindultunk a szállásra, ami egy kisebb kollégium volt. 5-6 ágyas szobákba
pakolhattunk be. Vacsorát ott készítettek nekünk, ami nagyon ízlett szinte mindenkinek.
Másnap, reggeli után egy kirándulásra került sor. Nagybányára és környékére a Bódi-tóhoz
látogattunk, ahova busszal mentünk. Megnézhettük a falumúzeumot, a hegyekbe gyalog
sétáltunk fel a tóhoz, aminek a látványával nem győztünk betelni, gyönyörű volt.
Egész nap túrázni voltunk, múzeumban jártunk, ami előtt volt egy csodaszép füves terület és
játszótér. Itt fogyasztottuk el uzsonnánkat.
Este értünk vissza a szállásra, megvacsoráztunk és mindenki ment a szobájába pihenni,
beszélgetni vagy kártyázni.
Harmadik napon reggeli után összepakoltunk és eljöttek hozzánk a vendéglátó diákok,
megalkottuk a védett növényekről szóló terméket, amiből kártyapaklit készítenek, majd együtt
elsétáltunk az iskolához és csináltunk egy csoportképet. Volt még egy órányi szabadidőnk,
amikor el tudtunk menni vásárolni és várost nézni.
Miután visszaértünk, elbúcsúztunk egymástól és elindultunk haza, útközben megálltunk
Érmindszenten és megnéztük Ady Endre szülőházát, majd Nagykárolyban álltunk meg, a
Károlyi kastély körüli udvart jártuk be. Este 5 óra környékén értünk haza.
A Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanulói 2019.06.06.-án csütörtökön dél körül érkeztek meg
hozzánk. Mi a természettudományos laborunkban vártuk őket, ahol tagintézmény-vezető

asszony bemutatta az itteni oktatási rendszert, iskolánkat, majd prezentáció formájában
bemutattuk az iskolai életet és az ott folyó programokat, majd csoportban elindultunk várost
nézni, amit különböző feladatokkal próbáltuk érdekesebbé tenni. A maradék időben elvittük
őket az egyik helyi pizzériába.
Amikor visszaértünk az iskolába, a második termék létrehozásában ügyeskedtünk, virágágyást
készítettünk, festettünk, majd mindenki átöltözött, és elkezdődtek a sportrendezvények „játék
határok nélkül”, röplabda és ping pong.
19:00 órakor vártak minket a Kisvendéglőben finom vacsorával, majd 20:15 kor kezdődött
Szentmártonban a Futsal meccs, ami sokunknak nagyon tetszett.
Pénteken reggel indultunk Gyulára, ahol a várat néztük meg közösen, onnan mentünk Szarvasra
Ebéd után megtekintettük a Mini-Magyarország maketteket, idegenvezetéssel körbejártuk az
arborétumot, majd hajókáztunk a Körösön. Sütizéssel búcsúztunk el Szarvastól.
Este 20 óra körül érkeztünk meg a jurta házakhoz, ahol szalonnasütésre került sor.
Szombaton reggel Szentmártonból indult a városnéző kivonat, ami egy óra alatt próbált minél
több helyet megmutatni nekünk.
A kisvonatozás után bobozásra került sor, ami szerintem nagyon tetszett mindenkinek, sokan
többször is mentek egymás után.
11-kor elmentünk az iskolába, ahol elültettük a virágokat a virágládába, megkoszorúztuk Arany
János szobrát, majd ebédeltünk a Kisvendéglőben. Ezek után elbúcsúztunk egymástól, jó utat
kívántunk a határon túli tanulóknak és kísérőiknek, majd elindultak ők is haza.
Nagyszerű élményekkel gazdagodtuk és nagyon jó határon túli barátságok kötődtek.
Ez nem valósult volna meg az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása nélkül.
Köszönjük a lehetőséget osztályfőnökünknek, Nagy Lehel tanár úrnak, Szűcsné Csontos
Katalin, tanérnőnek és Duró Ferenc tanár úrnak!😊

Farkas Ágnes, 10.A osztályos tanuló

