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ELŐKÉSZÜLETEK:

2014 szeptembere 

Élőkészítő órákon vettünk részt, ahol megismertük Erdély történetét, földrajzát. El
feladatokat kaptunk az utazás helyszíneivel és a hozzájuk kapcsolódó legendákkal 
kapcsolatban. Megismertük a Székelyföldi  L

Az előkészítő órák ideje:  

2014. szeptember 22., szeptember 25., szeptember 29.

 

2014. október 1-jén szülői értekez
tájékoztatta a szülőket az utazás menetér

 

2014. október 3-án fakultatív elő
tanáraink a megszerzett ismeretekb

 

Mindez képekben:  
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ELŐKÉSZÜLETEK: 

 órákon vettünk részt, ahol megismertük Erdély történetét, földrajzát. El
feladatokat kaptunk az utazás helyszíneivel és a hozzájuk kapcsolódó legendákkal 

n. Megismertük a Székelyföldi  Legendáriumot. 

2014. szeptember 22., szeptember 25., szeptember 29. 

ői értekezletre került sor,ahol igazgatónőnk Kovácsné Pál Krisztina 
ket az utazás menetéről, programjáról. 

án fakultatív előkészítő tevékenységként vetélkedőt szerveztek számunkra 
tanáraink a megszerzett ismeretekből. 
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 órákon vettünk részt, ahol megismertük Erdély történetét, földrajzát. Előzetes 
feladatokat kaptunk az utazás helyszíneivel és a hozzájuk kapcsolódó legendákkal 

 

őnk Kovácsné Pál Krisztina 

őt szerveztek számunkra 



 
 

 

 

 

 

Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 

Tel.: 75/830-324; 75/830
OM azonosító kód: 036271 E

 

Az előkészítő órák 
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2014. október 3.  

A korábban megszerzett ismeretekr
soroltunk, rovásírással írtunk ,

Ildi nénin kívül Vera néni és igazgató nénik értékelte a feladatmegoldásokat.

Öt csapatot alkottunk 
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A vetélkedő napja 

A korábban megszerzett ismeretekről adtunk számot. Totót töltöttünk ki, legendákat 
soroltunk, rovásírással írtunk , felelevenítettük utazásunk helyszíneit, tájszavakkal játszottunk.

Ildi nénin kívül Vera néni és igazgató nénik értékelte a feladatmegoldásokat.
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l adtunk számot. Totót töltöttünk ki, legendákat 
felelevenítettük utazásunk helyszíneit, tájszavakkal játszottunk. 

Ildi nénin kívül Vera néni és igazgató nénik értékelte a feladatmegoldásokat. 

 



 
 

 

 

A győztes csapat tagjai: Hunyadi Vivien, Fleisz Mercédesz, 
Kasi Anna 
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ztes csapat tagjai: Hunyadi Vivien, Fleisz Mercédesz, Prantner János, Kovács Bianka, 
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Prantner János, Kovács Bianka, 



 
 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Er
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek b

2014. október 6-10. között 31 tanuló
nyomában barangoltuk be a csodás tájakat és ismerked

A pályázat 987.000 Ft támogatást biztosít

Ha indulsz, ha érkezel" ez a szlogen
amely az idegenvezetőnk, Kovács
visszhangzik bennünk. 
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ÚTINAPLÓ 

 

források Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezel
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel nyílt pályázatot hirdet

keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének el

10. között 31 tanulónk látogathatott Erdélybe, ahol a „Székely Kincsek 
be a csodás tájakat és ismerkedtünk meg a legendákkal.

Ft támogatást biztosított, ez tanulónként 31.839 Ft-ot jelent.

Ha indulsz, ha érkezel" ez a szlogen szerepelt a buszunkon, ill. az 5-6 kanyar és még néhány, 
őnk, Kovács Levente szájából többször is elhangzott, még itt 
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őforrás Támogatáskezelő 
ot hirdetett a Határtalanul! 
ővülésének elősegítésére. 

Erdélybe, ahol a „Székely Kincsek őrzői” 
meg a legendákkal. 

ot jelent. 

6 kanyar és még néhány, 
szájából többször is elhangzott, még itt 



 
 

 

1. nap 2014. 10. 06. 

Nagyon korán fél hatkor indultunk, mé
része végigaludta.  

 

Ahogy a versrészletben is szerepel ver
fogadott bennünket a nemzeti gyásznapon Aradon. 

Koszorúztunk, a belvárosban, 
ellátogattunk a Vesztőhelyre, amely legnagyobb 
meglepetésünkre sportpályák közé volt ékel

Megemlékeztünk az aradi 13
haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6
ki. A magyar honvédsereg 12 tábornoka és egy ezredese a 
szabadságharc bukása után kerültek az osztrákok fogságába.
 
 

 
 
 
 
 
Ők a nemzet vértanúivá váltak:Aulich Lajos, Damjanich János,
Dessewffy Arisztid, Kiss Ern
Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen 
Nagysándor József, Pöltenberg Ern
Ignác és Vécsey Károly.
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Arad 

 

"Az aradi Golgotára 
Ráragyog a nap sugára, 
Oda hull az őszi rózsa, 
Hulló levél búcsucsókja; 
Bánat sír a száraz ágon, 
Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom." 

 

(Ady Endre: Október 6.) 

korán fél hatkor indultunk, még álmosak voltunk, így az utat Arad

Ahogy a versrészletben is szerepel verőfényes napsütés 
fogadott bennünket a nemzeti gyásznapon Aradon.  

,  a Szabadság- szobornál, illetve 
esztőhelyre, amely legnagyobb 

meglepetésünkre sportpályák közé volt ékelődve. 

Megemlékeztünk az aradi 13-ról, akiket a  császári 
haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án itt végeztek 

nvédsereg 12 tábornoka és egy ezredese a 
szabadságharc bukása után kerültek az osztrákok fogságába. 

Ők a nemzet vértanúivá váltak:Aulich Lajos, Damjanich János,
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich 
Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, 
Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török 
Ignác és Vécsey Károly. 
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radig a csapat nagy 

k a nemzet vértanúivá váltak:Aulich Lajos, Damjanich János, 
Knézich Károly, 
Westerburg Károly, 

ő, Schweidel József, Török 



 
 

 

Következő állomásunk Déva (

"Tizenkét kőmíves összetanakodék,
Magos Déva várát hogy felépítenék,
Hogy felépítenék félvéka ezüstért,
Félvéka ezüstért, félvéka aranyért.
Déva városához meg is megjelentek,
Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek,
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit raktak estig, leomlott reggelre"

Itt" magos" Déva várát látogattuk meg. A 
vár felújítás alatt áll.  

Úgynevezett telekabinnal közelítettük meg 
a hajdan  tizenkét kőmíves építette falakat.

A telekabin 180 m magas szintkülönbségről 
indul és 342,65 m magasba vontat 
kabinonként 16 főt. A 2 m/s sebességgel 
közlekedő telekabin 2,5 perc alatt ér fel a 
várba. A felvonókábel 277 méter hosszú és 24 
fémoszlopon fekszi

Többünket kellemetlenül érintett a fent e
szintkülönbség, de leküzdve tériszonyunkat 
mindnyájan megérkeztünk a "fellegvárba".

Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 

Tel.: 75/830-324; 75/830
OM azonosító kód: 036271 E

 

( románul Deva) volt.  

"Tizenkét kőmíves összetanakodék, 
Déva várát hogy felépítenék, 

Hogy felépítenék félvéka ezüstért, 
Félvéka ezüstért, félvéka aranyért. 
Déva városához meg is megjelentek, 
Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek, 
Amit raktak délig, leomlott estére, 
Amit raktak estig, leomlott reggelre"

" Déva várát látogattuk meg. A 

Úgynevezett telekabinnal közelítettük meg 
míves építette falakat.  

180 m magas szintkülönbségről 
indul és 342,65 m magasba vontat 

A 2 m/s sebességgel 
közlekedő telekabin 2,5 perc alatt ér fel a 
várba. A felvonókábel 277 méter hosszú és 24 
fémoszlopon fekszik.

Többünket kellemetlenül érintett a fent említett 
szintkülönbség, de leküzdve tériszonyunkat 

"fellegvárba". 
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A vajdahunyadi vár következett a programunkban, amelyet 
királyának” nevezett. 

Luxemburgi Zsigmond adományozta
család a nevét is kapta. A család ezután építette a mai vár el
kormányzósága alatt a várban élt felesége, 
Hunyadi János ekkor építette ki rangjához méltó lovagvárrá.
stílusúvá igyekeztek „visszaalakítani” .
maradt reneszánsz kandallót, a Mátyás

 

Még egy kis időnk a bazárosokra is 
maradt. 
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Vajdahunyad (románul 

következett a programunkban, amelyet Mikszáth Kálmán 

adományozta a hunyadi birtokot Hunyadi János apjának, amelyr
család a nevét is kapta. A család ezután építette a mai vár elődjét, birtokközpontul. 

alatt a várban élt felesége, Szilágyi Erzsébet. Az apjától örökölt kicsin
Hunyadi János ekkor építette ki rangjához méltó lovagvárrá. A várat többször átépítették 

igyekeztek „visszaalakítani” .   Megtekintettük a lovagtermet, a várkápolnát, láttuk az 
maradt reneszánsz kandallót, a Mátyás-loggiát. 

nk a bazárosokra is 
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(románul Hunedoara) 

Mikszáth Kálmán „a várak 

hunyadi birtokot Hunyadi János apjának, amelyről később a 
djét, birtokközpontul. Hunyadi János 

. Az apjától örökölt kicsiny erősséget 
A várat többször átépítették gótikus 

Megtekintettük a lovagtermet, a várkápolnát, láttuk az épen 



 
 

 

 Csernakeresztúr  

(románul Cristur ) 

 

Hatalmas várakozással 
és kíváncsisággal vettük 
utunkat az első 
szálláshelyünk felé, ami 
Csernakeresztúron 
volt.  Először a 
tájházhoz érkeztünk, itt 
ismertük meg 
szállásadóinkat.  

 

A csodás Dél-Erdélyben, a Retyezát és a Déli
dombok között fekszik  a település.  A nagylaki határátkel
Vajdahunyad között található.
helysége, több mint felét bukovinai székelyek 
leszármazottai lakják.  

Csernakeresztúron falusi vendéglátásban volt részünk 
magyar családoknál, 1-4 ágyas szobákban, fürd
használattal, félpanziós ellátással, mely 
házi,hagyományos ételeket, 
tartalmazott.  

 

 

 

Este még sétálgattunk a 
falucska utcáin, 
kipróbáltuk a 
játszóteret, majd 
nyugovóra tértünk az 
első
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Erdélyben, a Retyezát és a Déli-  Kárpátok árnyékában, napsütötte,  lankás 
dombok között fekszik  a település.  A nagylaki határátkelőtől 200 km
Vajdahunyad között található. Csernakeresztúr Hunyad megye legnépesebb magyarlakta 
helysége, több mint felét bukovinai székelyek 

Csernakeresztúron falusi vendéglátásban volt részünk 
4 ágyas szobákban, fürdőszoba 

anziós ellátással, mely 
 italokat, süteményeket 

Este még sétálgattunk a 
falucska utcáin, 
kipróbáltuk a 
játszóteret, majd 
nyugovóra tértünk az 
első nap után.  
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árnyékában, napsütötte,  lankás 
ő ől 200 km-re, Déva és 

Csernakeresztúr Hunyad megye legnépesebb magyarlakta 



 
 

 

2. nap  2014. 10. 07.  

Gyulafehérvár - Alba Iulia

Erdély ősi történelmi fővárosa, az 
egyház erdélyi székvárosa. 

Csernakeresztúrról az előző napihoz képest h

Elhaladtunk Piski mellet, ahol Bem József erdélyi hadjáratának egyik fordulópontja 
volt(1849. február 9. , Kenyérmez
feletti győzelmet említettük meg. 
hallhattunk, és az azokon szerepl
ezer évvel előzik meg a legkorábbi ismert 

Szászsebes mellett elhaladva megtudtuk, hogy itt halt meg Szapolyai János.

Még mielőtt megérkeztünk volna Gyulafehérvárra tisztáztunk pár dolgot. 

Romániában, így Erdélyben is a következ
keresztény, katolikus, protestáns
vallásszabadság óta követhetik az itt él
idegenvezetőnk, hogy ezt a vallást gyakorolta George Washington és Abraham Lincoln is.

Útközben az autókat figyelve láthattuk
romániai megyéket jelzik. Például AR Arad megye, HD Hunyad megye, a B bet
jelöli. Sok kóbor kutyát láttunk, mint kiderült, itt van bel
Ismerkedtünk az itteni pénzzel a lejjel (

Gyulafehérváron a Szent Mihály székesegyházat tekintettük meg el
István uralkodása idején épült templom
király idejében kezdték el építeni
majd a törökök okoztak károkat az 
újjáépített székesegyházban. Hunyadi 
János meghagyta, hogy ő
temessék el.  
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Alba Iulia    

si történelmi fővárosa, az erdélyi érsekség székhelye, egyúttal a 
erdélyi székvárosa. 1542 és 1690 között az Erdélyi Fejedelemség

ő ő napihoz képest hűvösebb időben indultunk Gyulafehérvárra.

mellet, ahol Bem József erdélyi hadjáratának egyik fordulópontja 
Kenyérmezőt is érintettük itt Kinizsi Pál nevét, és az 1479

zelmet említettük meg. Tatárlak  kapcsán a 25 ezer éves tatárlaki korongokról 
az azokon szereplő ősi írásról, amelyek i.e. 5500 körül keletkezhettek, így kb. 

zik meg a legkorábbi ismert sumer agyagtáblák írásait.  

mellett elhaladva megtudtuk, hogy itt halt meg Szapolyai János.

tt megérkeztünk volna Gyulafehérvárra tisztáztunk pár dolgot.  

Romániában, így Erdélyben is a következő vallásokkal találkozhatunk: 
protestáns, unitárius. Mindezeket már az 1568

vallásszabadság óta követhetik az itt élők. Az unitáriusok kapcsán említette meg 
nk, hogy ezt a vallást gyakorolta George Washington és Abraham Lincoln is.

n az autókat figyelve láthattuk, hogy a rendszámok elején látható kezd
romániai megyéket jelzik. Például AR Arad megye, HD Hunyad megye, a B bet

ok kóbor kutyát láttunk, mint kiderült, itt van belőlük legtöbb Európában. 
nk az itteni pénzzel a lejjel (műanyagból van), illetve váltópénzével a banival is.

on a Szent Mihály székesegyházat tekintettük meg először.
István uralkodása idején épült templom. A második székesegyházat valószínű
király idejében kezdték el építeni. A templom a tatárjáráskor pusztult el. Kés

károkat az 
újjáépített székesegyházban. Hunyadi 
János meghagyta, hogy őt itt 
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székhelye, egyúttal a román ortodox 
Erdélyi Fejedelemség fővárosa.  

ben indultunk Gyulafehérvárra. 

mellet, ahol Bem József erdélyi hadjáratának egyik fordulópontja 
t is érintettük itt Kinizsi Pál nevét, és az 1479-es török 

kapcsán a 25 ezer éves tatárlaki korongokról 
i.e. 5500 körül keletkezhettek, így kb. 

mellett elhaladva megtudtuk, hogy itt halt meg Szapolyai János. 

 

 vallásokkal találkozhatunk: ortodox - keleti 
. Mindezeket már az 1568-as tordai 

k. Az unitáriusok kapcsán említette meg 
nk, hogy ezt a vallást gyakorolta George Washington és Abraham Lincoln is. 

gy a rendszámok elején látható kezdőbetűk a 
romániai megyéket jelzik. Például AR Arad megye, HD Hunyad megye, a B betű Bukarestet 

őlük legtöbb Európában. 
anyagból van), illetve váltópénzével a banival is. 

on a Szent Mihály székesegyházat tekintettük meg először. Itt már Szent 
A második székesegyházat valószínűleg Szent László 

pusztult el. Később a szászok, 



 
 

 

Majd Gyulafehérvár történelmi központjában sétálgattunk, láttuk az érseki 
palotát, az ortodox katedrálist.

 

Utunkat a Küküllő
Szentimrét, ahol Hunyadi vesztes csatáját említettük az 1442
évből. Nagyenyed református kollégiumának nevét sem 
hagyhattuk ki.  A szász településeken áthaladva érkeztünk meg 
Segesvárra. 

Segesvár- Sighișoara

Várának egykori 14 tornyából 9 még most is áll, melyeket 930 m hosszú várfal köt össze. 
Mindegyik torony a védelmére kijelölt céh nevét viseli. 

Óratornya a 14. században épült, 
ezüst szobra sétált körbe, melyeket 
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Majd Gyulafehérvár történelmi központjában sétálgattunk, láttuk az érseki 
palotát, az ortodox katedrálist. 

Utunkat a Küküllő menti borvidéken folytattuk. Érintettük 
ahol Hunyadi vesztes csatáját említettük az 1442

l. Nagyenyed református kollégiumának nevét sem 
hagyhattuk ki.  A szász településeken áthaladva érkeztünk meg 

șoara  

Várának egykori 14 tornyából 9 még most is áll, melyeket 930 m hosszú várfal köt össze. 
Mindegyik torony a védelmére kijelölt céh nevét viseli.  

épült, 1556-ig városháza is volt. Híres zenélő
szobra sétált körbe, melyeket 1601-ben elraboltak, majd 1648-

múzeum van benne.  

A várba vezető lépcsősor 175 lépcs
megszámláltuk, így a legenda szerint még visszatérünk 
ide. Nagyon hangulatos volt a belváros a sz
utcácskáival, itt is megbámultuk a bazárosok por
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Majd Gyulafehérvár történelmi központjában sétálgattunk, láttuk az érseki 

ytattuk. Érintettük 
ahol Hunyadi vesztes csatáját említettük az 1442-es 

l. Nagyenyed református kollégiumának nevét sem 
hagyhattuk ki.  A szász településeken áthaladva érkeztünk meg 

Várának egykori 14 tornyából 9 még most is áll, melyeket 930 m hosszú várfal köt össze. 

ig városháza is volt. Híres zenélő óráján 12 apostol 
-ban pótoltak. Ma 

sor 175 lépcsőfokát mind 
megszámláltuk, így a legenda szerint még visszatérünk 
ide. Nagyon hangulatos volt a belváros a szűk 
utcácskáival, itt is megbámultuk a bazárosok portékáit. 



 
 

 

Segesvár után Szejkefürdőn, és Farkaslakán keresztül jutottunk 
szálláshelyünkre Székelyszentlélek

 

Farkaslaka- Lupeni  

Tamási Áron (1897-1966) 
két cserfa között a templom mögött áll, síremléke 
kvarcitkődombormű, Szervátiusz Jen
Szülőháza emlékmúzeum.

 

Tamási Áron sírjánál elhelyeztünk egy szalagot, így 
emlékeztünk meg a róla.  

Buszsofőrünk Csaba bácsi is ebben a faluban él, 
pár kilométerre lévő Székelyszentlélekre.
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n, és Farkaslakán keresztül jutottunk 
Székelyszentlélekre. 

 

1966) székely író szülőfaluja, sírja 
a templom mögött áll, síremléke egy 

Szervátiusz Jenő és Tibor alkotása. 
háza emlékmúzeum.  

Tamási Áron sírjánál elhelyeztünk egy szalagot, így 

rünk Csaba bácsi is ebben a faluban él, ő ide tért haza miután átszállított minket a 
 Székelyszentlélekre. 
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 ide tért haza miután átszállított minket a 



 
 

 

Székelyszentlélek- Bisericani

Jelenleg mintegy hétszázan laknak Székelyszentléleken, 
általános iskolája is van, ide járnak a malomfalvi, 
bogárfalvi gyerekek és páran Kecsetkis
rizmus is fejlődik, jól felszerelt vendégházak várják és 
fogadják a környékre egyre nagyobb számban érkez
turistákat. Az 1977 óta működő
vonz.  

A településre érkezéskor vendéglátóink a Becsali 
panzió melletti Művelődési 
minket. A vacsorák mindig itt zajlottak. Innen 
indultunk újra szállásainkra az itteni családokhoz, 
illetve az előbb említett Becsali panzióba. 

Újabb tartalmas napot tudhattunk magunk mögött.

 

 3. nap 2014. 10. 08. 

Fél hétkor keltünk ( megjegyezzük, ez 
székelyszentléleki általános iskolába.
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Bisericani 

Jelenleg mintegy hétszázan laknak Székelyszentléleken, 
talános iskolája is van, ide járnak a malomfalvi, 

bogárfalvi gyerekek és páran Kecsetkisfaludból is. A tu-
dik, jól felszerelt vendégházak várják és 

fogadják a környékre egyre nagyobb számban érkező 
űködő tájház is sok látogatót 

A településre érkezéskor vendéglátóink a Becsali 
 házban láttak vendégül 

minket. A vacsorák mindig itt zajlottak. Innen 
indultunk újra szállásainkra az itteni családokhoz, 

bb említett Becsali panzióba.  

Újabb tartalmas napot tudhattunk magunk mögött.  

Fél hétkor keltünk ( megjegyezzük, ez itthon fél hat), és a reggeli után átsétáltunk a 
székelyszentléleki általános iskolába. 

Az iskola udvarán egy eredeti 
székely stílusban épült ház 
látható. Az új székelyszentléleki 
 általános iskola a „Dr. P. 
Benedek Fidél” nevet vette fel. 
A helyi 
Általános Iskolában 91 helyi 
és környékbeli diák tanul.
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itthon fél hat), és a reggeli után átsétáltunk a 

Az iskola udvarán egy eredeti 
székely stílusban épült ház 
látható. Az új székelyszentléleki 
általános iskola a „Dr. P. 
Benedek Fidél” nevet vette fel. 

helyi Benedek Fidel 
Általános Iskolában 91 helyi 
és környékbeli diák tanul. 



 
 

 

farakásokat láttunk, hiszen itt fával f
gondnok intézi az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A fiúk nagyon örültek, mert végre el
focilabda, így igazi rangadó kezd
végkimenetel csúfosra sikerült, a hazaiak 
lemostak bennünket a pályáról.

Az itteni diákok örömmel fogadtak 
éppen történelem órát tartottak a 7. 
osztályosoknak. A tanári asztalon láttuk a 
hatalmas naplót, osztálykönyvet, ami össze sem 
hasonlítható az E-naplóval. A diákok meglep
tanóráinkról. Nekik heti kettő testnevelésórájuk van, örülnének a nálunk létez
testnevelésnek. Számítástechnikát csak 8. osztályban tanulnak heti 1 órában. Idegen nyelvként 
a románt tanulják magas óraszámban.

Meglepett minket, hogy a csengő
ami egy 50 perces óra után 10 percig tartott.

Fél tíz magasságában indultunk tovább a Szent Anna 
tájházat.  

A székely ház az 1850-es évekbő
(tisztaszoba), valamint kamrából és deszkázott ereszb
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Megnézhettük az iskola tantermeit, 
ismerkedhettünk a diákokkal, tanáraink 
pedig az ottani pedagógusokkal. Érzékeltük, 
hogy milyen szerencsések is vagyunk mi 
idehaza, hiszen az itteni di
messze nem olyan felszereltek mint a 
mieink, az E-naplónak még nyoma sincs. Itt 
1-től 10-ig osztályoznak a tanárok
folyosón feltűnt az iskolatej, ami nálunk is 
megtalálható. Az udvaron hatalmas 

farakásokat láttunk, hiszen itt fával fűtenek, a 
gondnok intézi az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

A fiúk nagyon örültek, mert végre előkerült egy 
focilabda, így igazi rangadó kezdődhetett. a 
végkimenetel csúfosra sikerült, a hazaiak 
lemostak bennünket a pályáról.  

fogadtak bennünket, 
éppen történelem órát tartottak a 7. 
osztályosoknak. A tanári asztalon láttuk a 
hatalmas naplót, osztálykönyvet, ami össze sem 

naplóval. A diákok meglepődve hallgatták beszámolónkat a mi iskolánkról, 
ttő testnevelésórájuk van, örülnének a nálunk létez

testnevelésnek. Számítástechnikát csak 8. osztályban tanulnak heti 1 órában. Idegen nyelvként 
a románt tanulják magas óraszámban. 

Meglepett minket, hogy a csengő helyett az ügyeletes diák kolomppal jelezte a szünet végét, 
ami egy 50 perces óra után 10 percig tartott.  

Fél tíz magasságában indultunk tovább a Szent Anna - tóhoz, ám előbb megtekintettük a 

es évekből származik. A háromosztatú ház nagyházból (szoba), kicsiházból 
(tisztaszoba), valamint kamrából és deszkázott ereszből áll. 
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Megnézhettük az iskola tantermeit, 
ismerkedhettünk a diákokkal, tanáraink 
pedig az ottani pedagógusokkal. Érzékeltük, 
hogy milyen szerencsések is vagyunk mi 
idehaza, hiszen az itteni diákok tantermei 
messze nem olyan felszereltek mint a 

naplónak még nyoma sincs. Itt 
ig osztályoznak a tanárok. A 

nt az iskolatej, ami nálunk is 
Az udvaron hatalmas 

dve hallgatták beszámolónkat a mi iskolánkról, 
 testnevelésórájuk van, örülnének a nálunk létező mindennapos 

testnevelésnek. Számítástechnikát csak 8. osztályban tanulnak heti 1 órában. Idegen nyelvként 

lomppal jelezte a szünet végét, 

őbb megtekintettük a 

l származik. A háromosztatú ház nagyházból (szoba), kicsiházból 

 

 



 
 

 

A következő helyszín a Mohos

vörös áfonya, ritkaság a jégkorszakból maradt t
méltó a medveállatka, kerekesférgek, iszapam
piócák, stb. A látogatók ma már csak a láp egy részét tekinthetik meg a természetvédelem 
miatt. 

Óvatosan lépkedtünk a lá
pallókon, éreztük, hogy nem teljesen stabil 
alattunk a talaj. 

Innen a Szent Anna- tó következett.

A Szent Anna-tó Délkelet-Európa egye
épségben megmaradt vulkáni krátertava. A 
Csomád-hegycsoporthoz tartozó Nagy
Csomád ikerkráterének  egyikében alakult 
ki, 950 méter tengerszint feletti magasságban. 
A majdnem szabályos kör alakú tó 22 hektár 
kiterjedésű, 1737 méter kerület
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Mohos-tőzegláp európai szinten is természeti ritkaság. A Csomád
hegység egyik krátermaradványában fekszik 1050 
méter magasságban, a Szent Anna
Hargita megyében. Átmérője 800 méter, területe 80 
hektár. A tőzeg vastagsága 10 m, mennyisége 3 millió 
köbméter. Az egykori Mohos-tó vize elt
növényzettel, főleg tőzegmohával ben
utána. A Szent Anna-tavat a tőzegláptól mindössze egy 
keskeny nyereg választja el. Rendkívüli 
növényritkaságokat csodálhatunk itt meg, többféle 
húsevő növényt, például a kerek level
több mint 20-féle mohafüvet.  

Megtalálható itt a tőzegáfonya, a kéttő
vörös áfonya, ritkaság a jégkorszakból maradt tőzegrozmaring. Az állatfajok közül említésre 
méltó a medveállatka, kerekesférgek, iszapamőba, zománcállatka, a különböz

látogatók ma már csak a láp egy részét tekinthetik meg a természetvédelem 

Óvatosan lépkedtünk a lápon kiépített 
, hogy nem teljesen stabil 

következett.  

Európa egyetlen 
épségben megmaradt vulkáni krátertava. A 

hegycsoporthoz tartozó Nagy-
egyikében alakult 

ki, 950 méter tengerszint feletti magasságban. 
majdnem szabályos kör alakú tó 22 hektár 

, 1737 méter kerületű és átlagban 4 méter mélységű. Forrása nincs, vizének 
utánpótlásáról a környez
tavaszi hóolvadása gondoskodik. 
Élővilága szegényes, ami csökkent 
ásványisó tartalmának tudható be, 
ahogy idegenvezető
desztillált víz tisztaságú. A tó északi, 
északnyugati partján megindult a 
feltöltődés, fenekét vastag iszapréteg 
borítja.  
 A tó mellett található a 
kápolna, ahol minden évben Anna
búcsút rendeznek, melyre katolikus 
hívők tömegei zarándokolnak el.
 

Paksi Bezerédj Általános Iskola  
7030 Paks, Szentháromság tér 1. 
324; 75/830-325; Fax.: 75/511-054 

OM azonosító kód: 036271 E-mail: info@bezeredj.hu 

16 

európai szinten is természeti ritkaság. A Csomád-
yik krátermaradványában fekszik 1050 

méter magasságban, a Szent Anna-tó közelében, 
ője 800 méter, területe 80 

zeg vastagsága 10 m, mennyisége 3 millió 
tó vize eltűnt, csak sűrű 

zegmohával benőtt láp maradt 
őzegláptól mindössze egy 

keskeny nyereg választja el. Rendkívüli 
növényritkaságokat csodálhatunk itt meg, többféle 

 növényt, például a kerek levelű harmatfüvet, 

zegáfonya, a kéttős erdeifenyő, a 
Az állatfajok közül említésre 

ba, zománcállatka, a különböző vízi bogarak, 
látogatók ma már csak a láp egy részét tekinthetik meg a természetvédelem 

Forrása nincs, vizének 
utánpótlásáról a környező hegyek 
tavaszi hóolvadása gondoskodik.  

világa szegényes, ami csökkent 
ásványisó tartalmának tudható be, 
ahogy idegenvezetőnk mondta 
desztillált víz tisztaságú. A tó északi, 

partján megindult a 
dés, fenekét vastag iszapréteg 

A tó mellett található a Szent Anna-
, ahol minden évben Anna-napi 

búcsút rendeznek, melyre katolikus 
k tömegei zarándokolnak el.  



 
 

 

A tavat örömmel körbesétáltuk, fotóztuk a k

Aztán felmentünk a Bálványosra, ahonnan gyönyör
irányába folytattuk. 
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A tavat örömmel körbesétáltuk, fotóztuk a különféle növényeket és a színpompás erd

Aztán felmentünk a Bálványosra, ahonnan gyönyörű volt a kilátás. Utunkat Kézdivásárhely 
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ülönféle növényeket és a színpompás erdőt. 

 volt a kilátás. Utunkat Kézdivásárhely 



 
 

 

Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc

 Neve arra utal, hogy már a középkorban vásáros hely volt. A szó el
arra emlékeztet, hogy az itteni 

Ez a város Paks testvérvárosa, így már korábbról is ismert volt számunkra. 

népviseletbe öltöztetett babákat. Sok új információval gazdagodtunk a 
céhekkel kapcsolatban. 

 

Kézdivásárhelyen meglátogattuk a Rigó Jancsi cukrászdát
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Târgu Secuiesc) 

Neve arra utal, hogy már a középkorban vásáros hely volt. A szó el
arra emlékeztet, hogy az itteni székelyek Szászkézd vidékéről valók.

Ez a város Paks testvérvárosa, így már korábbról is ismert volt számunkra. 
Örömmel láttuk újra azt a két 
lányt, akik tavaly nálunk jártak 
cserediákként.  

Az egykori városi tanácsháza 
épületében  ma Céhtörténeti 
Múzeum található, a gazdag 
történeti és néprajzi kiállítást mi is 
megtekintettük. Sokan csak 
babamúzeumként említik a helyet, 
minket is megosztott a látvány, 
voltak akik félelmetesnek látták a 

pviseletbe öltöztetett babákat. Sok új információval gazdagodtunk a 

Kézdivásárhelyen meglátogattuk a Rigó Jancsi cukrászdát. 
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Neve arra utal, hogy már a középkorban vásáros hely volt. A szó előtagja (kézdi) 
ől valók.  

Ez a város Paks testvérvárosa, így már korábbról is ismert volt számunkra. 

 



 
 

 

 

 

Késő este értünk Székelyszentlélekre, ahol szállásadóink meglepetéssel vártak bennünket. A 
helyi kisiskolások furulyaszóval és népdalcsokorral vártak bennünket. A vacsorát 
harmonikaszó mellett fogyasztottuk el. Majd 

" Kis kirándulók vagyunk mi ..."

A harmadik napon is kellemesen elfáradtunk.
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A Nyerges-"tetőn is megálltunk a "kopjafa
1849. augusztus 1-jei nyergestetői csata emlékm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 este értünk Székelyszentlélekre, ahol szállásadóink meglepetéssel vártak bennünket. A 
helyi kisiskolások furulyaszóval és népdalcsokorral vártak bennünket. A vacsorát 
harmonikaszó mellett fogyasztottuk el. Majd közös éneklés és tánc következett.

" Kis kirándulók vagyunk mi ..." 

A harmadik napon is kellemesen elfáradtunk. 
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kopjafa-parkban", az 
csata emlékművénél. 

 este értünk Székelyszentlélekre, ahol szállásadóink meglepetéssel vártak bennünket. A 
helyi kisiskolások furulyaszóval és népdalcsokorral vártak bennünket. A vacsorát 

közös éneklés és tánc következett. 



 
 

 

Szejkefürdőn kezdtük a reggelt. Orbán Balázs székely nép
köszönhető Székelyföld részletes bemutatása. 

 

susogó hangot idéz elő, ami nagyon er
nevét. Négy járatot említett nekünk az itteni barlangász, amelyb
fedeztük fel mi is. A járatok sz
repedéseken keresztül átjárhatók.

Nyomot is hagytunk magunk után
tábla formájában.  
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7030 
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4. nap 2014. 10. 09. 

kezdtük a reggelt. Orbán Balázs székely néprajzi gyűjtő sírjánál jártunk. N
 Székelyföld részletes bemutatása. a sírjánál emlékszalagot helyeztünk el.

 

 

 

 

 

 

Megtapasztaltuk, hogy a völgyekben megül a köd, és 
ahogy egyre feljebb kapaszkodtunk a szerpentineken 
felbukkant a ragyogó napsütés. Inverziós 
említette ezt Levente bácsi. 

A Gyergyói - medencén keresztül jutottunk el a 
Gyergyószentmiklós közelében található 
barlanghoz.  

1060 méterre jártunk a tengerszint felett. 

A barlangjáratban a húzat és a víz zúgása egy suttogó, 
ő, ami nagyon erős a Vizes járatnál valószínűleg errő

Négy járatot említett nekünk az itteni barlangász, amelyből a legfels
fedeztük fel mi is. A járatok szűk kis kürtőkön, 
repedéseken keresztül átjárhatók. 

ot is hagytunk magunk után, egy útbaigazító 
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ű ő sírjánál jártunk. Neki 
a sírjánál emlékszalagot helyeztünk el. 

Megtapasztaltuk, hogy a völgyekben megül a köd, és 
ahogy egyre feljebb kapaszkodtunk a szerpentineken 

. Inverziós jelenségként 

medencén keresztül jutottunk el a 
Gyergyószentmiklós közelében található Súgó - 

1060 méterre jártunk a tengerszint felett.   

A barlangjáratban a húzat és a víz zúgása egy suttogó, 
űleg erről kapta a barlang a 
ől a legfelső száraz járatot 



 
 

 

     

a Békás-patak medre felé. 

Sajnos Aliz megbotlott, az útpadkáról lecsúszott a 
lába és kiment a bokája. Nagyon sajnáltuk, hogy  
nem tudott végigsétálni a szoroson.

A Gyilkos-tó (románul Lacu
nevén Veres -tó) egy természetes torlasztó a 
Hagymás-hegységben, a Keleti
Hargita megye északkeleti részén.
keletkezett egy közeli hegyrő
következtében. A tó visszahúzódóban van, a 
visszamaradó kisebb tavak elláposodnak
fenyőcsonkjai. 1968-as adatok szerint évente 4,88 cm hordalékkal tölt
beavatkozás nélkül 2080-ra a gyilkos
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Egy-egy zseblámpával, illetve egyeseket fejlámpával 
felszerelve indítottak útnak minket kísér
barlangban. Felhívták a figyelmünket arra, hogy a 
barlangban denevérekkel is 
Találkoztunk is! Nem volt ajánlatos sokáig rájuk 
világítani, azt ugyanis nem túl jól t
megúsztuk!  

A barlangban a hiedelem szerint, „csepeg az arany”, 
amit vedrekkel fognak fel. Hét év alatt telnek meg a 
vedrek arannyal, amit csak kevesen tudnak elvinni.

 (Aranyat susogó súgó barlang legendája

Miután leereszkedtünk a 
barlangtól, utunkat a Gyilkos-tó 
és a Békás szoros felé folytattuk.  

A Békás-szoros Európa egyik 
természeti ritkasága, Csalhó-
hegység lábánál, a Békás-patak és 
az Aranyos-Beszterce folyók 
találkozásánál található. A 
Békási-szorosnak három fő része 
van: a Pokol kapuja, a Pokol 
tornáca és a Pokol torka. A 
szoros a 200-300 méter magas 
sziklafalaival Európa egyik 
természeti ritkasága, és a hegymászók paradicsoma. 
Csaknem valamennyi szikla függőleges oldalával fordul 

Sajnos Aliz megbotlott, az útpadkáról lecsúszott a 
lába és kiment a bokája. Nagyon sajnáltuk, hogy  
nem tudott végigsétálni a szoroson.  

Lacul Roșu, régi magyar 
egy természetes torlasztó a 

hegységben, a Keleti-Kárpátokban, 
Hargita megye északkeleti részén. 1837-ben 
keletkezett egy közeli hegyről lecsúszó törmelék 

A tó visszahúzódóban van, a 
szamaradó kisebb tavak elláposodnak. Gyilkos-tóból még ma is kiállnak a völgy elöntött 

as adatok szerint évente 4,88 cm hordalékkal töltődik fel a tó, emberi 
ra a gyilkos-tó teljesen eltűnik. 
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illetve egyeseket fejlámpával 
felszerelve indítottak útnak minket kísérőink a 
barlangban. Felhívták a figyelmünket arra, hogy a 
barlangban denevérekkel is találkozhatunk. 
Találkoztunk is! Nem volt ajánlatos sokáig rájuk 
világítani, azt ugyanis nem túl jól tűrik. Ezt is 

A barlangban a hiedelem szerint, „csepeg az arany”, 
amit vedrekkel fognak fel. Hét év alatt telnek meg a 

ak kevesen tudnak elvinni. 
legendája) 

hegymászók paradicsoma. 
őleges oldalával fordul 

tóból még ma is kiállnak a völgy elöntött 
ődik fel a tó, emberi 



 
 

 

Végül felmentünk a kirándulásunk legmagasabb pontjára a Libán
magasan található, itt is csodás volt a kilátás!

Esteledett mire megérkeztünk Korondra.

Korond (románul: Corund

Híres fazekasfalu, vasas-

A korondi székelyek nem csak a fazekasságról voltak híresek, hanem, a 
nagy mesterei is. Sapkát, kalapot és dísztárgy
taplóműhelyt látogattunk meg. Napjainkban is szedünk, fogyasztunk gombákat. Közismert, 
hogy ezek lehetnek ehetők, ehetetlenek, gyógy
kevesen tudják, hogy némely fajait régen Erdélyben a t
és különféle eszközök, mindennapi és dísztárgyak készítéséhez is felhasználták és 
felhasználják. Ezeket a tárgyakat taplógomb

A tapló a beteg fák élősködő
telek idézik elő. Télen a fák a nagy hideg hatására 
megfagynak és a nagy szélviharban a fa kérge 
megrepedezik, elhasad s megbetegszik.

 

Fárasztó nap után, jó 
késő
szálláshelyünkre. Nem 
kellett altatni bennünket!
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irándulásunk legmagasabb pontjára a Libán-tetőre, amely 1200 m 
magasan található, itt is csodás volt a kilátás! 

Esteledett mire megérkeztünk Korondra. 

Corund) 

-kénes gyógyfürdővel, négy borvízforrással.  

A korondi székelyek nem csak a fazekasságról voltak híresek, hanem, a tapló
. Sapkát, kalapot és dísztárgyakat készítettek, készítenek a taplóból. 

helyt látogattunk meg. Napjainkban is szedünk, fogyasztunk gombákat. Közismert, 
ők, ehetetlenek, gyógyító vagy mérgező hatásúak. Azt azonban 

kevesen tudják, hogy némely fajait régen Erdélyben a tűz csiholásához, vérzéscsillapításhoz 
és különféle eszközök, mindennapi és dísztárgyak készítéséhez is felhasználták és 
felhasználják. Ezeket a tárgyakat taplógombából és főként bükkfataplóból állítják el

ősködője, kifejlődését a nagy 
. Télen a fák a nagy hideg hatására 

megfagynak és a nagy szélviharban a fa kérge 
megrepedezik, elhasad s megbetegszik. 

Fárasztó nap után, jó 
ésőn érkeztünk vissza 

szálláshelyünkre. Nem 
kellett altatni bennünket!  
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tetőre, amely 1200 m 

taplófeldolgozás igazi 
a taplóból. Mi is egy 

helyt látogattunk meg. Napjainkban is szedünk, fogyasztunk gombákat. Közismert, 
ő hatásúak. Azt azonban 

z csiholásához, vérzéscsillapításhoz 
és különféle eszközök, mindennapi és dísztárgyak készítéséhez is felhasználták és 

ként bükkfataplóból állítják elő. 



 
 

 

 

 

Elérkezett a kirándulásunk utolsó napja.
a ránk váró hosszú hazaútra.  

Marosvásárhely (románul 

Erdély hatodik legnagyobb városa. Itt él a legtöbb magyar Romániában.

A belváros keleti részének legimpozánsabb építménye a 
Líceum, illetve a Református Kollégium épülete. 

májusában megtartotta székfoglaló beszédét, ezzel megkezd
felvirágzása. Bolyai Farkas az oktatás korszer
ismert matematikus fia, Bolyai János
belül fedezi fel relativitás-elméletének ala

Elsétáltunk a
könyvet, kéziratot és könyvritkaságot 

A kultúrpalotánál szálltunk fel buszunkra és 
indultunk tovább Kolozsvár felé
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5. nap 

2014. 10. 10. 

 

 

lérkezett a kirándulásunk utolsó napja. Reggel elköszöntünk szállásadóinktól, és elindultunk 
 

(románul Târgu Mureș)  

hatodik legnagyobb városa. Itt él a legtöbb magyar Romániában.

keleti részének legimpozánsabb építménye a Bolyai Farkas 
, illetve a Református Kollégium épülete. Bolyai Farkas 1804

májusában megtartotta székfoglaló beszédét, ezzel megkezdődött az intézet 
felvirágzása. Bolyai Farkas az oktatás korszerűsítését szorgalmazta. Az 

Bolyai János is tanított itt. Az intézmény falain 
elméletének alapjait. 

Elsétáltunk a könyvtár mellett, amely több ősnyomtatványt, sok r
könyvet, kéziratot és könyvritkaságot őriz. 

A kultúrpalotánál szálltunk fel buszunkra és 
indultunk tovább Kolozsvár felé 
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Reggel elköszöntünk szállásadóinktól, és elindultunk 

hatodik legnagyobb városa. Itt él a legtöbb magyar Romániában. 

Bolyai Farkas 
1804 

dött az intézet 
sítését szorgalmazta. Az 

is tanított itt. Az intézmény falain 

ősnyomtatványt, sok régi 



 
 

 

 

Kolozsvár - Cluj- Napoca

A 2011-es népszámlálási adatok szerint 
Bukarest után Románia második legnépesebb 

városa. Két színházával, két operájával, tizenegy 
felsőfokú oktatási intézményéve
középiskolájával az ország fontos kulturális 
központja. 
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Napoca 

es népszámlálási adatok szerint 
második legnépesebb 

városa. Két színházával, két operájával, tizenegy 
fokú oktatási intézményével és számos 

középiskolájával az ország fontos kulturális 

A Szent Mihály-templom
király emlékmű voltak úti céljaink. 

Ezek előtt még meglátogattuk Mátyás 
király szülőházát. 

Elköszöntünk Levente bácsitól, 
idegenvezetőnktől és elindultunk haza.
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templom és a Mátyás 
voltak úti céljaink.  

tt még meglátogattuk Mátyás 

Elköszöntünk Levente bácsitól, 
ő ől és elindultunk haza. 



 
 

 

Késő este volt mire hazaértünk az egyhetes erdélyi túránk után. 
barátságokkal, sok-sok információval gazdagabbak lettünk

Határtalanul boldogok voltunk mindvégig!
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 este volt mire hazaértünk az egyhetes erdélyi túránk után. Élményekkel, új 
sok információval gazdagabbak lettünk. 

Határtalanul boldogok voltunk mindvégig! 
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lményekkel, új 



 
 

 

2014. október 18. témanap 

A  reggel megnyitóval kezdődött, 
egy székely népdalt, majd pedig lejátszottuk azt a két interjút
készített igazgatónőnkkel illetve két útitársunkkal Hunyadi Viviennel és Berger Patrikkal.

Ezen a napon iskolatársainkat 12 állomáshelyen fogadtuk.

1. Filmvetítés 

 

2. Arad  

 

3. Békás - szoros   

 

4. Mohos tőzegláp 

 

5. Déva 

 

6. Gyilkos-tó   

 

7. Súgó barlang  

 

8. Falusi turizmus 

 

9. Szent Anna - tó  

 

10. Székelyszentlélek,  székelykapuk 

 

11. Vajdahunyad, Kolozsvár

 

12. Erdélyi konyha 

 

 

Élménybeszámolóval, ismertető
diáktársainknak, a végére teljesen belejöttünk. Most éreztük igazán milyen nehéz dolga is van 
tanárainknak. 
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ődött, ismertettük a nap programját, meghallgattunk az énekkartól 
egy székely népdalt, majd pedig lejátszottuk azt a két interjút, amelyet a városi Fortuna rádió 

nkkel illetve két útitársunkkal Hunyadi Viviennel és Berger Patrikkal.

napon iskolatársainkat 12 állomáshelyen fogadtuk. 

Állomások 

Tóth Marcell , Tóth Benedek 

Barad Emma, Opra Rebeka 

Fillér Imre, Bordács Bence 

Dévényi Aliz, Bach Luca, Sárosi Márta

Vajda Bence, Berger Patrik, Bujtás Balázs

Bach Dorottya, Schveigert Anett

Soós Brigitta, Kovács Marcell, Palotás Nikolett

Hunyadi Vivien, Fleisz Mercédesz

Németh Dávid, Szabó Zalán 

,  székelykapuk  Bach Alexandra, Kovács Bianka

Vajdahunyad, Kolozsvár Orsós Gábor, Kaszás Bálint, Prantner János

Richter Alexandra, Szitkovits Bianka

Élménybeszámolóval, ismertetővel és feladatokkal vártuk őket. 8 órát tartottunk 
diáktársainknak, a végére teljesen belejöttünk. Most éreztük igazán milyen nehéz dolga is van 

 

Paksi Bezerédj Általános Iskola  
7030 Paks, Szentháromság tér 1. 
324; 75/830-325; Fax.: 75/511-054 

OM azonosító kód: 036271 E-mail: info@bezeredj.hu 

26 

ismertettük a nap programját, meghallgattunk az énekkartól 
amelyet a városi Fortuna rádió 

nkkel illetve két útitársunkkal Hunyadi Viviennel és Berger Patrikkal. 

 

Dévényi Aliz, Bach Luca, Sárosi Márta 

Berger Patrik, Bujtás Balázs 

Bach Dorottya, Schveigert Anett 

Soós Brigitta, Kovács Marcell, Palotás Nikolett 

Hunyadi Vivien, Fleisz Mercédesz 

Bach Alexandra, Kovács Bianka 

Orsós Gábor, Kaszás Bálint, Prantner János 

Richter Alexandra, Szitkovits Bianka 

őket. 8 órát tartottunk 
diáktársainknak, a végére teljesen belejöttünk. Most éreztük igazán milyen nehéz dolga is van 
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A különböző állomáshelyek feladatai változatos elfoglaltságot nyújtottak diáktársainknak!
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 állomáshelyek feladatai változatos elfoglaltságot nyújtottak diáktársainknak!

 

Köszönjük aktív közreműködéseteket, 
érdeklődő kérdéseiteket! 
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 állomáshelyek feladatai változatos elfoglaltságot nyújtottak diáktársainknak! 

űködéseteket, 

 



 
 

 

2014. október 20. Bemutató elő

Az egyik hatodikos osztály számára 
erdélyi utunkat.  
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2014. október 20. Bemutató előadás 

s osztály számára bemutató órát tartottunk, amelyen népszer
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bemutató órát tartottunk, amelyen népszerűsítettük 



 
 

 

2014. október 21. 

Értékelő óra 

Azért tettük erre az időpontra az értékel
összefoglalni. Egy kötetlen beszélgetés során elevenítettük fel az út élményeit, a témanap 
eseményeit. Arra jutottunk, ha lehet
programban részt venni. 
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őpontra az értékelő órát, mert szerettük volna a témanap tapasztalatait is 
Egy kötetlen beszélgetés során elevenítettük fel az út élményeit, a témanap 

eseményeit. Arra jutottunk, ha lehetőségünk adódik rá, máskor is szeretnénk ilyen 
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órát, mert szerettük volna a témanap tapasztalatait is 
Egy kötetlen beszélgetés során elevenítettük fel az út élményeit, a témanap 

ségünk adódik rá, máskor is szeretnénk ilyen 


