Comenius projekt élménybeszámoló – Magyarország

2014. október. 29-én megérkeztek országunkba a Commenius programban
résztvevő külföldi testvériskolák diákjai és tanárai. Már nagyon vártuk az
érkezésüket, ugyanis jó néhányan, azokat a diákokat láthattuk vendégül, akiknél
nekünk is alkalmunk nyílt vendégeskedni, én is ezen tanulók között voltam. Eljött
a várva várt nap, a hétfő. Már tudni véltem, hogy érkezik Gaia Matera , az-az
olasz diák, aki szállást nyújtott nekem olaszországi utam során és ő általa
ismerkedhettem meg az olasz kultúra, s gasztronómia különlegességeivel, ezért
hát feladatomnak tartottam, hogy az én családomnál ő is megízlelhesse a magyar
konyha nevezetes ételeit, mint például a húslevest és a töltött káposztát. Így
hát hétfő este a köszönést és a berakodást követően mindenki hazaszállította, s
megvacsoráztatta vendégét. Az este remek hangulatban telt, ugyanis rég láttuk
egymást sok dolgot kellett megosztanunk barátainkkal.
Második napunk átlagos iskolai napként
kezdődött,

reggel

8

órára

a

gimnáziumban kellett lennünk, azonban
ahelyett, hogy órákon vettünk volna
részt, egy rövid megbeszélés után
elindultunk Kassára. Ahol alkalmunk
nyílt, remek hangulatban megnézni az
egykori magyar város nevezetességeit,
látványosságait.
indultunk

Majd
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tovább

Sátoraljaújhelyre,

ahol

kipróbálhattuk a bobozás és a libegő adta
élményeket.

Sok

élményben

és

tapasztalatban volt részünk ezen a napon.
A délután folytatásaként este megint
összegyűltünk Encs egyik hangulatos kis
helyén.
Harmadik napunk eleje, keddtől eltérően munkával telt, ugyanis a
különböző országok diákjainak prezentációját tekinthettük meg. Ezen napon
tovább nem voltunk együtt vendégeinkkel ugyanis azok külön programon vettek

részt. Miután hazaérkeztek és megvacsoráztak,
újra egy közös estét töltöttünk el Encsen

Utolsó előtti napunkon Aggtelekre látogattunk el és megcsodáltuk s
hosszanti barlangrendszert. A rossz időre ellenére ez a napis érdekesen és jó
hangulatban telt. Este a Central étterem látott minket vendégül. Ahonnan egy
kellemes vacsora után hazaindultunk pihenni.
The Last day: Ez a nap szomorkásan indult mindenki számára, viszont
alkalmunk nyílt a délelőttöt együtt töltenünk még. Megpróbáltunk érdekes
programokat szervezni a diákoknak. Eljött a búcsú ideje, amit nem egy ember
hullatott könnyeket, mert szoros barátságok szövődtek egy életre. Reményeink
szerint alkalmunk nyílik egymást meglátogatni a jövőben

