Egy eseménydús és felejthetetlen hét
Április 15-e és 19-e között iskolánk látta vendégül a Comenius-projektben részt vevő külföldi országok 33
diákját és 9 kísérő tanárát. A magyarországi látogatáson megnéztük Budapest főbb nevezetességeit, a
Várat, a Margitszigetet, a Hősök terét. Brájer Éva képviselő asszony és Varga Tamás képviselő úr
segítségével térítésmentesen vehettünk részt egy parlamenti látogatáson, melyet ez úton is hálásan
köszönünk.
Az első napokban még ellátogattunk a gödöllői Grassalkovich-kastélyba és egy UNESCO- díjas ökofaluba,
Galgahévízre. Mindkét program nagyon érdekes, vonzó volt vendégeink számára és számunkra is.
A Székesfehérváron töltött délelőttök folyamán különféle játékos csoportmunkában foglalkoztunk a
pazarlás csökkentésének témájával, a tudatos fogyasztóvá neveléssel. Délutánonként városunk
nevezetességeit tekintettük meg. Pénteken a Polgármesteri Hivatalban Mészáros Attila tanácsnok
köszöntötte a projekt résztvevőit, és még ajándékot is adott minden csoportnak. A magyarországi látogatás
búcsúestéjén a Fehérvári Ének országos kórustalálkozó alkalmából rendezett táncházban ropták nagy
lelkesedéssel a táncokat vendégeink és mi magunk is.
Hálásan köszönjük mindazt a támogatást, segítséget, amit a magyarországi látogatás programjaihoz
kaptunk Brájer Éva alpolgármestertől, Varga Tamás államtitkár úrtól, Mészáros Attila tanácsnoktól, Halász
Etelkától, Turi Krisztinától és Németh Andrea őstermelőtől.
A projekthétről készült hírek, képek az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_109304
http://www.fehervartv.hu/index.php?pg=video&cid=16&vid=7975&autoplay=false
http://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=media22660_hu#
http://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_1_2295
http://feol.hu/szekesfehervar/a-pazarlas-ellen-comenius-iskolai-egyuttmukodes-1539439
Pár csodálatos nap
Vasárnap érkeztek meg Magyarországra. Az első pár napot Gödöllőn töltötték. Mi ezalatt már kíváncsian
vártuk őket, és izgatottak voltunk, hogyan tudunk majd velük beszélgetni.
Szerdán este mentünk el értük a Platán Hotelhez. Onnan egyből hazavittük őket, vacsoráztunk, és utána
beszélgettünk velük. Másnap reggel az iskolában voltak programok. Először körbevezettük őket az
iskolában, aztán óralátogatásra mentünk. Utána közösen néztük meg a néptáncórát, amibe a végén bevontak
minket is. Aztán vegyes csoportokra lettünk osztva, ahol társasjátékot kellet készíteni, az újrahasznosítás
témájával. Ebéd után indultunk a Bory-várhoz. Szerintünk tetszett nekik. Ezután szabad programunk volt,
ami alatt elvittük őket fagyizni. Megmutattuk nekik a belvárost, elmentünk a Vidámparki-tóhoz, ahol
napoztunk egy jót. Késő délután elmentünk tekézni a Vodafone Sportcsarnokba. Körülbelül két órát
töltöttünk el ott. Este közösen leültünk beszélgetni. Onnan hazavittük őket, megvacsoráztunk és elmentünk
aludni.
Péntek reggel az iskolában találkoztunk. Újra vegyes csoportokra osztottak minket, és elkezdődtek a
délelőtti programok. Három része volt a feladatnak: egy haszontalan tárgyat eladni; a legújabb telefonról
beszélni, hogy miért vedd meg és miért ne; kérdőívet kitölteni a pazarlással kapcsolatban. Miután ezzel
végeztünk, megebédeltünk, és elindultunk a Babamúzeumba. Ezután a Polgármesteri Hivatalba mentünk,
ahol a Szent István-emlékévről és a városban folyó átalakításokról beszéltek nekünk. Újra volt pár óra

szabad időnk, amit részben a városban, részben pedig Lucáéknál töltöttük. Este a táncházba mentünk.
Közösen táncoltunk, és mind nagyon jól éreztük magunkat.
A végén a németek és a spanyolok nehéz búcsút vettek egymástól. Másnap reggel visszavittük a
spanyolokat a Platán Hotelhez, ahonnan indultak Pestre, a repülőtérre. Hosszú búcsúzkodás után indultak
el. Mi szomorúan és nagy ürességgel a szívünkben lassan kullogtunk hazafelé. A mai napig hiányoznak, és
már nagyon várjuk, hogy újra találkozzunk velük Londonban és Madridban.
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