
Ami legjobban tetszett, ami legjobban megragadott: 

Nagy Richárd: Az utazás nagyon jó volt, a táj bámulatos: dombok, hegyek mindenütt. Szép városok, házak 

tarkították ezt a látványt. Azt tanultam meg az ott élőktől, hogy bármilyen is az élet, akár gazdag, akár 

szegény az ember mindig képes a boldogságra, az élet élvezetére. 

 

Tari Áron: Nagyon megfogott, hogy Magyarországtól távol is ilyen szépen beszélik a magyar nyelvet, és 

tartják a hagyományokat. 

 

Pipicz Anasztázia: Számomra a dévai árvaház és a csernakeresztúri tájházban hallott előadás üzenete volt 

megragadó, mert mindkettőnél legfontosabb értéknek a gyereket tartották 

 

Raj Réka: Egyik legjobb program a táncház volt, mert jót bulizhattunk . A dévai vár ódonsága magával 

ragadott, az árvaházi látogatás után pedig megtanultam értékelni az életemet. 

 

Köleséri Dávid: A gyönyörű táj tetszett a legjobban és Déva vára a fantasztikus kilátás miatt. 

 

Farkas Dániel 1.: Jó érzés volt, hogy sokat tanulhattam az úton, és a történelem órai tudásomat is tudtam 

kamatoztatni. Mivel érdekelnek a régi várak, a dévai vár is nagyon tetszett. Ez a kirándulás meghatározó 

volt nekem, és jó volt együtt lenni az osztálytársaimmal. 

 

Polgár Lilla: Nekem jó élmény volt, hogy Nagyváradon verset mondhattam, és Déva váránál a 

vezetésemmel énekelhettünk. Megtanultam, hogy az ortodox templomban állva imádkoznak, és sok érdekes 

dolgot láttam. 

 

Komócsin Roland: Nekem legjobban a történelmi emlékhelyek tetszettek. Rendkívül meg voltam ekégedve 

a családoknál eltöltött idővel. Az étkezés és a szállás csodálatos volt, s jó szórakozást nyújtottak az 

esténkénti összejövetelek. 

 

Kósa Kriszti: Nagyon tetszett a csernakeresztúri szállás, nagyon figyeltek ránk. Gyulafehérváron 

megragadott az ortodox templom különlegessége, Déván a lélegzetelállító kilátás. Az aradi 13 sírjánál zajló 

megemlékezés megható és elgondolkodtató volt számomra. 

 

Barta Gergely: Nekem nagyon jó élményként maradt meg Kolozsváron a Szent Mihály templom. 

Gyönyörű gótikus stílusa lenyűgözött, kiválóan megmunkált elemei, csodálatos, csúcsíves formái, 

támpillérei, ablakai, valamint a belső tere, az oltár, a freskók kellemes nyomot hagytak bennem. 

 

Martonosi Kitti: Engem az emberi nagyság fogott meg. Aradon az, hogy képesek voltak a hazáért meghalni 

a tábornokok. Déván pedig az, hogy csodálatos dolog, amit az itt dolgozók tesznek a gyerekekért. 



 

Nagy Kitti: Fantasztikus volt Nagyenyeden egy 400 éve működő kollégiumot megtekinteni. Tetszettek a 

templomok, várak, s örülök, hogy volt szabadidőnk, így körbenézhettünk a városokban. 

 

Komáromi Mónika: Legszebb élményem az utolsó este volt, ahol felköszönthettük a születésnapos Julika 

nénit, Gabi nénit és Bálintot. Tetszett a helyiek és a mi csoportunk táncbemutatója is. 

 

Márta Norbert: Világoson megragadott az a helyszín, ahol Görgey aláírta a fegyverletételt, s érdekesnek 

tartottam, hogy Kossuth árulónak nevezte, s így kellett leélnie egész életét. A kiránduláson nagyon jó volt 

együtt lenni a tanárokkal és az évfolyammal, mert sokat nevettünk, beszélgettünk, és ez idő alatt jobban 

megismertük egymást. 

 

Cser Máté: Megragadtak a festői tájak, és a templomok szépsége. Isteniek voltak az ételek, pazar a 

vendéglátás, jók az esti pókerpartik. Nem kívánhatok mást, minthogy gyerekeim is eljussanak ezekre a szép 

helyekre. 

 

 


