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LAUTNER HAJNALKA BESZÁMOLÓJA

Budapes� viszontlátogatás
Szeretnék pár mondatban beszámolni a gyergyószentmiklósi testvériskolánk magyarországi
programjairól.
A Fogarasi Mihály Műszaki Líceum tanárai és diákjai április.27-én érkeztek hozzánk. Az első
nap a Margitszigetre kirándultunk közösen. Az idő nekünk kedvezet. Meglátogatuk Árpádházi Szent
Margit sírját, majd a szabadfoglalkozás alat sokan kipróbálták a bringó hintót vagy beültek egy
kellemes kis helyre elfogyasztani egy hűsítű italt. Dél körül tovább indultunk, de nem metróval vagy
villamossal, hanem hajóval. Ugyan sok ülőhely nem volt, mégis nagyon jól éreztük magunkat,
beszéltünk Budapest nevezetes épületeiről. A hajózás után a Corvin Plázába mentünk, ahol vetünk
egy-két dolgot és sokat beszélgetünk. Ezek után sajnos az első napnak vége let és elköszöntünk
egymástól.
A második nap Visegrádra vezetet utunk. Busszal hamar odaértünk. Elsőként körbejártuk a
Királyi Palotát. Sok érdekes dolgot hallotunk. Volt ot egy szökőkút, amiből az idegenvezető
elmondása szerint régen bor folyt. És nem is egy féle. Az idő ma is kedvezet nekünk, szerencsére
senki nem fázot. Egy nagyon szép, ám hosszabb és fárasztó út után megérkeztünk a Fellegvárhoz.
Készítetünk képeket és élveztük a gyönyörű panorámát. Ezután olyan program következet, amit

szerintem mindenki nagyon várt. Az pedig nem más volt, mint a bobozás. Mindenki legalább egyet
bobozot, majd élvezte tovább a napot. Vetünk mindenízű drazsét is. Nagyon vicces volt nézni, hogy
ki hogyan ﬁntorog a ﬁnom vagy kevésbé ﬁnom édességtől. Ezek után a visszaút elég csöndes volt. A
legtöbben aludtak vagy beszélgetek.
A harmadik nap a Tihanyi-félszigetre látogatunk el. A nagy múltú és gyönyörű fekvésű Tihanyi
apátság mellet megtekintetük a kiállításokat is. Ezután Keppel Gyula tanárúr vezetésével a középkori
bencés rendi remetelakokat kerestük fel. A Balaton még hideg volt a fürdéshez, az eső is eleredt,
mégis szép napot tudtunk magunk mögöt hagyni.
A negyedik nap a tanárok és diákok meglátogaták iskolánkat. Igazgató asszony köszöntöte a
vendégeket. Beültek pár órára, valamint megtekinthetek néhány kisebb bemutatót is a szakmai
képzéseinkkel kapcsolatosan, amelyeket ki is próbálhatak (lézerlövészet, önvédelmi bemutató,
hajómodellezés, robotkutyázás stb.)
Ebéd után a Mansfeld-terembe mentünk át és megcsinálhatuk KIP csoportmunkában, hogy
melyik nap tetszet a legjobban számukra. Készültek elég jó alkotások is. A krea�v foglalkozás után
átmentünk a tesiterembe, ahol fociztunk és röplabdáztunk. Mikor ezt meguntuk, visszamentünk a
Mansfeld-terembe, ahol beszélgetünk, zenét hallgatunk és fánkot etünk eperrel.
Összességében jól telt a nap, sokan részt vetek közülünk is a búcsúprogramon. Azóta is
tartjuk a kapcsolatot a gyergyói diákokkal.
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