
Románia 

 

Hétfőőőő: 
Reggel 9-től az iskolában találkoztunk a többi diákkal, ahol az Erasmus teremben minden 

ország előadta a bemutatóját a saját országáról. Mondhatni a videónk nagy sikert aratott. :) 

 
 

Később az iskolában ebédeltünk. Egy kisebb pihenő után pedig meglátogattuk a 

polgármestert, aki egy beszéddel köszöntött minket. 

 

A látogatás után szabadkezet kaptunk. Mi egy pár diákkal összecsapódva felfedeztük a város 

rejtett természeti kincseit. 

Végül napot egy elegáns vacsorával és táncolással zártuk. 

 



 

 



 

Kedd: 
 

Kedden szintén az iskolában kezdődött a napunk a többi nemzettel együtt. Az első feladatunk 

az volt, hogy egy prezentációt készítsünk Nyíregyházáról Wakelet segítségével. Rövid szünet 

után egy 'Voki'-t kellett készítenünk, ahol saját karakterünket raktuk össze, majd egy 

hangfelvételt adtunk hozzá, amely tartalmazza a nevünket, életkorunkat, nemzetiségünket és 

hobbijainkat. 

Ezt ebéd követte. Egy órával később pedig hivatalosan is elkezdődött a sport nap. Itt volt 

lehetőségünk focizni, kosarazni és kézilabdázni. 

 

 
A vacsora előtt volt némi szabadidőnk, de az időjárás nem volt kedvező ahhoz, hogy 

kimenjünk felfedezni a város további részeit. 

Vacsora után pedig sikerült jobban megismernünk egymást a többi a nemzetiséggel és még 

új kártyajátékokat is eltanultunk tőlük. 

 

 

 

 



 

Szerda: 
A szerdai napra egyetlen egésznapos programunk volt, még hozzá elutazzunk Nagyváradra. 

Utunkat egy múzeumban kezdtük, ahol az evolúciós feljődést szemléltük meg. 

 

 

Ezután a város különböző stílusaiban felépült épületeit néztük meg, és találkoztunk a Nyugat 

folyóirat első nemzedékével is. 

 

 

Majd szabadkezet kapva a városban néztünk szét, ebédeltünk és szuvenireket vásároltunk. 

Délután elindultunk vissza a szállásra kipihenni ezt a mozgalmas napot, este 8kor 

vacsoráztunk, amely után hamarosan el is aludtunk. 



 

 

Csütörtök: 

A csütörtök délelőttöt az iskolában töltöttük, ahol az Award Ceremony-val kezdtünk. 

Majd volt szerencsénk megtekinteni a végzősök ballagásának egy részét. Mindeközben pedig 

elkészítettük az Erasmus+ FlashMob-ot. 

 

Majd ebéd után a délutánt Aradon töltöttük, ahol a fő úti cél 

számunkra az Aradi Szabadság-szobor volt. 



 

Este ismét egy különleges vacsorában volt részünk annak jegyében, hogy a törökök számára 

a program itt véget ért és másnap reggel indultak haza. 



 

 

Péntek: 
Pénteken reggeli után egyből buszra szálltunk és elindultunk Temesvár felé. 

Odaérkezvén átmentünk a rózsa parkon, majd a város más látványosságai mellett haladtunk 

el. 

 
Ezt szabadidős foglalkozás követte. 

 

A találkozóhely a Julius Town-ban volt, amely olyan, mintha az ember egy teljesen más 

világban járna. 

 

A szálláshoz visszaérte után nem sokkal elkezdődött a hét utolsó vacsorája Romániában. 

Elvittek minket egy kis barátságos kertbe, ahol mint „előétel” zsíroskenyeret, majd bbq-s 

hamburgert kaptunk. 

 



 

 

A kiadós vacsora után mindenki visszavonult a hotelbe és elkezdtünk készülődni a másnap 

reggeli hazaútra. 


