2019. április 1-5. Marosvásárhely (Románia) / 1-5. April 2019 Târgu Mureș - Neumarkt am
Mieresch (Rumänien)
2019. március 31.
Érkezés Marosvásárhelyre a késő délutáni órákban. A diákok találkoztak a vendéglátó
családokkal, a tanárok a hotelben elfoglalták a szállásukat.

2019. április 01.
Reggel 9 órakor a vendéglátó iskola épületében találkoztak az 5 országból érkezett diákok,
pedagógusok. Rövid köszöntő műsort követően a diákok bemutatták az általuk még itthon
összeállított PPT bemutatót, melynek témája: „Moderne Musik in meiner Heimat”. Minden
csapatnak be kellett mutatni egy kiválasztott hazai együttest. Az együttest előzetesen az
iskolában végzett közvéleménykutatás alapján választottuk ki. Az ezután következő workshop
keretén belül begyakorolták a „Stand by me” című dalt. Minden országnak még otthon le kellett
fordítani a dal 2. versszakát, majd az egész dalt be kellett gyakorolni. Romániában közösen
elénekeltük a dalt, minden ország saját nyelvén énekelte a lefordított 2. versszakot, a többi
ország, és a Református Kollégium diákjaival együtt. Az előkészületekben és a közös éneklés
megvalósításában Zoltai Attila, Bozsérné Bányai Réka segített. Délután ellátogattunk a
városházára, ahol a polgármester fogadott minket.
vendéglátó családokkal töltötték

.

A délután fennmaradó részét a diákok a

2019. április 02.
Reggel 8 órakor indult a csoport Szászrégenbe, ahol a -Gliga- Hegedű és hangszergyártó
üzemben tettünk látogatást. A pályázatban vállaltaknak megfelelően a diákok itt feltehették a
munka világával kapcsolatos kérdéseket, amelyeket kiértékelve, összesítve összehasonlító
képet kapunk a program végén az egyes országok munkaerőpiaci viszonyaival kapcsolatban.
Visszafelé látogatást tettünk a Teleki-kastélyban (Gornesti). A délután fennmaradó részét a
diákok a vendéglátó családoknál töltötték, a tanárok késő délután ellátogattak Szovátára.

2019. április 03.
A diákok és tanárok 9 órától 2 csoportban megtekintették Marosvásárhely nevezetességeit. A
program a Kultúrpalotában ért véget, ahol meghallgattuk a diákok PPT előadásait melynek
témája: „Klassische Musik in meiner Heimat – Klasszikus zene a hazámban” volt. Sajnos Csíky
Boldizsár: Europa im Musikleben von Neumarkt am Mieresch Európa Marosvásárhely zenei
életében” című előadása elmaradt, csak a zeneszerző üzenetét tudtuk meghallgatni a
Református Kollégium egyik tanárának tolmácsolásában. Délután együtt begyakoroltuk azt a
flash mob-ot, amellyel szintén otthon kellett megismerkedniük a csoportoknak. A jó hangulatú
program körülbelül 14.45-ig tartott, a délután fennmaradó részét a diákok a vendéglátó
családoknál töltötték. A tanárok 16.00-órától tanárkonferencián vettek részt, ahol a következő
hónapok teendőit, illetve az utolsó franciaországi találkozó programját beszéltük meg. A
találkozóra szűk egy év múlva kerül sor március utolsó hetével kezdődően: 2020. március 30április 3-ig terjedő időszakban.

2019. április 04.
A nap 8.00 órakor kezdődött az iskola dísztermében, ahol a minden ország bemutatta „Ein
spezifisches Instrument in meinem Land – Egy tipikus hangszer az országomban” témában
elkészített plakátot. A bemutató után a közeli zeneiskolában vettünk részt műhelymunkán, ami
a klasszikus zene témáját dolgozta fel. Ezután „Unsere Traditionen- Hagyományaink” címmel

vettünk részt előadáson. A nap egy filmzenéket feldolgozó klasszikus zenei koncerttel zárult A
Kultúrpalota nagytermében.

2019. április 05.
Az utolsó nap az utazás jegyében telt. A csoport reggel indult Segesvárra, majd meglátogattuk
a berethalmi erődtemplomot, és legvégül Nagyszebenben tettünk látogatást. Este 19.00 órakor
értünk vissza Marosvásárhelyre.

2019. április 06.
A magyar csoport román idő szerint 11 órakor indult vissza Magyarországra.

ÖSSZEGZÉS:
A találkozó jó hangulatú volt, a magyar diákok könnyen megtalálták a közös hangot a
vendéglátó erdélyi családokkal, nyelvi akadály nem volt, hiszen minden család magyar család
volt. Az első (2017-es) magyarországi találkozás emléke még elevenen élt bennük, és
figyeltünk arra, hogy fiatal diákjaink ugyan azokhoz a gyerekekhez kerüljenek, akiket
Magyarországon láttak vendégül. A pályázatban foglaltakat teljesítettük, a diákok nyelvi
kompetenciája, kommunikációs készsége fejlődött, hiszen bátran kommunikáltak idegen
nyelven is. A zenével kapcsolatos ismereteiket bővíteni tudták, történelmi tudásuk gyarapodott.
A megszerzett tudás hozzájárul ahhoz, hogy saját életükre, Magyarországon használt nyelvükre
más szemszögből tekintsenek.

A találkozón készült képek megtekinthetőek itt / Die Bilder des Treffens kann man sich hier
anschauen:
https://drive.google.com/drive/folders/1crkUMHywA8AWUETcV6llpXPKEntl1bZ4?fbclid=IwAR1MX94
Fw6xZBeCXfHbRtfPFCtaJxSL_0dcnSGRRJUqWHNAUHz09vpXTODI

