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A résztvevő diákok beszámolói:  

 

1. nap: április 13, hétfő:  

 

“Az első nap leginkább az ismerkedésről szólt. Az igazgatónő köszöntője és az iskolai zenekar 

fantasztikus előadása után különféle érdekes és vicces játékokat játszottunk. Ezután egy art 

workshop következett, ahol a saját országunk földrajzi adottságait, valamint jellemző 

szimbólumokat kellett lefesteni. Szerintem nagyon különleges alkotások születtek! :) Ezután 

részt vehettem egy szlovén fizika órán, majd az ebéd után ellátogattunk egy kozmetikai 

termékeket gyártó vállalkozáshoz. A Slovenske Konjice-i túra után egy nem messzi kolostor 

épületét nézhettük meg. Fárasztó, de egyben izgalmas nap volt!” 

Kinyik Berta 

 

“A fogadóm és én minden reggel gyalog mentünk iskolába, ami 3 km-re volt, így elég korán 

kellett kelnünk. Azonban a csodálatos táj, ami reggelente elém tárult, mindenért kárpótolt: 

hegyek és dombok mindenütt. A suliban a megnyitó után egy terembe mentünk, ahol játszottunk 

pár játékot, ezután következett az art workshop. A finom ebédet követően a fogadóinkkal kis 

körbe álltunk és különböző szavakat, kifejezéseket tanultunk meg a másik nyelvén. Végül Zicébe 

mentünk, ahol megnéztünk egy kolostort. 

A napot végül egy közös pizzázással zártuk a suli közelében lévő parkban.” 

Barka Szófia 

 

“Általában a reggelem 6 órai keléssel indult, míg a fogadóm édesdeden csicsikált még egy ¾ 

órát. (Elég korán kelő típus vagyok:D) Majd miután a fogadóm felkelt és elkészült, reggelivel 

folytattuk a napunkat. Mivel a sulitól igen messze laktunk az egyik szomszédja vitt el minket 

kocsival az iskolába. A táj igen csak szemgyönyörködtető látvánnyal tárult elénk, ahogyan a 

kocsi ablakából figyeltük az elsuhanó fákat - bár ez csak számomra volt újdonság-. Erdős rész 

ameddig csak a szem ellát, legelőkkel rajta juhokkal, tehenekkel és egyéb háziállatokkal. Az 

iskola pompázatosan festett a kis városkába, ahova megérkeztünk szerencsésen a megnyitó 

kezdésére. Láthattunk csodálatos bemutatókat, ahol az iskola tehetséges tanulói megcsillogtatták 

tudásukat. Majd később körbevezettek az iskolában és kezdetét vették a napi tervek, amelyben 

szórakoztató programok szerepeltek. Miután a programoknak vége lett a fogadómmal elmentünk 

vásárolni, de nem maradtunk ki a közös pizzázásból sem. :)” 

Szabó Anita 

 

“Az első reggel elég nehézkesen indult, mind nekem , mind a fogadóm családjának, ugyanis 

nagyon későn értünk haza előző nap. Egy kiadós reggeli után a szülei elvittek minket az 

iskolába. Az iskola nekik 7.10-kor kezdődik, de szerencsére nekünk csak 8-kor. A nap első 

programja a megnyitó volt. Itt az iskola tanulói zenés és más fellépésekkel készültek. Ezt 

követően a program tagjaival egy teremben különböző játékokat játszottunk amik segítették a 

megismerkedést. Művészeti tehetségünket is megcsillogtathattuk az art workshop keretében. 



Hazánk látványosságait, szimbolikus dolgait kellett lefestenünk.A finom ebéd után 

körbevezettek minket a városban, megnéztük a helyi nevezetességeket , majd meglátogattunk 

egy közeli kolostort. A táj itt is gyönyörű volt és békés. A közös programok végeztével 

hazamentünk és a fogadómmal és családjával is jobban megismerkedtünk.”                                                                               

Major Fruzsina    

 

“Szerencsére ugyan akkor kellett kelnem reggel, mint otthon, ami nagy megkönnyebbülést 

jelentett számomra. Mivel elég messze laktunk a sulitól a fogadóm kis kocsijával mentünk 

minden nap. A nyitó ceremónián az ottani diákok megmutatták mennyire tehetségesek táncban, 

zenében, valamint a színházi életben is. Az első nagyobb feladat az volt, hogy országonként 

fessünk le egy-egy jellegzetes tájat, szimbólumot. A finom ebéd után körbevezettek minket a 

városban, és egy szép kolostort is meglátogattunk. A kötelező program végeztével egy jót 

pizzáztunk a közeli parkban.” 

Rádóci Kitti          

 

“Reggel hét óra körül keltünk és a reggeli egy tál csokis banános müzli volt. A suliban az 

aulában a diákok köszöntése volt az első program az igazgatónő és a két program vezető beszéde 

után az iskola banda és a dráma club előadása következett. A dráma érdekes de kissé vontatott és 

kusza volt számomra, de a bandát napokig tudtam volna hallgatni.  Ez után egy nemzeti 

festegetés következett, ami jó volt. Az ebéd isteni volt ahhoz képest hogy suli menzás volt. Ezen 

túl részt vettünk egy csapat építéses ismerkedős foglalkozáson. A vacsoránkat egy parkban közös 

pizzázással töltöttük.” 

 Fábián Csenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



2. nap: április 14, kedd: 

 

“Ma egy érdekes előadáson vettünk részt, ahol sikertörténetek és hasznos gyakorlati tanácsok 

segítségével megtudhattuk, hogyan kezdjünk egy vállalkozást. Ezután táncórára mentünk, ahol 

egy hip-hop koreográfiát és egy jellegzetes szlovén valamint finn táncot tanulhattunk meg. :) Az 

ebédet követően Roglában, egy sí centerben találtuk magunkat, ahol bobozhattunk. Azt hiszem, 

ez a legjobb bob pálya, ahol eddig voltam! :) A hosszú nap után az egyik diákhoz mentünk 

piknikezni. Nagyon jól éreztem magam! :) “ 

Kinyik Berta 

 

“Talán ez a nap volt a legjobb a héten!:) A délelőttöt az osztályteremben töltöttük, ahol Matija 

tartott nekünk előadást a vállalkozásokról,de nem akármilyen módon. Először is egy játékkal 

kezdtünk,ahol a székeken egyensúlyozva növekvő sorrendbe kellett rendeződnünk anélkül,hogy 

érintettük volna a földet. Első hallásra lehetetlennek tűnt,de sikerült megoldanunk.:) Ezt követte 

egy táncóra,ahol egy betanított koreográfia mellett lehetőségünk volt tradícionális táncok 

tanulására is,mint a polka vagy a flamenkó. Ezután elmentünk Roglába, ahol boboztunk, majd 

piknik következett az egyik diáknál,hol a jó falatok mellett még jobban összecsiszolódott a 

társaságunk.” 

Barka Szófia 

 

“ Ez a nap igen csak forgalmas és fárasztó volt, de emellett szórakoztató is. A nap egy Business 

workshoppal indult, ahol Matija egy fiatal vállalkozó tartott nekünk érdekes bemutatót, amely 

igen csak figyelemfelkeltő és élvezetes volt. Ezt követően táncolni mentünk, ahol különböző 

stílusokkal és tradícionáis táncokkal ismerkedhettünk meg. Majd feljutottunk egy “csúcsra” , 

amelyet hó borított és boboztunk egy jót és gyönyörködtünk a hófödte csodálatos tájban. A nap 

végét mégis picnic koronázta, ahol a grillezett meleg falatkáknál semmi sem esett jobban az üres 

hasnak. A jó társaság meg még jobban meg hozta az ember étvágyát, főleg ha még nyakon 

öntjük egy kis játékos mozgási feladattal is:D” 

Szabó Anita 

 

“A keddi napon sok mindent tanulhattunk. Részt vettem egy angol órán,amit egy amerikai tanár 

tartott. Az óra nagyon tetszett, érdekes volt és szórakoztató. Ezután minden résztvevő diák 

összegyűlt és mind a négy ország nyelvein tanultunk szavakat. A legtanulságosabb és 

legérdekesebb program viszont csak ezután jött. Egy fiatal vállalkozó tartott nekünk egy előadást 

a vállalkozásokról,hogyan kell előállni az ötlettel, mi a célravezető és példákkal mutatta be, hogy 

még a leglehetetlenebb ötletből is lehet sikeres üzlet. Egy kis mozgás érdekében részt vettünk 

egy táncórán,ahol egy koreográfiát tanultunk meg több vagy éppen kevesebb sikerrel, és még a 

polka világába is bevezettek minket. Délután felmentünk a helyi síparadicsomba, a Rogla tetejére 

ahol még mindig volt hó és itt mindenki bobozhatott. Ez nagyon vicces és izgalmas volt, 

sokunknak még a könnye is belecsordult. Késő délutánra és estére pedig szerveztek nekünk egy 



pikniket ahol finomabbnál finomabb ételeket ehettünk a jó társaságban. Az esti hideg ellen 

mozgásos játékokat játszottunk, majd amikor már mindenki kifáradt hazamentünk aludni.” 

Major Fruzsina 

 

“A ma reggelünk egy jó kis workshoppal kezdődött, amikor is négynyelvű szótárat készítettünk a 

legérdekesebb és leghasznosabb szavainkból. Ezután egy fiatal vállalkozóval ismerkedtünk meg, 

aki segít a kezdő vállalkozóknak elindulni saját útjukon. Ebben a két órában sok olyan dolgot 

tudtunk meg, amelyek nemcsak a vállalkozásra, hanem a mindennapi életre is igazak. Mivel a 

mai nap a mozgás és a sport jegyében telt részt vettünk egy táncórán, ahol polkázni is 

megtanultunk. Délután ellátogattunk Roglába, ahol boboztunk. A napot egy családias, grillezős, 

játékos piknikkel zártuk.” 

Rádóci Kitti 

 

“Ma valamivel korábban keltünk mivel Maruša be szeretett volna menni az első órájára amire 

rajtam kívül csak egy finn cserediák ült be. Ahhoz képest hogy azt mondták hogy csak úgy 

ülhetünk be ha csöndbe leszünk a tanárnő végig kérdezgetett minket az országainkról és a 

városainkról. Ezt követően a többi cserediákkal ismét bementünk ugyan ahhoz a tanárnőhöz 

workshopozni. Majd bobozni mentünk a hegyre ami az egyik legjobb idő töltésünk volt, nagyon 

élveztem. Este az egyik srácnál piknikeztünk. A kaja jó volt és a hangulat is bár a játékok nagy 

részében nem igen tudtam kivenni a részem a térdem miatt. Haza érve jó volt ágyba kerülni.” 

Fábián Csenge 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 



 

 

 



 

 



 
 

3. nap: április 15, szerda: 

 

“A mai úti cél Ljubljana volt. Először is a keddi előadót, Matija-t látogattuk meg a cégénél, ahol 

érdekes és szokatlan feladatok vártak ránk, egyéb hasznos tanácsok mellett. Majd 

idegenvezetővel felfedezhettük a város szépségeit. Kaptunk 2 óra szabadidőt, ami alatt vettem 

szuvenírt, édességet és még egy könyvet is. A város hangulata magával ragadó, szívesen 

visszajönnék még ide. :)” 

Kinyik Berta 

 

“Reggel 8 órakor a buszunk már a főváros,Ljubljana felé robogott. Az előző napokban próbáltuk 

megtanítani az egyik szlovén fiúnak az icike- picike pockos nyelvtörőt, több-kevesebb 

sikerrel,de ő kitartó volt és a buszon is kitartóan gyakorolta. Matija céglátogatását követően 

elmentünk egy faszemüvegeket gyártó magáncéghez, mely a Woodstock nevet viseli. Az alapító 

tagok Slovenske Konjice-ből származnak és örömmel beszéltek vállalkozásukról és az eddig 

elért sikereikről. Majd városnézésre indultunk Ljublanában, amit mindenki élvezett.:)” 

Barka Szófia 

 

“A szerdai nap igen csak hasznos volt számomra, mivel olyan információkat szereztem a 

vállalkozásokról, illetve vállalkozókról, amelyekről nem tudtam. Betekintést nyerhettem milyen 

egy vállalatot elkezdeni, hogyan kezdjem el. Tanácsokat kaptam, útmutatást és ezt mind úgy, 

hogy egyben a figyelmemet is fenn tartotta az előadó a jól összeszerkesztett/rakott előadásával. 

Igazán érdekes volt. És mindezt először egy bevezető kis játékkal kezdtük el. Ellátogattunk a 

Woodstockhoz, egy kis vállalkozáshoz. Majd a látogatást követően bejártuk Ljubjanát, amelyet a 

kimerítő séta után a jól megérdemelt vásárlás zárt le. :D” 

Szabó Anita 

 



“Szerdán Ljubljanában látogattunk, ahol egy újabb business worshopon vettünk részt a tegnapi 

előadó vezetésével. Megoldottunk vagy legalábbis megpróbáltuk megoldani a „marshmallow 

próbát” és további okosságokat tudtunk meg. Ezután, hogy élőbe láthassuk amiről beszéltünk, 

meglátogattunk egy fejlődő vállalkozást. Később körbejártuk Ljubljanát, ami gyönyörű hely, 

rengeteg látnivalóval. Az idegenvezetést követően pedig kaptunk szabadidőt, amikor ehettünk. 

Én a fogadómmal meglátogattam a tradicionális Mcdonaldsot, majd elmentünk souvenirt venni.” 

Major Fruzsina 

 

“Ma reggel 8-kor indultunk a fővárosba, Ljubljanába. Úti célunk első pontja a tegnapi előadó 

cége volt. Természetesen sokat tanultunk az ott kapott feladatokból. Később ellátogattunk a 

Woodstockhoz, egy vállalkozáshoz, ahol fából készítenek szemüvegkereteket. Ezután 

következett a legjobb rész, ugyanis körbejártuk Ljubljanát. A tömeg hatalmas volt, de inkább 

mondanám ezt hangulatosnak, mintsem zavarónak. Engem elvarázsolt ez a gyönyörű város, 

szeretnék minél hamarabb visszatérni és még alaposabban körbejárni. A sok séta miatt eléggé 

kimerültek voltunk mire visszaértünk, de ez sem tántorított minket vissza attól, hogy megnézzük 

a fogadómmal milyen is Slovenske Konjice “felülről”. Megmásztunk egy dombot, ahonnan 

láttuk az egész várost. Mondanom sem kell, hogy a kilátás eszméletlenül szép volt.” 

Rádóci Kitti 

 

“A mai napon Ljubjanába kirándultunk. Az út hosszas és fárasztó volt. A megérkezés után egy 

élvezetes előadás következett. Majd városnézést követően szabad foglalkozás és ebéd vadászat 

következet. Hát igen, egy dolgot megtanultunk, hogy a szlovén kínai és a palacsinta nem a 

legjobb. Vásárolgatás után visszamentünk haza és egy jó kis fürdő után az ágyba kerültem.” 

Fábián Csenge 

 



 
 

 

         

 



 

 



 

  

 



  

 
 

 

4. nap: április 16, csütörtök: 

 

“Ez a nap az elkészített prezentációk bemutatásáról szólt. Ezután csapatokba rendeződtünk, majd 

egy Business English versenyen mértük össze tudásunkat. Sok új kifejezést tanultam. Végül a 

csapatoknak közösen kellett egy booklet-et elkészíteni arról, hogyan lehet elkezdeni egy 

vállalkozást Finnországban, Spanyolországban, Szlovéniában és Magyarországon. A munka 

végeztével egy méhészt látogattunk meg, aki beszélt a munkája folyamatáról, kóstolhattunk 

különleges ízű mézeket, majd megmutatta műhelyét is. Ezután lehetőség volt vásárolni tőle. 

Késő délután egy másik diákhoz mentünk, ugyancsak piknikezni. Sokat ettünk, lehetett 

röplabdázni, este pedig táncoltunk. :) A kedvencem a szlovén tánc, a polka volt. :)” 

Kinyik Berta 

 

“A csütörtöki napot a prezentálásoknak, Set up Businesseknek, maga a vállakozással kapcsolatos 

Business Englishnek szenteltük a nagy részét, de a móka sem maradt ki a napból. Mivel egy 



méhészetbe is ellátogattunk, ahol ínycsiklandó mézeket kóstolhattunk meg, illetve a helyben 

sütött puszedliről ne is beszéljünk - olyan finom volt, hogy mindenki megnyalta volna a 

méhecskék tíz ujját (ha lenne), akiknek a finom mézet köszönhetjük:D-. Bepillantást nyerhettünk 

a mézkészítés fortélyaiba is, amely igen érdekes volt. Emellett lehetőségünk volt ott helyben házi 

mézet venni. :) A délutánt pedig egy picnick-el zártuk le, ahol kitáncoltuk magunkból a sok 

mézet. :D” 

Szabó Anita 

 

“Csütörtök a munka napja volt. Minden ország bemutatta az általa választott vállalkozásokat, 

megtudhattuk, melyik országban hogyan lehet vállalkozást indítani és ebből kisebb csapatokban 

booklet-et is készítettünk. Ezen a napon zajlott le a Business English competition is, ahol habár 

csak egy csapat nyert, mind győztesek lehettünk, és kaphattunk egy Eramus-os pólót. Ebéd után 

elmentünk egy helyi méhészetbe, ahol bepillantást nyerhettünk a mézkészítésbe,a méhek dolgos 

életébe és a különböző fajtájú és ízű mézeket is megkóstolhattuk. Akármennyire húztam is a 

számat (ugyanis nem szeretem a mézet), a többiek biztatására megkóstoltam a fahéjas mézet ami 

annyira megízlett, hogy vettem is egy kis üveget itthonra. Délután megint a egy közös pikniken 

voltunk, ahol ehettünk jó sokat, röplabdáztunk és táncoltunk. Az egész nagyon jó hangulatban 

telt és szerintem mindenki nagyon jól érezte magát.” 

Major Fruzsina 

 

“Ezen a napon mutattuk be azokat a prezentációkat, melyekben megismertettünk helyi 

vállalkozókat. Meghallgattuk, hogy mik a szabályai, lépései egy vállalkozás elindításának, majd 

ezekből az információkból booklet-et készítettünk.  Ebéd után ellátogattunk egy helyi 

méhészetbe, ahol finomabbnál finomabb mézeket kóstoltunk meg. A napot megint egy közös 

piknikkel zártuk :)” 

Rádóci Kitti 

 

“Ma be kellet mutatnunk hogy hogyan lehet az országainkban elkezdeni egy vállalkozást. Majd 

egy méhész bácsihoz mentünk, aki mesélt a munkájáról és aki szeretett volna az megkóstolhatta 

a különböző ízű mézeket ezek után a egész csoport az egyik szlovén lánynál piknikezett és 

szórakozást csak a nagy szél zavarta. Este mindenki haza ment.” 

Fábián Csenge 



  

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

5. nap: április 17, péntek: 

 

“Az utolsó nap Mariborba mentünk, ahol a szokásos csapatokban be kellett járni a várost, és 

megkeresni a híres szobrokat, épületeket. A kalandos városnéző túra után egy Europark nevű 

bevásárlóközpontba mentünk, ahol 2 óra szabadidőnk volt a vásárlásra és ebédre. Ezután 

hazamentünk, és összepakoltuk a bőröndjeinket. Este 6-ra kellett visszamenni a suliba. A 

nemzetközi est prezentációkkal, előadásokkal kezdődött, mindegyik nemzet két hagyományát 

mutatta be. :) Majd szlovén ételeket kóstoltunk. Különféle országismereti csapatjátékokkal, 

kvízzel készültek nekünk. :) Az este további részében beszélgettünk, táncoltunk, sokat nevettünk. 

:) Az utolsó éjszakán a suliban aludtunk, ami még jobban összehozta az egész csapatot. Nagyon 

sok barátság alakult ki ezen a héten. :)” 

Kinyik Berta 

 

“Az utolsó nap nagy részét Mariborban bóklászva töltöttük, ahol felfedeztük a város 

látványosságait. A sok sétát követően még utolsó leheletünkkel elmásztunk az Europarkhoz, ahol 

eltöltöttünk egy isteni ebreggelit(=ebéd-reggeli :D) az ottani Spar-étteremben. Majd miután 

mindenki feltöltött bendővel visszatért a buszhoz, az utunkat Slovenske Konjicebe vettük, ahol 

az éjszakát a suliban töltöttük. De itt még nem ért véget a móka, mivel még hátra voltak az 

országok tradíciónális szokásaival kapcsolatos prezentációk és az ezzel kapcsolatos játékok. 

Miután lezajlottak ezek a programok is megízlelhettük a szlovén konyha ízeit, amelyek igen csak 

finomak voltak. Ízletes sajtok, fűszeres szalámi, túró, Beijglihez hasonló dióval töltött sütemény. 

Gibanica, ami egy tradícionális szlovén süti, dióval-túróval-mákkal töltött réteshez hasonló 

sütemény.  :)” 

Szabó Anita 

 



“Péntek reggel Mariborba indultunk, ahol egy feladatsorral a kezünkben bebarangoltuk a várost. 

Ez a város is nagyon szép volt, bár kevesebb benne a természet mint Slovenske-Konjice 

területén. A városnézés után elmentünk a helyi plázába ahol teletömtük magunkat ebéddel és 

bóklásztunk az áruházban. Miután visszaértünk a sulihoz én elmentem a befogadóm családjával 

egy étterembe, hiszen az anyukája születésnapját ünnepeltük. Az ebéd után még hazamentünk a 

dolgainkért és utoljára megnéztem a gyönyörű hegyvidékes tájat a házuknál majd visszamentünk 

az iskolához a „school sleepover”-re. Még gyorsan búcsút vettem a családtól, hisz nagyon jó 

kapcsolatot építettünk ki és megígértük ,hogy tartjuk a kapcsolatot. Az iskolában elsőként 

minden ország bemutatta tradícióit majd végig kóstolhattuk a szlovén konyha gyöngyszemeit. 

Volt ott minden, ami szem-szájnak ingere, nagyon sok finom étel. Később különböző vicces 

játékokat játszottunk, palacsintát ettünk ( aminek a készítése miatta tűzjelző többször is 

megszólalt) és táncoltunk. Habár senki sem akarta a búcsúzással járó reggelt, nagyon későn vagy 

már inkább korán lefeküdtünk.” 

Major Fruzsina 

 

“Utolsó nap ellátogattunk Mariborba, ahol egy interaktív városnézés keretén belül felfedeztük a 

helyi látványosságokat. Megebédeltünk egy helyi plázában, majd indultunk haza, hogy 

összepakoljuk a bőröndjeinket, ugyanis az utolsó éjszakát a suliban töltöttük. Először bemutatott 

minden ország egy-egy prezentációt vagy kisebb előadást tradíciójáról. Sok finom szlovén ételt 

kóstoltunk meg az este folyamán. Amilyen sokat ettünk, játszottunk, táncoltunk, olyan keveset 

aludtunk, hiszen ki szerettük volna használni utolsó együtt töltött óráinkat.” 

Rádóci Kitti 

 

“Reggel egy kis csoportos várostúrán vettünk részt a második legnagyobb szlovén városban, 

Mariborban. Majd az Euro Parkba mentünk ebédelni. Vissza érve elmentünk a bőröndökért és 

könnyes búcsút véve a családtól visszamentünk a suliba. Volt némi közös játék és az utolsó 

bemutatók. Este az iskolában kezdetét vette a buli sokáig csak táncoltunk majd karaokiztunk és 

ez után fáradtan merültünk álomba.” 

Fábián Csenge 



 

 



 



 

 



 

  



 
 

 

Legközelebb 2015 októberben találkozunk Százhalombattán!!! 

☺ 
 


