
 

Kedves Lovassysok! Kedves Érdeklődők! 
Kedvcsinálóul, íme, egy rövid beszámoló a tavaszi külföldi csereprogramról: 

A tavalyi sikeres kóruscserét követően az idei tanévben a Lovassy és a 
szlovén Gimnazija Ptuj 45-45 diákja vett részt az iskolák közti 
csereprogramban. 

30-30 diák az Energia- és pénztakarékosság témakörében készített angol 
nyelvű projektmunkákat, 15-15 tanuló pedig a szlovén-magyar 
kapcsolatokat térképezte fel német nyelven. 

2009. március 30. és április 3. közt lovassysok látták vendégül a szlovén 
diákokat (Köszönet a szülőknek még egyszer!!), akik meglátogatták a 
herendi Porcelánmanufaktúrát, ízelítőt kaptak Veszprém mindennapjaiból (by day / by night), 
kirándultak Zircen és Pannonhalmán, majd parlamenti látogatással egybekötött budapesti 
városnézésen vettek részt. 

A szakmai részben a Hulladékhasznosítási udvarban, illetve a Veszprém Arénában tett 
látogatáson kívül a projektmunkák eredményeit is bemutatták a diákok. 

A csereprogram másnap Szlovéniában folytatódott, 2009. április 4. és 8. közt a lovassys 
diákok vendégeskedtek Ptujban és környékén. Megcsodáltuk a postojnai barlang cseppköveit, 
Piran város tengerpartját, végigjártuk Ljubljana belvárosát, Bled és Ptuj nevezetességeit. 

A szakmai csereprogram zárónapján a projektmunkák összefoglalóit láthatta a közönség, 
köztük meghívott vendégek (Dr. Czukor József, Szlovénia magyar nagykövete, Barkaszi 
Zsófia, Szlovénia magyar kultúrreferense, Albin Pogačnik, numizmatikus, Melani Centrih, a 
Gimnazija Ptuj, Schultz Zoltán, a Lovassy László Gimnázium, Silvija Hajdinjak Prendl, a 
lendvai Szlovén-Magyar Gimnázium igazgatója), valamint a projekt résztvevői. 

A csereprogram szakmai, idegen nyelvi, kulturális és szociális szempontból egyaránt 
csodásan sikerült, barátságok szövődtek, ismeretekkel, tapasztalatokkal és élményekkel 
gazdagodtunk. 

Mindenki feldobott, vidám hangulatban érkezett haza, a résztvevő diákok el- és beismerték, 
hogy érdemes volt belevágni a projektfeladatokba és végül ’létrehozni, alkotni’, hogy sokat 
tanultak magukról és egymásról, feladatmegoldásról és feladatmegosztásról, élvezték a 10 
napos szlovén-magyar „együttélést”, az idegen nyelvi szakmai és személyes társalgást, és 
hogy szívesen vennének részt a folytatásban. 

Személyes élményeikről, tapasztalataikról, a csereprogram tanulságairól kérdezzétek a 
résztvevőket szóban vagy írásban, hogy ne csak a Szlovéniában készült fényképek jókedve és 
vidámsága tanúskodjon a közösen eltöltött 10 napról. ☺☺☺☺☺ 
 
Bertha Ágnes 
 

http://www.lovassy.hu/online/hirek/ptuj200809/bemutatkozas.php
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