Tartalmi beszámoló

A Tartalmi beszáffiolő krkiltése etőtt tóltse kí A
Támogétott adatai C. mlrnkaldfiOt,
valafiínt a 4. és 5. sz. nlunkalapokon tal;náta jeÁÁlie'ii'iveret.

1. A Támogatott adatai

1.2. A Támogátott neve:
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2. A második talátkozás

2.1. A második utazáson részt vevő csoport:
A vátasz automatikusan megjelenik, miután kitöltötte

A második ta!átkozás jelentéti íve c. munkalapot
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2.2. A célország:
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automatikusan megjelenik, miután kitöltötte

A második

ta!átkozás jelentéti Íve c.
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2.3. A második utazás kezdő időpontja:
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automatikusan megjelenik, mÍután kitöttöxe
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második ta!átkozás jeten!éti íVe c.
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2'4. A második utazásról való hazaérkezés időpontja;

n#:,:r::r;"::::rÍ:,"i:Í:ont

automatikusan megjelenik, miután kitöftötte

2.5. A második utazás időtaÉama:
Ne írjon be semmit! Az Ídőpont automatikusan megjetenik,
miután kitöltötte
munkalapot (5.

.
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sz. munkalap).

A második

tatálkozás jetenléti íve c.

A második

ta!álkozás jeten!éti íVe c'

""p

2'6' A második találkozáson részt vett magyarországi díákok
száma:

A !étszám automatikusan megjetenik, miután kitöltötte
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A második ta!átkozás jetentéti íVe c' munkalapot

magyarországidiák

2'7. A második találkozáson részt vett magyarországi kísérők
száma:

A létszám automatikusan megjetenik, miután kitóltötte A
második tatátkozás jelenlétÍ íve c' munkalapot
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2.8. A második találkozáson részt vett külhoni diákok száma:

A tétszám automatikusan megjelenik, miután kÍtöttótte
A második ta!álkozás jelenléti íve c. munkatapot
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2.9. A második találkozáson részt vett küthoni kísérők számal

A tétszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte
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A második találkozás jeten!éti íve c' munkalapot

i kísérő

2'1o. A második ta]átkozás részletes programja, tevékenységeil
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került tevékenységekke!. Az etső oszlopban válassza
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A képek sorszámozása folYamatos a teljes
első kép sorszáma 20t. n co-n/ovo-n
m1s.küldöx fényképek fájlnevének meg kett
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program
BGA_11_HA-02 Együttműködések magyar szakképző iskolák
közótt

Tartalmi és pénzügyi beszámoló - végelszámolás
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szakmacsopo.ttto. L" p"ffi
tevékenység bemutatása:
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indulás szovátáru,
gyakorolják a műsort, v:árják a tatálkozást
. .a. l''íá'tikr.er'-'-''
Néhányan a buszon aludtak, reggeliztek. sor. tun|"'.ltt
rJ.r'ur
ezért a vár:tnál lassabban tudtunk haladni.
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Kolo2svá'ronéppena

tartottunk' Szovátai diák volt az idegenvezetőnk Láttuk
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óriásplakátokat. Hideg szeles idő volt, utaztunk twjuJ'

és külhonj aiaroti
Kolozsvár, utazás
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igen' volt elmélyítéslelősesítő tevét<éi

Bólyai János szotjranát

SzakmacsopoÉhozkapcsolódó7k"|üÉli';;;Til""ú-

tevékenység bemutatása:

Este'7 órára értünk Szovátárá
tanárok. Nagy örömmel fogadtak bennünket, .öuio
Á!g;''Jte's után a
szállásunkra egyÜtt mentÜn k, el helyezkedés'után késő"estig
beszélgettÜnk. próbáltuk a közös műsort is.

és küIhoni aiákok

volt közösségi hasznosulást

közosenJéqm

ereomeniEciEG

találkozés a diákokkal

HATÁRTALANUL! program
1 1 - HA_02 EgyÜttműködések ma gya
r szakképző iskolák között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló - végelszámolás
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Dátum

Időpont

Helyszín
(település)

Szakmacsoporthoz kapcsol ődó / kulturális/más típusú
tevékenység bemutatása:

2012.
marcius

Besztereére Utaztunk az időjárás figyelembe vétetéváLjót jártunt<_
hideg, de napos idő Volt. Közben megnéztük a sokféle plakátokat, a
szász tempolomokat, az árokaljai Bethlen kastélyt, a térséq
borkultÚrát, annak emlékeit. Két isköla diákjai együtt

13.

Kozosen vegzett tevékenység:
délelőtt

xÜtsa szatartő(k),rot<tato(k) ÉsEvét;iel

utazás Beszterce
felé

ioen, részt vett kÜlső szákértő/oktató

Közösségi hasznosulás:
gen. volt' közössígi

hasznosulást eredményéiBteúélenvffi

Ísmeretek/tapasztalatok etmélyítése:

gen' volt elmély.ítéstelőseqítő tevékenvséo
A napszakra vonatkozó fényképek fájk'eve:
1.
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5. H::EsA'E1ÉáB'liti

Helyszín
(település)

indulás Besztercére
útközben Beszterce felé1
útközben Beszterce felé2
jtközben Beszteice felé3
útközben Beszterce félé4

a77
018
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Szakmacsoporthoz kapcsolódó/kulturális/más
tevékenység bemutatása;

típusú

Lnttffi

Bes2tercén a református
Andrej Muresanu Elméleti Liceumban, az RMDsz helyi központjába
Láttuk a gyönyörű főter.et a templommal, plakátokai, torténelmi
emlékeket. Előadtuk a közos mrisort nagy örömmel fogadták

.

magyaroiszági és kl']lhohi diókok krizosen végzeE twE[6frEl;

(ulso szakerto( k)/oktató(k) részvétele:
gen, r:észt vett ktiliBizat éEilfGto-Közösségi hasznosulás:

délután
Beszterce
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ismeretek/tgpaszta latok elmélyítése:

]en, volt elmélyítéstelősegítő tevékenység
I

nap9zakra vonatkozó fényképek fájlneúe.
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SzakmacsopoÉhoz kapcsolódó/ kulturális/.'',io tip.rsú
tevékenység bemutatásal

szovátai diákokkal egyÜtt készítettut<et@
lelkesen seg'|tettek, útbaigazítottak a helytelen nevek használatánál.
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-HA-02 Együttműködések ma gya
r szakképző iskolák között
Tarta lm i és pénzügyi beszámoló :íán"r"ij"iáia3'
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Dátum

Időpont

Helyszín
(település)

Szakmacsoporthoz kapcsolódó/ku lturális/más típusú
tevékenység bemutatásal

2012.

Mihdénki izgatottan ébreat keffi
a DK-ba mentÜnl(, iskolai órák látogatása, kél.dőívek kit;ltése,
Vándordiákfa ültetés, Domokos Kázmér pÜspök szobra, Linnejség a
templomban, találkozás a DK-s diákokkal.
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lÍ|z ösen végzett tevékenység:
Iggyarorszagl es Kulhoni diákok közösen

délelőtt

végzett tevékenvséoe

Külső szakértő( k)/oktató( k) részvétele:

szoVáta

igen' részt vett kÜlső szakértő/oktató

gen, Vql! közö9ségi hasznosulást eredményezó tevet<envseo

Ismeretek/ tapaszta latok elmélyítéseI
gen' Volt €lmélyítést előseqítő tevékenvséo

napszakra vonatkozó fényképek fájlneve;
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Dk-ban 1
DK-ban Vándordiákfa Ültetés
DK-ban szakmai beszámoló
március 15-i ÜnneDséo tr
nárcius 15-i t]nnepséo 2

Szakmacsoporthoz kapcsolódó/kulturális/más
tevékenység bemutatása;

típusú

Ü n n epsé g, fel lépéspo| g' mest- i h ivata nát [<;zris
fetv-óill]!f,Fetőfj szoborhoz, ismét fellépés, koszorúzás. MindenÜtt kÜlön
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bennünket, kedves szavak, Vittük a magyar zászlót,
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SzakmacsopoÉhoz kapcsolóao,r tultuÉ livmBiEiuso
tevékenység bemutatása:
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búcsrjzás. koszöntése'k, újabb meghívása a DK igazgatónak, egy,kis
búcsútánc és késő,éjszáka Vissza,a Telekíbe a oks aiaton<ár
nem is akarunk aludni beszélgetÜnk hajnaliq
"gyutt,
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Áozosen vegzett tevekenységi
magyaro''s'ági és
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Ismeretek/tapa
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Tartalmi és pénzügyi
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SzakmacsopoÉhoz kapcsolóaó7 tulturátis7máffi usú
tevékenység bemutatása:

2072.
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csöpartképl EL KELL KÖsZoNNIl Eddiq tartolt a naQy talá|kozás
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kézdöoit< a 10 örás út hazafelé' lntegeltinrtónnyeáel

16.

vegzeÍl ; f,eveKenysegi
Kulnonl dlélkok közösen

délelőtt

Külső szakértő(l r)/oktató(k)

Szováta

Kö'ö;Eri

Végzett tevékenysége
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h"sz" osulásl-

hasznosuláster@
;ztalatoketmélyffi

ígen, Volt közössér ]i

Ismeretek/tapa!
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ti :fi'q.BZ- . 06Í
061
Jyönyörű táj
2.

#p..g.A::..Y,\s

3

4.

o62
063
o64
065

iiiüfi1:-

í.!i8ífii:*Í.tliÍJ*ii02*Í=iÍBli

fftr"..&s5ü;$,l]ffi,ííüé

5.

Jtazás hazafelé
ltazás hazafelé2
utazás hazafelé3
utazás hazafelé4

Szakmacsoporthoz kapcsoló@
tevékenység bemutatása:

Helyszín
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Utazunk, alszunk, beszétgé
gyönyörködÜnk
a tájban Végiggondoljuk mikor lehétÜnk legközelebb
Új
-"
9arátaínkkal Végr.e megátiunk hosszabb időre Kőrösfón' l.lJgnéztut a
falut rácsodálkozunk varróasszonyokra, kedves kereskeaőire

.ozosen vegzert tevekenység:
saK magyarországi diákok által Végzett tevékenvséq

délután

.ülső
Utazás a buszon

szakértő(k)/oktató(k) É;;;éÉiE--

özösségi hasznosulás:

ie

en,Voltközcisségim

%

;meretek/tqpasztalatok
A
1

napszaklarron"tffi
06

l:sB6jA$tí':1l|'Hi!í$_Ei

2. mÉ=:{üji.}.ín\._B.ET;

Helyszín
(település)

.'''..........--' -- -'-"'sqg

etmétyítése:

iB;c*

i's'ifiB;{Ei f,iÁ

5.

hazafelé5
hazafelé6
hazafelé7
hiizaf€lé8
il\:|utazás hazafelé9

6jí $l roa

íii itlBÉ::'

?

4

utazás
utazás
utazás
Jtazás

LO7

109

E;t__E:{lÉHll ip_*.slij\üsBlí]lI

110

Szakmacsoporthoz kapcsotOaO/
tevékenység bemutatása;

tultunifiVilEsTilGi

átrepffi

Folytatjuk utunkat hazafelé,
Magyarország felé, ismét átlépjÜk a trianoni határt és Debrecen
érintésévelMiskolc mellett megérkezÜnk szixszor,a, arroi;;;;;[
szÜleink.,ba rátaink

Szikszó

Közösen

rulső

.

végzett tevékenyffi

szatértő(t),lottató(ffi
_

Közösségina

ts-e.et"k/tapa.tffi
Szálláshely
települése:

A napszakra vonatkozó
1

2

&ES

i..

:ss_'A;'#++,slÁ#[.'ilü;]::'1i0:6

3. *P.G'.A]i,SS'$,11

4.
5.

HATÁRTALANUL!
{NUL! program

BGA-11-HA-02
02-EgyÜttműködések
Eg)
magyar szakképző iskolák között

Tartalmi és pénzügyi
oénz
beszámoló

- végelszámolás

rénytépeTEÍnEiJ

ioi{ii

ffi

",.162r.r.-lii

i0

i%:
\, My

",il

r.i

Rt

*.{i*{*.+C l$;i:ilh'F;Eblf ::illlli

otdalszám:-

4 _

2'11' Atermék(ek)ésazelkészítéshezkapcsolódótevékenységekamásodikutazássoránl
Mutassa be a termék(ek)et és a második utazás során a terrnék elkészítéséhez
kapcso!ódó tevékenységeket,kitérve az
elkészítésfolyamatára, menetére (legfetjebb 700 teijtés - szóközze!
- terjedelemben). Utaljon a részletes programban
szere l íi tevé ke nys ég e k'ra,
1

t

Szovátára magunkkal VittÜk a MARKETING ÉLETFÁT, ott pedig tovább csinosítottuk
a fából készÜltet. ElÜltettÜk március 15én a szovátai polgármester.és Város Vezetőiner.:erunreieoen á
.iskola barátságai míg ez a fa felnő és élt
Kozös műsortlróbáItunk és előadtuk március 13-án a besztercei
diákoknak, akik könnyes szemekkel hallgcttiík o Ncmzeti
dalt, majd a magyar és székely himnuszt is elénekeltÜk.
Műsorunkat meghallgattás a szovátai székelyek ls a poldármesteri hivatalnál
és a Petőfi szóbornál'
ÖsszegyűjtÖttÜk a piackutatásunk anyagát ii, metyei nJgyon szívese''iortol"r.
ki *;rd"klil;t] rc;.os munkánk
eredményéről beszámoltunk.

üá;d*il;#iil;;;;;j;il ü;ffi;;a ;#'-#

2't2'

A termék(ek) elkészítéséhezkapcsolódó tevékenységeket dokumentáló
fényképek:
kaPcsotódó
megtörténtét
igazoló, és a CD-n/DVD-n megki)ldött
:i:::r:!, (pt. 1Í1-:r.é:Í!":^
.tevékenységek
'::,,::^1.
fényképek fájInevét
BGA-11-HA-02-8dB-ssl-csit'rir"áa-ia"teii;;:;;;;;;
Pályázati szám
Kép sorszáma
FöId rajzi név/he Ivszín-tevékc nvcéa rZiZ)ir.iiZi
5Ai]Íí :fi *ffs2.{l 1110:6:ll
071
Bssztercé_marketin gelétf'a bem utatiísa
l

l

BsÁi.:*ilí:Fl jNlÜ2';lIKis6W

B6A!.í-!bt|*J.Íl jr*gff

i

iÁ.+{!í:+..$c!Ü1'Tffii:,:ffi t]i

3ÁL$í'.lis*:d)i*rLlriBh,*

2'l3'

072
073
074
075

=;;;1

!:k'-;

sZoVaTA DIaKoKKAL

EGYÜTT

Szovatan-zászlónt< a petÁTi";^r-^""I
rnűsor a Petőfi szobornál Szovata
szoVa ta - D K_ M A nrÉrj lrrElÚ rv rvEF

Az együttműködésben részt vevő külső szakértő(k)/oktató(k)
száma:
A második találkozás jelentéti íVe c' munkalapot
(5. sz. munkalap).
Ne írjon be semmit! A !étszám automatikusan megjelenik, miután
kitöttötte

$'iffiIiWfr];ijitÉij:i

2,14, Az együttműködésben részt vevő külső szakértő(k)/oktató(k)l

Ne írjon be semmit! A nevek automatikusan megjelennek, miután kitöltötte
(5. sz. munkalap).

A második találkozás jelentéti

íVe c'

munkalapot

1.
2.
3.

4
5.

2'L5' Az esyüttműködésben részt vevő külső szakértő(k)/oktató(k) által végzett
l Amennyiben a második taláIkozás során - az együttműködés ideje atatt - tevékenységek:
kijlső szakértő(k)/oktató(k)

került(ek)
bevonásra és azt a 2'10' pontban, a részletes' programban megielaite,
mutassa be az adott iiemélyek áltat végzett
tevékenységeketés azt, hogy részvétete/részvételuiu progru.iái Áityen
nozzaadott értéketjetentett (tegfetjebb 700
let]tés - szóközze! _ terjedelemben). Utaljon a részletes progíamban
tevékenységekre
f Amennyiben a második találkozás során nem vexe igénybe kt)tső '.erápja
szakátő(0to*taíód) Ái:n*aiát, kérem, ífia be: ,,nem
vonatkozik."

Bár hivatalosan a pályázat nem.támogatta, hogy a magyarországi kÜtső
szakértő jelen legyen Erdélyben is, de saját
költséqén vállalta munkánk segítését.Mindig jó tanác.áttut tato-tt'"t,
u.jroo.'.urr."tinghÉ ilp;J;dór.[u.""-r*"r"a
néztühk, a parajdi, korondi, körÖsfői kereskedőkkel társalogtunk. :o, hogy
;riött,
munka jellemzőÍt, kiilönbségeket tudtunk tenni a két Vidék; tevéke;vse-geuén '"*'i''_i,]o[.í'.nji"nu.o a marketing
és segíteí á r"*rt.JÉúimunka jobb
megértéséhezbennÜnket.

2.16. A külső szakértő(k),loktató(k) munkáját dokumentáló fényképek:
' Amennyiben a második találkozás során _ az együttműkódés ideje alatt - külső szakértő(k)/oktató(k) kerLjtt(ek)
bevonásra, írja be a tevékenységek megva!ósítását, a szakétő
rérrvételétigatzotó, e,
megkütdött
fényképek fájlnevét (pl. BGA-11'HA-02-8B8-356-szitagysomtyo-kis
'r"re,|yir
"'őói-uavo-n
ianős motivumok festeset tanitja).
ta!átkozás során nem vette igénybe kÍjtsiő szakértő(k)/oktató(k)
;;;ii;áí, kérem, hagyja

:::;:;;r:::uí"második
Pályázati szám
i:lÉ"ü$+li]'Ü_.2:íi"{:ie6$l ;4

t)resen

Kép sorszáma
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Bs]{,-=idlh'i]Fl*io'[Y,ái::ra1t

077

3..s*Ésf:.:*fAl.0a*]]i:; li6*

078

B6asfj:*itjJtiiÍf1:_i$!ltjb$
Bs#.1.=$ii-{Ail$i{D0,6'#
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SZOVATA-DK-BAN
SZOVATA:VANDORDIAKFA

SZOVATA-MAR.CIUS15-

U
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rprpsiu

e

szovnm-rrleKréÉlm.iiffi

/s
'

":í
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HATÁRTALANUL!
-ANUL! program
BGA-11-HA-02
-02 EgyÜttműködések
Egl
magyar szakképző iskolák között
TaÉalmi és
s pénzügyi
oénz
beszámoló - végelszámolás

?
\?
\,J;
oldalszám:

''Í

2.77, Közösségi hasznosulás módja:

pályázatában a második ta!átkozás
' Amennyiben
kapcsán váItalta és a 3.10' pontban, a részletes
magyar
programban
közósség(ek) számára hasznos te:ié11niséoe*'
."gr"tóiiarái, mutassa be az ebbiől a cétbótmegjelolte
elvégzett
_
zo0-ieutés' izó*aiit --íáij"á!,"rten).

';:;:7';;T:r:;7';:;!Í:.''*t,iebb

Hivatkozzon

i"áLT;:;::x :"!E',::Í:::,, Ír:::7:,: r:i'i#:;,;",:?:;:",[,,
3J".j';:l5'f;á1lTi::,"i|!'JJi"T?;"ill"J:|i5rít1ttük.őket,

a

részletes programban

nem vál^,a magyar közösség(ek)
számára hasznos

de itt a szovátaidiákokkalegyÜtt

át éltéka közös

történelmi

1ilr1áti!9;';J.;;il;Ji:i';ff;,:il'j;'ij::!""É'gÍ:;'#il:J:Í:il!ii:'^:;:5;'$íil:ff::Trm:,,
szovátai diákoktól hallhatták

egy-egy tui"pÜlJ,,-h"gv.k;il.;
ö;noiii'mervetLe| egyÜttélni mit jelent. Láthatták az
agyagfalvi székelyemlékműveket,a székeiyuavartretyi
to'oJ jjnar a VASS.ÉKELY
fárkaslaka' Tamásj Áron nagyatétávai
Albert, a
''ooo.'purLoi,
is ,iaE'-!'r.i'ai;t:ii#;öti-JkJgl'szerezÍek
'.obrát,Was
március Í5i
ünnqpségen

2.18. A közösségi hasznosutást dokumentáló
fényképek:
l Amennyiben pályázatában a második tatálkozá.s. t1alc.yan
váIlalta magyar közösség(ek) számára
hasznos tevékenységek
E;',^:i::'i:f::"'Í:,:",i ;","-;:7:;Í',;:::i:";::i'jÍ;;;;;;;Z';|;:{";azo!ó, éi'a éo,-i/oi'ii-,'Áegkúldött re,vrépái

Lár::;:;::[ :iI:';:Í:::,, ír:::"Í::,,:f:::::|!,rji'rfí:n,:á,a*a

magyar közösség(ek) számára hasznos

A-DK- HALLGASsurux eEVÜfr
rvco lrÚ tvR
urÁtv szovÁrÁru n lqroVETó-Énnr

szovnrn_o r_rÁ

2'19' A megszerzett ismeretek/tapasztalatok
elmélyítésételősegítő tevékenységek:
Amennyiben páIyázatában
a másodÍk tatálkozás.kapcsán
'
megszerzett ismeretek/tapasztalatok elmétyítését

vátlatta és a 3.10.

a részletes programban megjelölte a

'pontban,
be az
'i;;;"rí;áő"1
-iiÁ,*o,,on
: ,.őő)"t _,"grábritá*i,-;'r;;;"
70o ieutés
tő4"aáuÁi",i'
';:":;:y;::"::;:;,:í'á,;Er:!;il,"rtinr;;;ou "r';qi;i
a

iÉr;ű';:;:r:1I::;:Ín;,:;::;!#:l!t;:i;:E:":r|,:il,::::i:,f,'?"o,,"=utt

elvégzett
részletes

Ísmeretek/tapasztatatok etméIyÍtését

mindenki tanult. Elkészített közös mrjsor
emléke életreszóló! Közös próbákon
EgyÜtt'nézlék végig az elkészürir"táo"t"'""tációt
és adták tovább egymásna.k. sok:sok beszélgetéssel
ismereteiket' Jó úolt néini, ahogyan r<eszurter<_á
mélyítették
mernupi .*.uplei.tri]iinr"r."t, önfegyelmeúanultak
március 15_i műsoron.m:rt h!'*sge!,
je szelety
a diákjaink a
ruhában ."t.ttil be emlékműsorukat.
";.ü;";

5;''l'rT !:;ínffii,i""-:::':",á"T#i'lj'

,?;iji::fffíJ1$".!;;

11xTi*:;;5;:;**t;Í5j:tl,';,,xx::fx;J.HT#;ii

*".#,i}"i;lepülések

nevére együtt

2'20' A megszerzett ismeretek/tapasztatatok
elmélyítésétdokumentáló fényképek:
AmennyÍben pá!yázatában

'

vátlatta

?f:;;'-";1*'''':;:Z;":7:!:r;ege*

a megszerzett ismeretek/tapasztalatok etmélyítésétetősegítő
tevékenységek
megtáhentet igu,á,ta, á,-i"i,ő-|iro-i ,"'*űáui'ii,iliJo
fájtnevét (pt. BGA-

;:#:i;i;:::,,?2il:;:'i:;i,"';L::::: rxrffZ::r7:tt

ismeretek/tapasztalatok elmélyítésétetősegítő
tevékenységek

{*_:"d
rratÁnrnunuL! program
BGA-11-HA_02 Együttműködések magyar
szakképző iskolák közÖtt
j
Ta
rtalmi és pénzügyi beszámotó

"éselszamolá"

oldalszám:

-9 -

2,27. A második tatálkozás meghatározó eseménye, élménye,
története|
Mutasson be egy szubjektív élményt/történetet/e'seményt,
amely

a

HATÁRTALANUL! együttműködés

második
zdo batés _ szóközzet - terjedetemben)'
Szovátai diákok sem jártak mé9 Árokalján a Bethlen kastélyban.
*á.,a'r,onu""tét kedves román lány mondta utalt arra a
fák közótt található a'Bethlen család kriptája Díákok
taláIko

.zásához kapcso!ódik (legfetjebb

vágtak maguknak'Diákjaink

kér:dés nétkL;l

ne..eii siínű s'atugot aLipi"
"gy
tovább mitá.te"t

!H:ix'f;:ií.i.;;i,r1iilJlu"|juo1,,in

azonnaiarrafelé mentek, közel félmétres hóban utat

l:i""'.ioio"J, kil;;;;

'.#"tt"i "'e"ekelték a magyar
"'iii ő;,.*;ffi;;;i*;k*;iil;i,i|"ffÍ"Jn.,,natták két hétio

A besztercei előadás utan ataltun-r< ciy n.ugy.. zászl'oL,
akolléglum vezetője kezébe vette és feltette a falra,
hogy ez az
emlék itt marad és ez őrzi majd e találkozáí emlékét.

2.22' A második találkozás értékelése:
Foglalja össze a HATÁRTALANUL! egytjttm(jködés második
tatáIkozásának legfontosabb eredményeit, tapasztatatait
(legfeljebb 1000 leütés _ szóközze! _ terjedelemben).
Rácsodálközás

az erdélyi tájakra, u

emlékekre, a gyönyörű és emlékezetes március 15_i
Ünnepség, a besztercei
találkoztűk á"s
jelenleg szórványban él""k"J ;;;;;;k.''
i',
Milyen jó, hoqy elváÍlaltuk a szórvány magyarság közé
"h"l:o, hogy műsort adtunk
való e[utá-st,"ii.u'""
nekik.
Csodálatosan
m_agyar emlékek, mindenÜtt ma9yar'ugy"r
emlékekkel

együtt Ünnepe|hettünk március.15]én! a oarátságon

diákjainkba n.és megerősítette a határtalanul is összeta rtozu
nk.

íoó"i#a'.

étménye,u.,;..r"iurtorJri.reru elmélyítette

HATÁRTALANUL! program

BGA-11-HA-02 Együttműködések

magyar szakképző iskolák között

Tartalmí és pénzügyi beszámoló - végelszámolás

oldalszám:

' l'5 "-

