Közösségformáló találkozás
■ Ötven diák táboro
zott június végén
a lengyelországi
Nalecowban.
N yíracsád (HBN - K. Z. E.)
- A nyírségi község a len
gyelországi Nalecow városával
több m int tízéves kapcsolatot
ápol, melynek egyik fontos ele
me a testvértelepülések diák
jainak csereüdültetése. Tavaly
a lengyelek látogattak hazánk
ba, idén pedig ötven acsádi
diák töltött egy hetet a testvérvárosban. A gyerekeknek csak
az utazást kellett fizetni, min
den egyéb költséget a lengyel
partner vállalt. - Ebben az év
ben kevesebb utazóprogramot
szerveztek a vendéglátók, in
kább a rra helyezték a hang
súlyt, hogy a m agyar és
lengyel gyerekek minél több
közös programon vehessenek
részt, s közben m indannyian
gyakorolhassák az angol nyel
vet - tudtuk meg Illés Gabriella
igazgatóhelyettestől. Az egyi
nyelvgyakorló program kerete
ben angol színházi előadás
nézhettek meg a diákok, míg
azok, akik több éve leveleznek
lengyel gyerekekkel - ■***

Czirjákék két fiukat várták haza
Dóra, Gnáj Róbert, Gugg Berna
dett, Koszorús Dóra, Rózsa Evelin,
Feró József - teadélelőttön vet

tek részt, ahol angol nyelvi já 
tékokat tanulhattak.

Színes program
A kinn töltött egy hét alatt
lublini népi táncot is tanultak
a hazai diákok, és díszvendé
gei voltak a helyi zenei kiscso
portok záróvizsga-előadásának.

(Fotó: Kedves Zilahi Enikő)

Gyújtottak tábortüzet, eljutot
tak élményfürdőbe, egy erede
ti középkori kisvárosba, és hajókáztak a Visztulán. Közösség
kovácsoló volt a sportnap,
megrázó élm ényt nyújtott a
m ajdaneki koncentrációs tá
bor, am it kifejezetten a m a
gyar gyerekek kérésére láto
gattak meg. Gnáj Kitti gimnazis
ta nem először vett részt a ki
ránduláson, m ásodjára azért

jelentkezett, hogy még egyszer
eljuthasson a történelemköny
vekből ismert haláltáborba. Ka
tona Tamás számára a kovács
műhelybe tett látogatás volt
emlékezetes, ahol a magyarok
figyelmétől kísérve, Dudás Bri
gitta „kovácssegéd” közremű
ködésével készítettek neki pat
kót. Az utazás emlékéré még
az évszámot is beleégette a
lengyel mester.

