
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:

i:.'::"i:r;:l:;.it! 
A vátasz automatikusan megjelenik, miután kitöltötte A második ta!átkozás jelentéti íve c. munkalapot

ffi íiiNí=#i!#j.?,]E1 
ili:+{|]]ll*{lf i]irÍii?i1:*j

2.2. A célország:

ir"rix![r!fri"y:ri"f:;i.rszág automatikusan megjelenik, miután kitöltötte A második ta!átkozás jelentéti Íve c.
Í::i,$ÉB&? Ér$1

2.3. A második utazás kezdő időpontja:

#rix!,!r!fri"I.'i'rrÍ1,"iÍf!ont automatikusan megjelenik, mÍután kitöttöxe A második ta!átkozás jeten!éti íVe c.

hó
nap

2'4. A második utazásról való hazaérkezés időpontja;

n#:,:r::r;"::::rÍ:,"i:Í:ont 
automatikusan megjelenik, miután kitöftötte A második tatálkozás jetenléti íve c.

2.5. A második utazás időtaÉama:
Ne írjon be semmit! Az Ídőpont automatikusan megjetenik, miután kitöltötte A második ta!álkozás jeten!éti íVe c'munkalapot (5. sz. munkalap).

iÍ.1t$ji.i#'ii:.! . ""p
2'6' A második találkozáson részt vett magyarországi díákok száma:

i;.'::;ní:Ert! 
A !étszám automatikusan megjetenik, miután kitöltötte A második ta!átkozás jetentéti íVe c' munkalapot

lsíil_\r$:=-;*.#i:í,iiÍ F magyarországidiák

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

i:.'::Ln;:Eri.t! 
A létszám automatikusan megjetenik, miután kitóltötte A második tatátkozás jelenlétÍ íve c' munkalapot

Ísailffllri#,fi.+ffi m a g ya ro rszá g i k ísé rő

2.8. A második találkozáson részt vett külhoni diákok száma:

i;':r:Ln;:Erit! 
A tétszám automatikusan megjelenik, miután kÍtöttótte A második ta!álkozás jelenléti íve c. munkatapot

l{lffii:í$E kÜlhoni d iá k

2.9. A második találkozáson részt vett küthoni kísérők számal

i:'::Ln;:Ert! 
A tétszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte A második találkozás jeten!éti íve c' munkalapot

$lÍi.1{fuiiffiÍÍl:::i kÜ l ho n i kísérő

2'1o. A második ta]átkozás részletes programja, tevékenységeil

i|:n:iT l:::',:::::::?:-:-:::'":!?f!?:*'ut?tt '.9o9. 
került tevékenységekke!. Az etső oszlopban válassza ki a

'.::::Z::,:?::::':i::"1:::::y:,::-::?i::,i ;a qő;; ;s. l:i;i ;;;;":;;ZZ:;;';,:í,:,,;: J:;1,:,!;7xu{::;::,:',Í
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t",eriiiieiii"á'i"'"'t"-"á''!,; ;: 
'i;';': [""1|!Íilri1;

7,7,::i!";f,^"un!!t'11!{|,]!!Í:.Í:,,-::i::,:k-^f:j!".YZ,',ae}üI';;';;:;8;::;;:L:;;?:,::;í,"i::i:;:,:;;FIGYELEM! A képek sorszámozása folYamatos a teljes első kép sorszáma 20t. n co-n/ovo-nm1s.küldöx fényképek fájlnevének meg kett 
"gy"rÁii]k 

u fájlnevekkel. Az elnevezéseknek azárojelben megadott példa formátumát iett *aveűiup'
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BGA_11_HA-02 Együttműködések magyar szakképző iskolák közóttTartalmi és pénzügyi beszámoló - végelszámolás
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szakmacsopo.ttto. L" p"ffi
tevékenység bemutatása:

indulás szovátáru, uta@
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.

l!iá|<ok á|tal Végzett tevékerr
KÜ l s ő sz a ké rtő ( kl7; ktu tó ( kT.d'Gtei;

k m acso po rth o. La pc"o tóaó 7 L u t tuBii|ffi iEf, .r-frikenység bemutatása:

Kolozsvár, utazás a
buszon

Kolo2svá'ronéppena
tartottunk' Szovátai diák volt az idegenvezetőnk Láttuk r"raiv;. ..oo.ata Ba bes_Bolya i Egyetemet, városba n sétáltu nk ."ó" J.iu[''i
óriásplakátokat. Hideg szeles idő volt, utaztunk twjuJ'

és külhonj aiaroti t<vtiseíi6EE

részt vett kulső szakértBEliátó-

votr kÖzQssé0i has2nósutast eieameilEB'IEiéIEn!

igen' volt elmélyítésl elősesítő 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 aszállásunkra egyÜtt mentÜn k, el helyezkedés'után késő"estig
beszélgettÜnk. próbáltuk a közös műsort is.

és küIhoni aiákok közosenJéqm

volt közösségi hasznosulást ereomeniEciEG

találkozés a diákokkal

U*r#ffi$HATÁRTALANUL! program
BGA- 1 1 - HA_02 EgyÜttműködések ma gya r szakképző iskolák közöttTartalmi és pénzügyi beszámoló - végelszámolás -'4-
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HATÁRTALANUL
BGA-11-HA-02 Eg
TaÉalmi és pénz

Dátum Időpont Helyszín
(település)

Szakmacsoporthoz kapcsol ődó / kulturális/más típusú
tevékenység bemutatása:

2012.

délelőtt utazás Beszterce
felé

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

marcius
13.

Kozosen vegzett tevékenység:

xÜtsa szatartő(k),rot<tato(k) ÉsEvét;iel
ioen, részt vett kÜlső szákértő/oktató
Közösségi hasznosulás:
gen. volt' közössígi hasznosulást eredményéiB teúélenvffi
Ísmeretek/tapasztalatok etmélyítése:
gen' volt elmély.ítést előseqítő tevékenvséo
A napszakra vonatkozó fényképek fájk'eve:
1. líj,'6"tr_íiiÍ, .$JKi.: arii.:.............1::;*9.6_ ill oro indulás Besztercére
2. l6________________"in_a.Y1Í.*t{]*íff ,2:t.'N7]o a77 útközben Beszterce felé1
3. :B.,ffi tlti'|iÍ_ilÁiB2.i]lililtidB* 018 útközben Beszterce felé2
4. il*r:t{fi.it*i{}U'a.:i:,ri,ffi 6 019 jtközben Beszteice felé3
5. H::EsA'E1ÉáB'liti 020 útközben Beszterce félé4

délután

Helyszín
(település)

Szakmacsoporthoz kapcsolódó/kulturális/más típusú
tevékenység bemutatása;

Beszterce

Bes2tercén a református Lnttffi
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:
ggnaYol! Í0'1ossegi ha.sznosulást eredményező tevékenysé9
ismeretek/tgpaszta latok elmélyítése:
]en, volt elmélyítést elősegítő tevékenység
nap9zakra vonatkozó fényképek fájlneúe.

I iIEsm]$'jE{.i*'lA:$Ei]]i$llliütiffi o27 besztercei iskolában
tÍ{ti{rüE}" ;tíL .sl o22 besztercei műsor1

íilíá,:;.ö.*]$"i*ffih 023 resztercei műso12
ii{i1"íl{íls:.Bün=j o24 ]esztercei műsor3

i]l.B..$ l, R.-=lji ).Üsii o25 besztercei RMDSZ

este

Helyszín
(település)

SzakmacsopoÉhoz kapcsolódó/ kulturális/.'',io tip.rsú
tevékenység bemutatásal

Szováta

szovátai diákokkal egyÜtt készítettut< et@
lelkesen seg'|tettek, útbaigazítottak a helytelen nevek használatánál.
Késő éjszakáig egyÜtt maradt a csoport, vidáman beszélgettek,
néeegették a képeket, beszéltünk a feladatainkról -

Közösen végzett tevékenység:
Tagyarországi és külhoni diákok közösen vegzett teVaG;G6;
Kü lső sza kértő ( k) / o ktitó ( k) ré;';éTele.=:-
gen' reszt Vem Kulso szakértcj/oktató

i9en' Volt közösségi hasznosulást eredménfuzőtevEk6ii&
Ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Szálláshely
települése:

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve!
1 :$,sái ,'s''fi',l.:ltl j&b-.áhq:,Í$.ID',é 026 utazás Vissza Szovátára

Szováta

2. jilüjgi{is*{l"lil o27 <özös beszéíqetés
3. ,illli.\i$B$il!rl 028 szakmai megbeszélés
4 nÍigl 029 este a szállásonl

il_.ií.'j.ítfi +"'s*g:*R€::0 .l. 030 lil: este, a]szálláson2

,NUL! program
)2 Együttműködések magyar szakképző iskolák
pénzügyi beszámoló - végetszámolás a% otauls.am,'--L 
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f=if#.*,,
*.:::t;:l'lli

{rffi
Szakmacsopo.ttro. t"ffi
tevékenység bemutatásal

Parajd, Agyagfalva,
Székelyudvarhely

:::.1'"",,'i"f-ft ;:H[Xf i:"@
mA^há}Á i,^!l /'Al.'l.' !: ''ét. Iérty1k a felhők klzött, nagyonmegnato volt székeÍy és sziks7ói cliákok koszorÚ.i.i. ti' ui,ulrr'"rv""VAsSZEKELYné| táboroztunk le, sétátrrnk . ;;;;;;;' -

-é-q, kp lh 4n i di4g(IöEt's Eni;öz* ttJ
)/oktató(k) részvEGiE

tgel, votttőzösség@

lrthoz kapcsotóao/tuttuEiE7ilB!-l6ílr
bemutatásal

v| Udll Ddlazs slrJanal, koszorúztunk, Korondon a=F?Gutcasoron sétáltunk; bementÜnk 
"' ágvit k*o"ó;"'megnézni hogyan készülnet a 

- 

kerámia tJ.il k. i;;;;'#Ji'j]ír"*el a korongozás műVeleteit, mi is kipróbáltuk a rajzolást

T#.Y9rotszi9!.q.E!lhqni diák;k k&ös;'Ga&

szakmacsopo.tlro.@
tevékenység bemutatása:
Jot esett este a meleg tea

ix:::::'i^.:'*F:szikszói.d;ko-ktJ*a[."á::;ÜkkészültÚnkm á sna p i f ellépésre. So ká io beszél gettur.' 
" 

tJt ;iffi]l[:",1:if;rrátságok alakultak ki felaátainkat elemeztük

Íq,!ülholrir'Íá

(s' ffi 
"?i

\Effii
nnrÁnreunuL! program
BGA- 1 1 -HA-02 Együttműködések ma gya r szakképző iskolák közöttTarta lm i és pénzügyi beszámoló :íán"r"ij"iáia3'
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HATÁRTALAN
BGA- 1 1.HA-02
Tartalmi és D

Dátum Időpont Helyszín
(település)

Szakmacsoporthoz kapcsolódó/ku lturális/más típusú
tevékenység bemutatásal

2012.

délelőtt szoVáta

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.

márEir.ls

15.

lÍ|z ösen végzett tevékenység :
Iggyarorszagl es Kulhoni diákok közösen végzett tevékenvséoe
Külső szakértő( k)/oktató( k) részvétele:
igen' részt vett kÜlső szakértő/oktató

gen, Vql! közö9ségi hasznosulást eredményezó tevet<envseo
Ismeretek/ tapaszta latok elmélyítéseI
gen' Volt €lmélyítést előseqítő tevékenvséo
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve;
1. iHÉ_ jdffi i.{ilJHi:0:*-\tíi::]::::#6 : 046 Dk-ban 1

2. iÁi<$l|fl iirf'í# jjÉ 
+:::1]:]Í*.':,ü,B:!liií o47 DK-ban Vándordiákfa Ültetés

3. i:B-(s*i.Í.1i{É1Á=rl*}.: 
'd6J

048 DK-ban szakmai beszámoló
4 lB-.€. iblÍ:;!Hi,it l 0,Í;j 049 március 15-i ÜnneDséo tr

5. LE6.#f1_:1i+' liíilll'6:i} 050 nárcius 15-i t]nnepséo 2

délután

Helyszín
(település)

Szakmacsoporthoz kapcsolódó/kulturális/más típusú
tevékenység bemutatása;

Szováta

Vá rosi Ü n n epsé g, fel lépés po| g' mest- i h ivata l nát [<;zris fetv-óill]!f,-
Fetőfj szoborhoz, ismét fellépés, koszorúzás. MindenÜtt kÜlön
köszöntöttek bennünket, kedves szavak, Vittük a magyar zászlót,
közös Ünneplésl Micsoda hangulat március r5én és hiJes!

rnq gyarqrs2ási és kÜlhoni diákok |özösen vegzeEleuéG;yséqe
(urso szakerto( k)/oktató(k) részvétele:

igen, részt Vett küiső szakértő/oktató

geh, v9|t közösségi hasznog,ulást eredrnényé-B1wékpifs
Ismeretek/ta pasztalatok elmélyítése:
g e n' V0lt el m é|}lítést élőseg ítő tevéke nysé9
i napszaKra vonatkozÓ fényképek fájlneve:

1 ii:F.sAliÍlitiili{l$:}&\íilj:.:.' .'i 051 márcÍus 15 Ünnepséq3
Es'ilHÉ' LÁ_tis*:.j;ir$"9 052 nárcius 15 Ünnepség4
p_',$,b:Í;*',{i]fi fi$ii-?ffi 053 március 15 ünnepségs

l:B'.st\_:a"j*l$";]f{il$$2"{, jlliii,ii{6ü 054 r:i*i március 15 tjnnepséo6
:l'Es"s_"$R'*i_:{JxÉt_lB.*.llir']li0]€1ii 055 március 15 Ünnepséq7

este

Helyszín
(település)

SzakmacsopoÉhoz kapcsolóao,r tultuÉ livmBiEiuso
tevékenység bemutatása:

Szováta

Kicsit mggm gIegedtünk, tuzi;etetof@
búcsrjzás. koszöntése'k, újabb meghívása a DK igazgatónak, egy,kis
búcsútánc és késő,éjszáka Vissza,a Telekíbe a oks aiaton<ár 

"gyutt,nem is akarunk aludni beszélgetÜnk hajnaliq

Áozosen vegzett tevekenységi
magyaro''s'ági és
Külsőszakértő

l(ozossegl nasznosulás:
%gen, voit krizoss
Ismeretek/tapa
gen, volt etmelyit

Szálláshely
települése:

A napszakra vonatkoió rénytepet t ;ti6vá
lilF..$At',{ffil{ e4v'j:;.:'iü6 056 este a DK diákokkall

SzÓváta

2. Es'_A.i*l=.:tllls:Bs í iitllBsÍli] 057
--j
iE
ns
I i:l

este a DK diákokkal2
3. iiB.oÁ+neliifi'á-tü 058 este a DK d'ákokkál3
+. F.E'fiÍiü'+]$Eá+]ílzi'si:i::ii{Ét$ 059 3ste a DK djákokka14
5 Rii:.s*B-sri ii 060 este a DK diákokkals

.NUL! program
|2 Együttműködések magyar szakképző iskolák között
pénzügyi beszámoló - végelszámolás 'Í.l|'l
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HATÁRTALANUL!
BGA-11-HA-02 Eg)
Tartalmi és oénz

Dátum Időpont Helyszín
(télepülés)

SzakmacsopoÉhoz kapcsolóaó7 tulturátis7máffi usú
tevékenység bemutatása:

2072.

délelőtt Szováta

marclus elköszönni szovátai barátainktól, segítenek pakolni, elkszÜl a közös
csöpartképl EL KELL KÖsZoNNIl Eddiq tartolt a naQy talá|kozás é;
kézdöoit< a 10 örás út hazafelé' lntegeltinrtónnyeáel

16.

vegzeÍl ; f,eveKenysegi
Kulnonl dlélkok közösen Végzett tevékenysége
r)/oktató(k) .é".,rét.GI-

osulásl-
]i hasznosuláster@
;ztalatoketmélyffi

atkozó fényképet rájtnévE]-

Külső szakértő(l

Kö'ö;Eri h"sz"
ígen, Volt közössér
Ismeretek/tapa!

A napszakra von
I ti :fi'q.BZ- . 06Í 061 Jyönyörű táj
2. o62 Jtazás hazafelé
3 #p..g.A::..Y,\s iiiüfi1:- 063 ltazás hazafelé2
4. í.!i8ífii:*Í.tliÍJ*ii02*Í=iÍBli o64 utazás hazafelé3
5. fftr"..&s5ü;$,l]ffi,ííüé 065 utazás hazafelé4

Helyszín
(település)

Szakmacsoporthoz kapcsoló@
tevékenység bemutatása:

délután

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

Utazás a buszon

ie

A

.ozosen vegzert tevekenység:
saK magyarországi diákok által Végzett tevékenvséq
.ülső szakértő(k)/oktató(k) É;;;éÉiE--

özösségi hasznosulás:
%en,Voltközcisségim

' -- -'-"'sqg
;meretek/tqpasztalatok etmétyítése: 

.'''..........---

napszaklarron"tffi
1 l:sB6jA$tí':1l|'Hi!í$_Ei 06 utazás hazafelé5
2. mÉ=:{üji.}.ín\._B.ET; LO7 utazás hazafelé6
? iB;c* íii itlBÉ::' 6jí $l roa utazás hazafelé7
4 i's'ifiB;{Ei f,iÁ 109 Jtazás hiizaf€lé8
5. E;t__E:{lÉHll ip_*.slij\üsBlí]lI 110 il\:|utazás hazafelé9

Helyszín
(település)

Szakmacsoporthoz kapcsotOaO/ tultunifiVilEsTilGi
tevékenység bemutatása;

Szikszó

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

Közösen végzett tevékenyffi
rulső szatértő(t),lottató(ffi_
Közösségina

ts-e.et"k/tapa.tffi
Szálláshely
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A napszakra vonatkozó rénytépeTEÍnEiJ
1 &ES i.. ioi{ii
2 :ss_'A;'#++,slÁ#[.'ilü;]::'1i0:6
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2'11' Atermék(ek)ésazelkészítéshezkapcsolódótevékenységekamásodikutazássoránl
Mutassa be a termék(ek)et és a második utazás során a terrnék elkészítéséhez kapcso!ódó tevékenységeket, kitérve azelkészítés folyamatára, menetére (legfetjebb 700 teijtés - szóközze! - terjedelemben). Utaljon a részletes programbanszere 1 t l íi tevé ke nys ég e k'ra,

Szovátára magunkkal VittÜk a MARKETING ÉLETFÁT, ott pedig tovább csinosítottuk a fából készÜltet. ElÜltettÜk március 15-én a szovátai polgármester.és Város Vezetőiner.:erunreieoen á üá;d*il;#iil;;;;;j;il ü;ffi;;a ;#'-#.iskola barátságai míg ez a fa felnő és élt
Kozös műsortlróbáItunk és előadtuk március 13-án a besztercei diákoknak, akik könnyes szemekkel hallgcttiík o Ncmzetidalt, 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 munkánkeredményéről beszámoltunk.

2't2' A termék(ek) elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységeket dokumentáló fényképek:

'::,,::^1. :i:::r:!, 1Í1-:r.é:Í!":^ 
kaPcsotódó 

.tevékenységek megtörténtét igazoló, és a CD-n/DVD-n megki)ldöttfényképek fájInevét (pt. BGA-11-HA-02-8dB-ssl-csit'rir"áa-ia"teii;;:;;;;;;
Pályázati szám Kép sorszáma FöId rajzi név/ he Ivszín-tevé kc nvcéa rZiZ)ir.iiZi

5Ai]Íí :fi *ffs2.{l l l 1110:6:ll 071
=;;;1 

Bssztercé_marketin gelétf'a bem utatiísa
BsÁi.:*ilí:Fl jNlÜ2';lIKis6W 072 sZoVaTA DIaKoKKAL EGYÜTT
B6A!.í-!bt|*J.Íl jr*gff 

i 073 !:k'-; Szovatan-zászlónt< a petÁTi";^r-^""I
iÁ.+{!í:+..$c!Ü1'Tffii:,:ffi t]i 074 rnűsor a Petőfi szobornál Szovata

szoVa ta - D K_ M A nrÉrj lrrElÚ rv rvEF3ÁL$í'.lis*:d)i*rLlriBh,* 075

2'l3' Az együttműködésben részt vevő külső szakértő(k)/oktató(k) száma:
Ne írjon be semmit! A !étszám automatikusan megjelenik, miután kitöttötte A második találkozás jelentéti íVe c' munkalapot(5. sz. munkalap).

$'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 A második találkozás jelentéti íVe c' munkalapot(5. sz. munkalap).

1.

2.

3.
4

5.

2'L5' Az esyüttműködésben részt vevő külső szakértő(k)/oktató(k) által végzett tevékenységek:l Amennyiben a második taláIkozás során - az együttműködés ideje atatt - kijlső szakértő(k)/oktató(k) került(ek)bevonásra és azt a 2'10' pontban, a részletes' programban megielaite, mutassa be az adott iiemélyek áltat végzetttevékenységeket és azt, hogy részvétete/részvételui u progru.iái Áityen nozzaadott értéket jetentett (tegfetjebb 700let]tés - szóközze! _ terjedelemben). Utaljon a részletes progíamban 
'.erápja 

tevékenységekref Amennyiben a második találkozás során nem vexe igénybe kt)tső szakátő(0to*taíód) Ái:n*aiát, kérem, ífia be: ,,nemvonatkozik."

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

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 

'r"re,|yir rérrvételét igatzotó, e, 
"'őói-uavo-n megkütdöttfényképek fájlnevét (pl. BGA-11'HA-02-8B8-356-szitagysomtyo-kis ianős motivumok festeset tanitja).

:::;:;;r:::uí"második 
ta!átkozás során nem vette igénybe kÍjtsiő szakértő(k)/oktató(k) ;;;ii;áí, kérem, hagyja t)resen

HATÁRTALANUL!
BGA-11-HA-02 Egl
TaÉalmi és oénz

Pályázati szám Kép sorszáma

SZOVATA-DK-BAN

i:lÉ"ü$+li]'Ü_.2:íi"{:ie6$l ;4 076
Bs]{,-=idlh'i]Fl*io'[Y,ái::ra1t 077
3..s*Ésf:.:*f Al.0a*]]i:; li6* 078 SZOVATA:VANDORDIAKFA U t rprpsiu e
B6asfj:*itjJtiiÍf1:_i$!ltjb$ 079 SZOVATA-MAR.CIUS15-
Bs#.1.=$ii-{Ail$i{D0,6'# 080 szovnm-rrleKréÉlm.iiffi
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2.77, Közösségi hasznosulás módja:
' Amennyiben pályázatában a második ta!átkozás kapcsán váItalta és a 3.10' pontban, a részletes programban megjeloltemagyar közósség(ek) számára hasznos te:ié11niséoe*' ."gr"tóiiarái, mutassa be az ebbiől a cétbót elvégzett';:;:7';;T:r:;7';:;!Í:.''*t,iebb zo0-ieutés' _ izó*aiit --íáij"á!,"rten). Hivatkozzon a részletes programban

i"áLT;:;::x :"!E',::Í:::,, Ír:::7:,: r:i'i#:;,;",:?:;:",[,, 
nem vál^,a magyar közösség(ek) számára hasznos

3J".j';:l5'f;á1lTi::,"i|!'JJi"T?;"ill"J:|i5rít1ttük.őket, de itt a szovátaidiákokkalegyÜtt át élték a 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 azagyagfalvi székelyemlékműveket, a székeiyuavartretyi 
''ooo.'purLoi, 

to'oJ jjnar a VASS.ÉKELY 
'.obrát,Was Albert, afárkaslaka' Tamásj Áron nagyatétávai is ,iaE'-!'r.i'ai;t:ii#;öti-JkJgl'szerezÍek 

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

2'19' A megszerzett ismeretek/tapasztalatok elmélyítését elősegítő tevékenységek:
' Amennyiben páIyázatában a másodÍk tatálkozás.kapcsán vátlatta és a 3.10. 

'pontban, 
a részletes programban megjelölte amegszerzett ismeretek/tapasztalatok elmétyítését 

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

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

5;''l'rT !:;ínffii,i""-:::':",á"T#i'lj' 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 mélyítettékismereteiket' Jó úolt néini, ahogyan r<eszurter<_á mernupi .*.uplei.tri]iinr"r."t, önfegyelmeúanultak a diákjaink amárcius 15_i műsoron.m:rt h!'*sge!, 

";.ü;"; 
je szelety ruhában ."t.ttil be emlékműsorukat.

,?;iji::fffíJ1$".!;; 11xTi*:;;5;:;**t;Í5j:tl,';,,xx::fx;J.HT#;ii *".#,i}"i;lepülések nevére együtt

2'20' A megszerzett ismeretek/tapasztatatok elmélyítését dokumentáló fényképek:
' AmennyÍben pá!yázatában vátlatta a megszerzett ismeretek/tapasztalatok etmélyítését etősegítő tevékenységek
?f:;;'-";1*'''':;:Z;":7:!:r;ege* 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 elmélyítését etősegítő tevékenységek

A-DK- HALLGASsurux eEVÜfr
szovnrn_o r_rÁ rvco lrÚ tvR

urÁtv szovÁrÁru n lqroVETó-Énnr
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2,27. A második tatálkozás meghatározó eseménye, élménye, története|
Mutasson be egy szubjektív élményt/történetet/e'seményt, amely a HATÁRTALANUL! együttműködés másodiktaláIko .zásához kapcso!ódik (legfetjebb zdo batés _ szóközzet - terjedetemben)'
Szovátai diákok sem jártak mé9 Árokalján a Bethlen kastélyban. *á.,a'r,onu""tét kedves román lány mondta utalt arra afák közótt található a'Bethlen család kriptája Díákok kér:dés nétkL;l azonnaiarrafelé mentek, közel félmétres hóban utatvágtak maguknak'Diákjaink 

"gy 
ne..eii siínű s'atugot aLipi" l:i""'.ioio"J, kil;;;; '.#"tt"i "'e"ekelték 

a magyar
!H:ix'f;:ií.i.;;i,r1iilJlu"|juo1,,in tovább mitá.te"t "'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 azemlék 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 

'ugy"r 
emlékekre, a gyönyörű és emlékezetes március 15_i Ünnepség, a beszterceim_agyar emlékek, mindenÜtt ma9yar emlékekkel találkoztűk á"s 

"ii 
i', 

"h"l 
jelenleg szórványban él""k"J ;;;;;;k.''Milyen jó, hoqy elváÍlaltuk a szórvány magyarság közé való e[utá-st, .u'"" :o, hogy műsort adtunk nekik.Csodálatosan együtt Ünnepe|hettünk március.15]én! a oarátságon íoó"i#a'. étménye, u.,;..r"iurtorJri.reru elmélyítettediákjainkba n.és megerősítette a határtalanul is összeta rtozu nk.

HATÁRTALANUL! program
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