Nagyenyedi beszámoló
(2011. április 2-8)

Az itt töltött éveim alatt ez volt a harmadik csereprogram, amiben részt vehettem, de sajnos
egyben az utolsó is. A Református Gimnázium második külföldi csereprogramja különleges
volt, hiszen kereken hét napon keresztül tartott.
Április 2.-án hajnalban indultunk el Nagyenyedre; Vass Ernő tanár úr és hat diák: Apró
Bernadett, Parrag Annamária, Erdős Henrietta, Miskei Sándor, Petri Péter és Én, Fodor Anett.
Már indulásunk napján elkezdődött a gyönyörű látványosságok sorozata: elsőként a Medvebarlangban lévő cseppkövek, majd a Székelykő, Torockó, Nagyenyed részletes bemutatása
Vass Ernő tanár úr vezetésével, majd a nagy múltú Bethlen Gábor Kollégium egyedülálló
múzeumai.
Ezután következett a katasztrófa turizmus Marosújváron, a tordai sóbánya és a Tordaihasadék, Gyulafehérváron a vár és a város megtekintése, hazafelé pedig Kolozsvár főtere és
az újonnan felavatott Mátyás –szobor.
A táj önmagában lenyűgöző volt és mindezt fokozta még a finom ételek és italok áradata. Az
ott élő diákok és tanárok kedves fogadtatását és persze az ott megszerzett tudásunkat is
meg kell említenem. A helybéli emberek nagy tudással rendelkeznek történelmükről, így az
ott töltött időm felért egy heti történelem órával. Na és persze az ott szerzett román nyelvi
tudásunkat is próbáljuk nem elfelejteni. Szerencsénkre Vass Ernő tanár úr kísért el minket,
aki öregdiákja az enyedi gimnáziumnak, így érdekes és vicces történeteivel és emlékképeivel
sokszor szórakoztatott minket. Valamint kiválóan ismerte, hogy a helyi különlegességeket
honnan lehet jó áron, de minőségit beszerezni. Ráadásul még meglepetést is készített
nekünk: Kolozsváron isteni finom szenen sült micset ehettünk. Finomságoktól megpakolva,
fáradtan de élményekkel gazdagodva érkeztünk meg Kecskemétre április 8.-án késő este.
Mindig is tudtam, hogy megéri elmenni az ilyen cserediák programokra, hiszen a kollégiumi
éveimet nagyban meghatározta az ezekre való várakozás és az utánuk maradt szép emlékek.
Mindenkit csak bátorítani tudok, hogy menjen el és használja ki az ilyen lehetőségeket.
Végül pedig szeretnék köszönetet mondani a segítőkész tantestületnek és a program
létrehozóinak és támogatóinak.
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