
• C:\Users\Balázs\Pictures\Photos\photo18.j

pg 
Képzés:D 

Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg
Photos/photo18.jpg


 

Kiképzés:D 



 

Még mindig tanulunk… 



 Még mindig…:D 





 



 

Még mindig nem vagyunk 
elég képzettek… 



 



 

Pál Úr pózol…:D 





 

Kiképzés vége. 



 

Első nap:  
Nagyszalontán  



 

Csonka toronynál :D 



 

Nagyvárad… 





 

Templomban 



 

Szent László hermája  



 

Királyhágónál (mikor érünk 
már oda !??:D) 



 

Szép a kilátás  





 

Kiültünk,mint a verebek… 



 

Kalotaszegi templomnál  



 

Fakazettás templomban is 
jártunk  



 



 

Mátyás király  szülőházánál  





 



 

Végre odaértünk…:D:D 



 

Barátias fogadtatásban 
részesültünk  
(köszönjük szépen ) 



 

Ditrói látkép 



Oszt lisztesek lettetek-e ?? – 
kérdezték tőlünk  



 



 

Másik malomnál… 



 



 

Így is lehet szőnyeget 
mosni – kár hogy a 
mienk otthon van!  



 

A zenészek nekünk húzzák az 
esti táncházban… 



„Nagyon figyelünk” 
Szárhegyen a kastélynál :D 



 

Még mindig nagyon figyelünk… 



 



 





 

Megálltunk a kilátás miatt :D 



 



 





 



 

A csapat a Gyilkos-tónál  



 

Pali Úr a tanítványaival  



 

„Hello lányok! Mi vagyunk a 
fiúk.”:D 



 

1350m magasban  Nehéz 
volt, de megérte megmászni 
a Kis Cohárd hegyet. 





 

Jó volt megpihenni! 



 



 

Margit néni angyalai  



 

Margit Néni szervezés 
közben…  



Békás-szoros 



 



 

Ülünk a „kavicson” 
mint a békák  



 



 

Templom a parajdi 
sóbányában 



 



 

Lazulás a sós 
levegőn…:D 
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Korondi pihenő  



 



 



Tamási Áron 
emlékhelyénél,Farkaslakán 



 



 



 

Meg is 
koszorúztuk  



 



Szejkefürdőn a székelykapuk 
alatt sétáltunk Orbán Balázs 
sírjához. 



 

Székelyudvarhelyen 
a  szoborcsoportnál.  



 



 

Megfáradva, de törve nem… 



 

Mikó-várban interaktív 
kiállítást néztünk meg  



Mi lehet a mélyén? 



 

A berendezett konyha 
látványától éhesek lettünk. 



 

Az érzés csak fokozódott… 



 

A vár fegyvertára 



 

Kifelé a Mikó-várból… 



Csíksomlyói Mária 
kegyhely 



 

A hála táblák 



 

Madéfalvi veszedelem 
emlékhelye 



 

Szárhegyi készülődés… 





 



 

…a kézműves 
foglalkozásra,amelyet a 
szárhegyi gyermekotthon 
lakóinak tartottunk. 



 

Kidőltünk… 



 

Fát ültettünk a Líceum 
udvarán. 



 



 

Búcsúvacsi…=) 

…finom babgulyás  



 

Erőst égett a 
tábortűz :D 



 

Pál Úr is 
betoppant a buliba 
egy táncra  



 

Fiúk is erőst buliztak  



 

Hazafelé megálltunk 
Gyulafehérváron 



 



 



 

Vajdahunyad váránál… 



Aradon: a 13 vértanú 
emlékoszlopánál.  



Vége! De csak az utazásnak, 
mert a kapcsolat folytatódik 
Bátaszéken:              
2012 szeptember 27-én! 


