
Erasmus+ diákjaink Magyarországot bejárva 

Bízni Európában- egy délelőtt Nyíregyháza zöld szívének közepén 

Ami első pillantásra csak egy töredékes árnyéknak tűnt, a végére kiderült, hogy 

Európában való bizalmunk egyik 

sikeres akciója. Erasmus+ 

programunk magyarországi 

utazásai keretében ma egy 

gyönyörű parkerdőbe utaztunk el 

Nyíregyházára. Petrilláné Bartha 

Enikő (erdész és 

természetpedagósgus) vezetésével 

töltöttünk el néhány órát a 

gyönyörű, több száz éves 

tölgyekkel körülvéve, a kb. 360 Ha 

területű erdőben, mely a város tüdejeként is 

szolgál. Sok dolgot megtudtunk az ebben a 

páratlan erdőben élő állatokról és 

növényekről. 

Majd elérkezett az ideje csoportunk 

integrációjának is: piros színű szalagok 

segítségével az egyes szalagvégek 

megfogása után kialakultak a két fős párok, 

akik innentől kezdve ketten együtt fedezték 

fel az erdőt. Az egyikük a másik szemét 

bekötve egy fához vezette a párját, aki a 

kezével végéig tapintva egy szabadon 

kiválasztott fát a kiindulási helyre visszaérve 

meg kellett mondania, melyik fát tapintotta 

végig bekötött szemmel.  

 A végén feltettük a kérdést: Hogy 

érezted magad közben? Elég 

segítséget adtam számodra, 

miközben a szemed be volt kötve? 

Ez a feladat tapintás útján 

ismertette meg velünk az erdőt 

(Európa minden 

érzékszervünkkel) és 

mindeközben a partnerünkben 

való bizalmunkat is támogatta.  

És mi az, ami nem hiányozhatott? 

Igen: Ha már egy erdőben 

vagyunk egy integrációs, több 

népet összekapcsoló ötlettel, akkor nyomot hagyunk magunk után, azáltal, hogy fát is 



ültetünk. Jól látható nyomot hagyunk magunk 

után ily módon is utazásaink közben ebben a 

nagyszerű európai országban. 

Ez a csodás nap még sokáig emlékezetünkben 

marad- mindenekelőtt azért, mert csapatunkat 

még egyszer különös erővel ruházta fel, és 

értelmünk szárnyalhat a kölcsönös egymásra 

figyelés a tolerancia és a nyitott európai 

társadalom eszméi által.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nap végén megadatott számunkra az az öröm, hogy Erasmus+ programunk 

minden eredményét, termékét egy a közelben lévő iskolában is bemutathattuk: 

képeslapjainktól kezdve a szakácskönyvünkön át a projekthimnuszunk, a Basta ya is 

színpadra került. A kb. 40 perces előadásunk végén néhány néző közénk állt a 

színpadra, hogy örömünkben osztozzon és a békés Európa gondolatát kifejezésre 

jutassa ezáltal is. Mottónkhoz hűen, mindenkit, aki csatlakozni szeretett volna, 

szívesen fogadtunk.   
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