A tábor végén megkérdeztük a résztvevő gyerekeket, írják le:
Mi volt a legjobb?







A sóbánya, a Medve-tó, a szervezők hozzáállása.
Az, hogy egyáltalán itt lehettem. Szép helyek, új barátok.



A vendéglátás, a kedvesség és a felénk irányuló szeretet érzése megható. Köszönünk szépen mindent!
Legjobban a Békási-szoros tetszett. Kitartást, egészséget és minden jót kívánunk a szervezőknek! Egyek






















Minden nagyon jó volt.
A fürdés a Medve-tóban és azok a programok, ahol szabadon nézelődhettünk.
A kirándulások nekem nagyon tetszettek. Sok szép, értékes, kulturális helyen jártunk. Rengeteg új barátot
szereztem, illetve tanárokkal, nevelőkel is összebarátkoztam.

vagyunk!
Nem tudom eldönteni, mert olyan helyeket láttam, ami csodálatos.
A helyszín és a szervezők.
Sokszínű változatos programok. Olyan területeket öleltek fel, amiben a múlt örökségének átadása súlyzott volt,
megfelelő érzülettel, szívvel-lélekkel. Esti előkészítés. Program előző esti felvillantása.
Segesvár és a Sóbánya.
Az egész tábor nagyon jó volt. Soha nem fogom elfelejteni.
Sok embert ismertem meg.
A hangulat.
A Sóbánya.
A Sóbánya és a fürdés a Medve-tóban.
Az, hogy nagyon tartalmas volt a program és a professzionális szervezés.
Kedves Szervezők! Gratulálunk ehhez, a fantasztikusan megszervezett tehetségtáborhoz. Örülünk, hogy a
gondolat megvalósult. Gyerekek, felnőttek sokat tanultak az elmúlt napokban, földrajzból, történelemből, ami a
legfontosabb emberségből, szeretetből. Az egész hét nagyon tetszett, nincs kiemelt nap.
A hangulat és a sok csodálatos ember volt a legjobb.
A legjobb az volt, amikor a Medve-tóban fürödtünk.
A Békás-szoros.
A Szováta fürdő, a templomok, a focizás.
Sóbánya, sok helyre mentünk.
Fürdés, foci.
A rendkívül gazdag program, szakszerű szervezés.
El kell mondanom, hogy hétfőn még nem gondoltam volna, hogy a tábor végén fájó szívvel fogok búcsúzni
tőletek. Nagyon jó volt a társaság, a közösség, hogy új emberekkel ismerkedhettem meg, nagyon tetszettek a
kirándulások is, és hogy a magas szintű szervezés még szebbé és felejthetetlenebbé tette ezt a hetet.
Köszönöm, hogy itt lehettem!



A kirándulások nagyon jók voltak, így a legélvezetesebb nekem a vacsora utáni program és a Medve-tavi séta
volt.




Lepkeház.
Számomra a legjobb a közösség volt. Sok hasonló gondolkodású gyerekkel és tanárral ismerkedhettem meg,









mint én.
Amikor fociztunk, amikor fürödtünk, amikor a Békás-szorosnál jártunk, amikor békát láttunk.
Szervezés.
Szervezés, ellátás.
A közösség, az összetartozás, a tájszólás és a Békási-szoros.
Szerintem a Békási-szoros utai kalandosak voltak.
Hát lényegében minden, de talán a legjobb az volt, hogy sok-sok új barátot ismertem meg.
Kedves Szervezők! Hálásan köszönöm ezt a hetet, nagyon sokat gazdagodtunk ismeretekben, lélekben, nagyon
sok új barátság született, határokon innen és túl. Nagyon köszönöm azt a rengeteg energiát, álmatlan

éjszakát, erőt, kitartást és szívósságot, ahogy ezt megálmodtátok, és az álmot meg is valósítottátok. Nagyon jó



volt látni a sok Árpád-kori templomot.
A szobák, a szállás jól kivitelezettek voltak.

Miből tanultál a legtöbbet? Miben gazdagodtál?









Azon lehetne változtatni, hogy a programok ne legyenek ilyen feszített tempóban megtéve.
A templomokról, a kőzetekről, a természettudományok fontosságáról.



A diákok számára minden területre figyeltek. Múzeum, templom, kirándulás, pihenés. Szakmai ismertetők, jó
előadások. Köszönjük a szervezést!




















A pillangókról, és az összetartozást, hogy mi mind egyek vagyunk, összetartozunk.
A székely kultúráról.








Minden hely ahová elmentünk valami újat tett hozzám.
A térség földrajzáról és történelméből, leginkább Feri bácsi ismertetőiből.
A templomokban a freskókról és szokásokról, Fer bácsi ismeretterjesztéséből.
A legtöbbet az előadásokból lehetett tanulni, amiből tanultam én is.
Összetartozás-érzésben, Erdély és Székelyföld értékeinek megismerésében rengeteget adott számomra a
tábor.

A fiatalság érzése, felelőssé válása.
A történelemből és földrajzból nagyon sokat tágult a tudásom.
Kőzetekről.
Kárpátokról és arról, hogy milyen fontos az együttlét, barátkozás.
Többet megtudtam a székelységről.
Erdélyt megismerhettem egy kicsit jobban.
Legtöbbet kultúrtörténetből tanultam.
A legtöbbet a kőzetekről és a lepkékről tanultam.
Kőzetekről.
A kőzetekről és a népviseletről és a székelyekről.
Mindenből sokat tanultam.
Templomokról.
W. F.-től a látásmódot.
Mindenből tanultam egy keveset, de sajnos nekem túl sok minden nem maradt meg.
Én a székelyekről tanultam nagyon sokat.
Feri bácsi nagyon sok érdekességet mondott Erdélyről, sokat tanultam belőle, de a földrajz és kőzettan
témakörben is sok dolgot tanultam tőle.
Templom történetek, helyismereti történetek, balladák, legendák.
Csodálatos volt minden.
A külhoni magyarok történetét, kultúráját és hagyományait. Erdély természetrajzát.
Hát igazából a templomokról és Erdélyről.
Legközelebb kevesebb program legyen.
A freskókról nagyon érdekes dolgok derültek ki. Ebből a táborból ez volt a legérdekesebb.
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