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1.decembris, pirmdiena 

1.decembra rītā jau piekto reizi satikāmies ar visu sešu projekta partnervalstu dalībniekiem 

Ungārijas pilsētā Gjor. Visi tālāk devāmies uz Hunyadi Janosa Tehnikumu Čornā, kur mūs silti 

sagaidīja ar tradicionālo maizi skolas direktore, projekta grupa un skolas audzēkņi. Uzņemšanas 

valsts sarūpētā kultūras programma ar ungāru tautu dejām un dziesmām „Buzašira” kora 

izpildījuma nevienu neatstāja vienaldzīgu. Turpinājumā mums bija iespēja noskatīties prezentāciju 

par Ungāriju, kā arī apmainīties ar partneriem ar informāciju par 4. un 5. projekta posmos 

paveiktām aktivitātēm. Plkst. 16.00 mūs gaidīja Čornas pilsētas vēstures un etnogrāfiskā muzeja 

apmeklējums. Gida pavadībā mēs izgājām cauri pilsētas attīstības svarīgākiem posmiem. Vēlāk 

skolā visi varēja ne tikai baudīt tautu deju grupas „Pantlika” emocionālu priekšnesumu, bet arī 

pašiem iemācīties dažus ungāru tautu deju soļus. Vakarā pēc notikumiem un iespaidiem bagātas 

dienas devāmies viesnīcā. 

2.decembris, otrdiena 

Otrā diena sākās ar Pilsētas Domes apmeklējumu un tikšanos ar mēru. Pēc oficiālās vizītes un 

kopīgās bildes devāmies uz skolu lai iepazītu to dzīvi „no iekšas” un gūtu priekšstatu par mācību 

procesu. Atklātajās stundās varēja smelties idejas savam turpmākajam darbam, bet staigājot pa 

skolas gaiteņiem rast dažnedažādus variantus kā jaunieši var lietderīgi pavadīt savu laiku 

starpbrīžos. Pēc ekskursijas pa skolu un atklātām stundām sekoja darba sanāksmes, kurās tika 

izrunāti projekta uzdevumi, turpmākais darbs pie projekta mājas lapas, projekta popularizēšanas 

iespējām un tika izstrādāta anketa projekta dalībniekiem. Pēc paveiktā darba visiem dalībniekiem 

bija iespēja nobaudīt Ungārijas nacionālo virtuvi. 

 

 



3.decembris, trešdiena 

Pēdējā vizītes dienā tika ieplānotas ekskursijas uz ievērojamākajām reģiona vietām. Kā pirmais 

apskates objekts mūs gaidīja iespaidīgā Esterházy pils – ”Ungārijas Versaļa”, kas tika uzcelta 1766. 

gadā par godu valsts bagātākajai dižciltīgo kārtas ģimenei. Ar Sopron reģiona dabas vērtībām mēs 

iepazināmies apmeklējot Sarrod ciematu, kurš atrodas Ferto-Hansag nacionālā parka robežas. 

Dienas izskaņa mēs baudījām burvīgās pilsētas Gjor ziemassvētku noskaņu ar tās mūzikas skaņām 

un karstvīna aromātiem pārpildītajām šaurajām ieliņām, mājīgām baznīcām, un adventes kluso 

prieku. 


