
”Nagyon tetszett ez a tanulmányi út, mert nagyon sok mindent láttam és tanultam.
Fejlődött a nyelvi készségem és megismerhettem az ottani embereket, szokásaikat. ”

Antal Szilárd

„Én nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a projektben, és hogy lehetőséget
kaptam a tudásom fejlesztésére. Nagyon jó volt minden és ahol praktikáztam is
mindenki nagyon kedves volt és segítőkész. Bátran kérdezhettem, ha valamit nem
értettem, mert kedvesen elismételték vagy megmutatták. Az angol órák is nagyon
jól teltek tanultam új dolgokat, amit később az üzletben is felhasználhattam.
Nagyon jó volt az ellátás, a szállás és főként a délutáni és hétvégi szórakoztató
programok. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vehettem és tanulhattam.”

Kedves Emőke

„Nekem Londonderryben minden nagyon tetszet. Jó volt a szállás, az étel, az angol órák
és a gyakorlóegységünk is. Nagyon jól éreztem magam az esti programokon és a
kirándulásokon is!”

Gergely Anita

„Nagyon tetszett nekem Észak ÍRORSZÁG. Sok szép helyen voltunk. Nagyon jók voltak
az ír ételek, nagyon jó körülmények között voltunk. A repülőzés is egy szép élmény volt.”

Csiszer Lóránd

„Nekem Írországba nagyon jól telt. Legjobban a Penny Burn tetszett de nagyon szép
volt az Óriások útja és a Titanik múzeum is Belfastban.”

Fazakas István

„Észak-Írországban nekem nagyon jól telt. Londonderry egy gyönyörű hely, de azon kívül
rengeteg sok szép helyet látogattunk meg.”

Balázs Csongor

„Nagyon tetszett ez a két hét. Tetszett a gyakorlat és sok jó tapasztalatot szereztem
és úgy gondolom, hogy ezeknek sok hasznát fogom venni. Az egész út nagyon jól megvolt
szervezve.”

Timár Zoltán

„Nekem ez az út nagyon tetszett mert még nem jártam ilyen messzire. Megismertem
más embereket, kultúrákat, sokat fejlődött az angol tudásom.  A repülőzés is nagyon jó
élmény volt hiszen most repültem életemben először.”



Bodó Szabolcs

„Nekem a közös programok teltek  a legjobban és a kirándulások. A legjobban az Atlanti
óceán partja és az Óriások útja tetszett. Sokat tanulhattunk az ottani emberektől
hiszen nagyon rendesek és megértőek voltak.”

László Teodóra

„Egy nagyon szép élmény volt, mert sok mindent megtanultam, sok szép helyen jártam.
Mozgalmas két hét volt, sosem unatkoztunk. Nagyon sok embert megismertem a
munkahelyen és nagyon sokat tanulhattam tőlük.”

Torday Kitti

„Mozgalmas két hét volt. Nagyon sokat tanultam és sok szép élménnyel tértem haza.
Nagyon jó két hét volt.”

Onodi Norbert

„Véleményem szerint a pályázat által megismerhettünk egy érdekes, csodálatos
országot. A gyakorlat, a programok és a kirándulások felejthetetlenek voltak de azt
hiszem a legfontosabb ebben a két hétben az volt, hogy fejleszthettem az angol
tudásom.”

Tamás Timea

„A véleményem szerint ez a pályázat sok újat nyújtott nekem, mert megismerkedtem
egy teljesen más kultúrával és más emberekkel is. Sok szép helyen jártunk. Az ír ételek
finomak és laktatósak voltak.”

Polgár Lóránt

„Ez a röpke két hét csodálatos és mozgalmas volt számomra. A helyek amiket
meglátogattunk, az esti tevékenységek, a repülő út mind gyönyörű, felejthetetlen
élmény marad számomra. ”

Somogyi Mercédesz


