
Varga Réka élménybeszámolója 

2017. március 21-én az osztályunk a 9. Ny Debrecenbe, a Bűvösvölgybe látogatott. Erre a 

kirándulásra előtte több órán keresztül készültünk. Ez a nap nagyon izgalmas volt. 

Reggel 7 órakor indultunk busszal és körübelül fél tízkor érkeztünk meg az úti célunkhoz. Először be 

kellett pakolnunk a cuccunkat szép színes szekrényekbe. Ezután minden csoport kapott egy 

idegenvezetőt, és kezdődhetett a móka. A mi csoportunk egy Ádám nevű vezetőt kapott, és a mi 

színünk a piros volt. Először egy rádióadást vettünk fel, és a mi adónk a Sunshine Fm volt. Ez az adás 

nagyon izgalmas lett, nekem ez tetszett a legjobban. Vanessza volt a rádió hangja, Dani felelt a 

közlekedési hírekért, Anna az időjárásért, Boti volt a sztárvendég, Máté a játékos, Donát meg én a 

műsorvezetők, és Réka lett a reklám hangja. Ezután reklámot forgattunk, és egy csokit kellett 

bemutatnunk. Ez is nagyon tetszett, még a falra is írhattunk. A harmadik foglalkozás az internetes 

zaklatásról szólt. Nagyon tanulságosak voltak a kis rövidfilmek. Döntési helyzetekben a kézbe kapott 

tablet segítségével szavazhattunk, így beleélhettük magunkat az „áldozat” helyzetébe. A legutolsó 

program egy rövid filmkészítésből állt. Szerintem ez volt a legviccesebb. Donát még az autóból is 

kiesett! A mi rövidfilmünk egy üldözésről szólt, mert meg akarták tőlünk szerezni egy csodagépet. 

Összegezve: nagyon élvezetes, szórakoztató és tanulságos volt ez a nap. Szívesen visszamennék oda 

máskor is! 

Jobbágy Anna gondolatai: 

Nagyon jó volt, főleg a rádiózás. Örülök, hogy részt vehettünk ezen a programon. A filmforgatáson 

nagyon izgalmas dolgok történtek. Jó volt, hogy használhattunk „greenbox” technikát. Nem lehet 

szavakba önteni az élményt! Hasznos volt nagyon, mert beleláthattunk a világ e részének a 

működésébe.  

Tóth Zsófia gondolatai: 

Elképesztő élményekkel tértem haza. A csoport minden tagja vidáman állt hozzá a feladatokhoz.  A 

nap folyamán kisfilmet forgattunk, újságcikket készítettünk, reklámot csináltunk, és az internetes 

zaklatással kapcsolatban megnéztünk néhány videót. 

 


