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Március 7, Kedd: Utazás napja 

 

Délután kettő órakor találkoztunk a Liszt Ferenc repülőtéren a többiekkel. Becsekkoltunk, feladtuk a 

cuccokat és irány a repülő. Majd 3óra elött 10 perccel elindult a repülőnk és Párizsnak vettük az 

irányt. 5 óra 50 perc körül megérkeztünk a Párizsi repülőtérre ahol Dimitri úr várt minket. Egy kevés 

vonatozás és kocsikázás után meg is érkeztünk a sulihoz (vendégházhoz), ez úgy kb. 9 óra lehet. 

 

 

Március 8, Szerda:  

 

7 órakor keltünk, gyors mosakodás és közös reggeli után mentünk megnézni a suli területét és 

beültünk egy angol órára ahol megismerhettük azokat, akik majd jönnek hozzánk is. 11 óra körül 

bementünk a Marcoussis-ba, ahol egy kicsit körbe néztünk, hogy mi merre található. Ezután vissza 

mentünk a suliba és megebédeltünk a diákokkal. Délutáni programként közös sportolás volt  a helyi 

diákokkal, ami nem igazán úgy alakult, ahogy mi képzeltük, de improvizáltunk és jól éreztük 

magunkat végül. Jöhetett a jól megérdemelt vacsora és az alvás. 

 

 

Március 9, Csütörtök: 

 

Fél 8 körüli keléssel majd egy kis csipegetéssel kezdődött ez a nap is. Aztán mehettünk az iskola 

területére melózni. Viszont ezt megelőzően a „brigád” két részre lett osztva. Az egyik része ment 

cserepezni, takarítani stb. a másik fele meg maradt a növénytan órán (azaz mi). Elég érdekes óra volt, 

mert hogy a francia diákok, meg a tanárnő nem igazán beszéltek angolul, mi meg franciául és így csak 

a növények nyelvén azaz latinul tudtunk csak „beszélni”. Közeledtünk az ebédhez ezért át kellett 

öltöznünk és majd csak ez után mehettünk megenni a finom falatokat. Egy kis „szieszta” és jött a 

várva várt parkfenttartó feladat: fametszés. Munka végeztével elmentünk sétálni a városba meg a 

közeli parkba. Nap végére a legnagyobb meglepetés ért, ami nem más, mint a répafőzelék szerű étel 

hússal, hihetetlenül finom volt. 

 

 

Március 10, Péntek: 

 

Ezen napon semmi különös nem történt a napi rutinon kívül egy kis paprika cserepezés volt ebéd 

elött, majd utána cserepeket válogattunk. 

 

 

Március 11, Szombat: 

 

Várva várt nap, bementünk Párizs szívébe megnézve a Notre dame-ot. Szajna partján végig sétálva 

elértük a Louvre-t, amit akkor csak kívülről tekinthettünk meg. Mert aznap a „fő attrakció” nem más, 

mint az Eiffel torony volt. Durván 2 óra elteltével tovább is indultunk az utolsó célpontunkhoz a nagy 

Diadal ívhez.  



 

Március 12, Vasárnap: 

 

Korán keltünk a mai nap is, hogy a kitűzött látványosságokat meg tudjuk nézni. Elsőként megnéztük, 

amit szombaton kihagytunk, azaz a Louver-t. Cirka 3 órát voltunk ott és minden zegzugát próbáltuk 

kutyafuttában megpillantani. Majd ezt követően felmentünk a bohém negyedbe és onnan tovább a 

Mária Magdolna templomba, amit még Napóleon épített. Innen már csak 1 állomásunk volt az új 

város, Metropolis és az új Diadal ív. Az új város nézelődése alatt úgy elment az idő, hogy lekéstük azt 

a járatot, amit kinéztünk, így csak a következővel tudtunk elmenni. Viszont ez idő alatt újra 

megnéztük az Eiffelt csak annyi különbséggel, hogy este tudtuk ezt megtenni. 

 

 

Március 13, Hétfő: 

 

A „fáradalmainkat” ki tudtuk végre pihenni, mert valamennyivel tovább alhattunk a megszokottnál. 

Volt egy angol óra a többiekkel és jöhetett az ebéd a megszokott időben és formában. Gyors pihi és 

mentünk is Dimitri úrral a vadász egyesületének a területére dolgozni, ami sokkal jobb volt, mint bent 

a cserepezés. El is ment a napunk és újra a vacsorára készültünk. 

 

 

Március 14, Kedd: 

 

A mai nap több részre voltunk osztva, nekünk személy szerint a Szabival egy 3x3-as bemutató kertet 

kellett csinálnunk. Ez több kevesebb sikerrel „sikerült” a kellemetlenségeket félre téve. 

Kábé ez volt az egész napi feladatunk is 

 

 

Március 15, Szerda: Nemzetünk ünnepe 

 

Reggel melóval kezdtünk. Ezután átöltöztünk szép elegánsba és mentünk fényképezkedni. Ebéd után 

egy könnyedebb testmozgás jött, mégpedig beleszagolhattunk a golfozásba, mi eléggé kifinomult 

sportág és nehéz, de nagyon élveztük. 

 

 

Március 16, Csütörtök: 

 

10 órakor kezdődött a régészeti előadás, ami a kertben található várról és lényegében az iskola 

megalakulásáról szólt. 

Ebéd után egy biológia órára beültünk és mi is részt vettünk rajta, nem mondanám, hogy intenzíven, 

de a magunk módján érvényesültünk. Miután vége lett az órának vissza mentünk a szállásra és 

lepihentünk és vártuk a vacsoraidőt. 

 

 

Március 17, Péntek: 

 

Dimitri úrral elmentünk egy kastély kertbe, amit körbe jártunk. Ebédidőre vissza kellett érnünk, mert 

megbeszéltük a Tanárokkal, hogy elmegyünk egy bevásárló centrumba venni francia szuvenírt, de 

nem igazából úgy jött össze, ahogy mi gondoltuk, mert egy Tesco feeling-ű hely volt ez, ahol jóformán 



nem volt semmi különös. Haza értünk 6 felé aztán fürdés és egyéb dolgok után jöhetett a már 

megszokott vacsi. 

 

 

Március 18, Szombat: 

 

Korai kelés után sietve elindultunk a vonatállomásra, mert mentünk a híres Versaillesi- kastélyba. 

Egész napot jóformán ott töltöttük. Az idő nem volt az igazi, meg az időpont sem, mert a kerti része 

közel se a legcsodálatosabb formáját hozta (nem mentek a szökőkutak és nem voltak kivirágozva a 

növények) Ezt leszámítva csodálatos volt még így is. Körbejárást követően elindultunk haza fele, de 

még egy kis csavargás belefért a Pompiu környékén. Vásároltunk egy kis ajándékot a 

családtagjainknak.  

 

 

Március 19, Vasárnap: 

 

Délelőtt az egyik része nem csinált semmit (azaz én se) így csak a délutáni karneválra mentünk ki a 

többiekkel. Ami számomra érdekes volt, mert még soha nem volt ilyenbe részem.  

 

 

Március 20, Hétfő: 

 

Dimitrive elmentük a vadász társaságukba, majd egy 1 órányi utazgatás után megnéztük Jean Monne 

házát és róla egy rövid filmet. 

 

 

Március 21, Kedd: Haza utazás napja 


