
Nagyon örülök és hálás vagyok, hogy az ERASMUS+ pályázat keretében lehetőségem nyílt, hogy 

Franciaországba utazhassak dísznövénykertész tanulóként szakmai gyakorlatra, amelyen összesen 12 diák 

(dísznövénykertészek és parképítők) és 2 kísérő tanár vett részt. 

 

2017. 03. 07. kedd 

Nagyon vártam már ezt a napot. A Liszt Ferenc repülőtéren találkoztunk 14 órakor. Mivel én most utaztam 

repülőn először, ezért hatalmas élmény volt számomra.  Nagyon jól nézett ki minden a levegőből. 

Párizsban kb. 18:15-kor szálltunk le a repülőgépről. Várt már minket egy ottani tanár, Dimitri, akivel 

vonattal utaztunk több, mint 1 órát. Amikor leszálltunk a vonatról, akkor két kisbusszal szállítottak 

bennünket a vendégházba, ahol a szálláshelyünk volt. Vacsora után mentünk aludni, mozgalmas egyben 

fárasztó nap volt. 

 

2017. 03. 08. szerda 

Felkeltünk 7 órakor, utána összeszedelőzködtünk és mentünk reggelizni. A délelőtt folyamán munka előtt 

angol óránk volt, ahol mindenkinek be kellett mutatkozni. A mai napon az egyik étkezésnél csak üres rizs 

volt, mert az afrikai éhezők részére ajánlották fel a feltétet. 

 

2017. 03. 09. csütörtök 

Ébresztő reggel 7-kor, reggelizés után gyakorlatra mentünk, Cineráriát kellett tisztítani. Utána zöldség 

növény ismeret következett. A tanulás végeztével megebédeltünk, majd az üvegházban folytatva a tanulást 

Tagetest cserepeztünk és muskátlikat rögzítettünk kötözővel hurkapálcához és csipesszel. 

A munka után volt egy kis szabadidőnk, amely alatt beszélgettünk. Este vacsora, tisztálkodás, majd alvás.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

2017. 03. 10. péntek 

Felkeltünk reggel 7 órakor, majd mentünk reggelizni. 9 órától gyakorlatunk volt, ahol muskátlit kötöztünk, 

de mivel elfogyott a csipesz, ezért gumival kellett kötözni, és a fölösleget le kellett róla vágni. Ebéd 

következett, majd egy kis szieszta idő állt rendelkezésünkre. Délután ismét gyakorlatra mentünk, ahol 

„székelni” kellett, amire azért van szükség, hogy a növények kicsit fel legyenek futtatva, hogy ne álljanak 

szanaszéjjel. 

A munka 15:30-ig tartott. Ezután szabadidős tevékenység volt, majd este vacsora, lefekvés. 

 



 

2017. 03. 11. szombat 

A mai napon aránylag korán keltünk, majd reggeli és gyors pakolás. Összeszedtük a holminkat, ami a 

kiránduláson szükséges lehet, illetve ennivalót is csomagoltunk. 

Kilenc órakor Dimitri kivitt minket a hévhez, amivel Párizsba utaztunk. A városnézés kapcsán megnéztük a 

Notre Damot kívül, belül, majd a Louvre belső kertjét, valamint ennek a csodálatos – a világ szinte 

legnagyobb - múzeumának kiállítását. Sok látnivaló volt, láttunk egy óriáskereket is, majd a Tuileriák kertjén 

át a Diadalívhez mentünk, ami Párizs egyik legismertebb látnivalója, amely I. Napóleon császár és a 

mindenkori francia hadsereg dicsőségét hirdeti. 

 

 
 

 
 

 



 

 
Notre Dame 

 

 

 
Louvre 

 



 
Diadalív 

 

A Diadalív megtekintése után az Eiffel toronyhoz mentünk. Elég sokat vártunk, hogy bejuthassunk, de 

sikerült és felmentünk a második emeletre, ami 116 méter magas. Csodálatos volt innen a kilátás. Ezután 

még egy templomot akartunk megnézni, de már nem volt rá idő, így metróval és hévvel visszautaztunk 

ahhoz a megállóhoz, ahol Dimitri várt minket. A szállásra való visszaérkezés után vacsoráztunk, majd 

pihenőre tértünk. Ezen a napon sok élménnyel gazdagodtunk. 

 

 
Eiffel-torony   –   az 1889. évi világkiállításra készült 



2017. 03. 12. vasárnap 

Reggel a szokásos program – 7-kor felkelés, reggelizés, pakolás és indulás. DM11A jelzésű busszal 

elmentünk a hév-vonat végállomásig, ahol felszálltunk az ELBA nevű vonatra, amellyel a hévig utaztunk, 

majd metróztunk. A cél a Louvre volt, ahol nagyon szép festményeket, képeket, szobrokat és kiállítási 

tárgyakat néztünk meg. Nekem mindegyik nagyon tetszett, és azt hittem, hogy a Mona Lisa sokkal nagyobb. 

  

 
Louvre 

 

 
Leonardo da Vinci: Mona Lisa 



Mivel jó nagy múzeum a Louvre, majdnem eltévedtünk benne, de aztán csak kitaláltunk. Délután 2 óra után 

találkoztunk Levi bácsival és Hajnival. 

Ezután elmentünk a művész negyedbe, ahol régi utcácskák, művészeti galériák, antik üzletek, luxus butikok, 

könyvesboltok és gyönyörű műemlékek váltják egymást. Itt egy ember le akart rajzolni engem, de én 

mondtam, hogy nem szeretném. Innen felmentünk abba a templomba, ahova előző nap már nem tudtunk 

bemenni. 

Utána elmentünk a modern negyedbe, ahol megnéztük a magas házakat és még a Diadalív is látszódott. 

Mivel már besötétedett, ezért az 1-es metróval elmentünk és megnéztük a kivilágított Eiffel-tornyot, 

valamint a kivilágított Notre Damot is. Ezek is nagyon szépek voltak. Innen a latin negyedbe mentünk, ami 

nekem annyira nem tetszett. Elnevezését a latin nyelvről kapta, amely a középkorban a tanulás nemzetközi 

nyelve volt és igen sokan beszélték. 

Elég későre járt már az idő, amikor visszaindultunk a hévhez, hogy „haza” utazzunk a szállásra. Este 11 után 

érkeztünk meg, még vacsoráztunk majd lefeküdtünk aludni. 

 

 

 
 

 

 
A kivilágított Eiffel - torony, igazán csodálatos látvány 

 



2017. 03. 13. hétfő 

Az előző késő esti lefekvés miatt reggel 8-ig aludhattunk. Fél 9-től reggeliztünk, majd volt egy kis idő a 

„szedelőzködésre”. Először 10:30-ra angol órára mentünk, majd utána gyakorlatra, ahol Cineráriát kellett 

átválogatni. Külön a szépeket és külön, amik a komposztra mennek, mert bolhásak voltak. Volt egy kis 

szünetünk, majd muskátlit kellet cserepezni. Vacsora előtt volt egy kis szabadfoglalkozás, majd egy másik – 

mint ahova eddig jártunk - épületbe mentünk vacsorázni. Úgy kellett ülni, hogy kettesével legyünk és 

szétszóródjunk a franciák között, hogy beszélgethessünk, ismerkedhessünk Velük.  

 
Az iskola parkja 

 

2017. 03. 14. kedd 

A mai napon reggeli után a francia diákokkal dolgoztunk. Először a faágakat és a gyomokat kellett kiszedni, 

majd felástunk egy területet. Mulcsot hoztunk, és azzal takartuk be a földet – elegyengettük -, hogy ne 

gyomosodjon.  Ezután elszáradt virágokat vágtunk le a bokrokról. 

Ebéd után is gyakorlat volt, Tillandsiát hordtunk egyik helyről a másikra, hogy az Orchideáknak legyen helye, 

mert túl sok fényt kaptak, ezért kerültek áthelyezésre.  

Takarítottunk, majd vacsoráztunk és beszélgettünk. 

 

Tus-Tus= szorosan egymás mellé 

 

2017.03.15. szerda 

Reggel 7-kor keltünk, 9-kor reggeliztünk. 10 órára kellet gyakorlatos felszerelésben jelentkezni. Jöttek az 

újságírók és egy hölgy, aki arról kérdezett bennünket, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem, mi a 

véleményünk stb… - ezeket ő egy papírra összeírta. Utána Muskátlit kellett 3-as kötésbe, ritkásan kirakni. 

Átöltöztünk utcai ruhába, és fényképezésre mentünk. Ezután volt a magyar zászló felvonása. 

A nap további része is nagyon kellemesen telt. Ebéd, rövid pihenés, majd 2-re mentünk a golfpályára. A 

munka után a golfozást is ki lehetett próbálni. Először nem nagyon ment, de bele lehetett jönni. Végül is 

nekem tetszett ez a sportfajta.  

Visszamentünk a szállásra, majd kicsi pihenés után tanár úrral sétálni mentünk Marcoussisban. Kb. 

másfélórás nézelődés után mentünk vacsorázni, majd pihenőre tértünk. 



 

2017.03.16. csütörtök 

A mai napunk is érdekes volt, mert jött egy régész ember, aki az iskola területén lévő romokról mesélt 

nekünk. Nekem nagyon tetszett. Azt is elmesélte, hogy Ő itt volt tanár.  

Ebéd után cserepező gépeztünk egész délután, nagyon jó volt, bár néha megállt a futószalag. 

 

2017.03.17. péntek 

A mai napon reggeli után Dimitri jött, és elvitt minket egy kastélyhoz, ahol szétnéztünk. 

Nagyon szép helyen sétáltunk, rengeteg növényt és állatot is láttunk, a növények közül sok ismeretlen volt 

számunkra, ezeket meg kellett tanulni. 

Ebédre Dimitri visszavitt a szálláshoz.  

 

 
 

 

 

2017.03.18. szombat 

Reggeli után az iskolánál lévő kastélyhoz sétáltunk. Innen Dimitrivel és egy tanárnővel kimentünk a Saint-

Michel-sur-Orge nevű vasútállomásra. Onnan a SARA nevű vonattal utaztunk Versaillesba (ez Párizs 

elővárosa), ahol megtekintettük a híres kastélyt először belülről. Nekem főleg a bútorok tetszettek és 

meglepődtem, hogy milyen kicsi ágyak voltak. Végigjártuk az épületet, majd elmentünk a kis Trianont 

megnézni, ami egy vendégszálló. Ezután tekinthettük meg a kastély kertjét, nekem ez tetszett a legjobban. 

Szép fák, formára nyírt sövények, virágok, a halak etetése stb. 

A kastély és kertje megtekintése után 4-es metróval – amire alig fértünk fel, olyan zsúfolt volt - Párizs 

szívébe utaztunk, ahol kb. 30 percet nézelődtünk. Eztán az ELBA nevű vonattal visszautaztunk Saint- Michel-

be, majd onnan busszal mentünk vissza a szálláshelyünkre. Késő este vacsoráztunk és lefeküdtünk. 

A borongós, szomorkás idő ellenére is nagyon szép napunk volt, jól elfáradtunk. 

 

 

 

 

 



 
A Versailles-i kastély parkja 

 

 

 

 

 
A Versailles-i kastély tükörterme 



 
 

2017.03.19. vasárnap 

A mai napon kétféle programlehetőség volt számunkra. Levi bácsival városnézés egy másik kisvárosban, 

ahol egy tornyot lehetett megnézni. A másik lehetőség Piroska tanárnővel otthon maradni és kipihenni az 

előző napi fáradalmakat és takarítás. Én a városnézést választottam. Ha jó idő lett volna, akkor az Eiffel- 

tornyot is láthattuk volna, de sajnos borongós volt az időjárás és szemerkélt az eső. 

Mivel sok jegy volt Levi bácsinál, így elment visszaváltani, mi pedig a busszal visszamentünk a vendégházba. 

Volt egy kis szabadidő, majd ebédeltünk. Délután kimentünk a karneválra, ahol jó kis „felfordulás” volt. A 

csendes faluból hirtelen egy zajos, nyüzsgő helyiség lett. Nekem tetszett, olyan volt, mintha farsang lenne, 

mert beöltöztek mindenféle jelmezbe. Úgy volt, hogy tűzijáték is lesz, de az nem volt. 

 

2017.03.20. hétfő 

A reggeli után jött értünk Dimitri és Bruno, akik elvittek minket egy természetvédelmi területre, ahol a 

növények mellett kitömött állatokat nézhettünk meg. Megebédeltünk, majd innen egy híres ember házába 

mentünk. Itt magyarul meghallgattunk egy szöveget, majd egy filmet is megnéztünk róla. 

Délután 5 óra körül értünk vissza a szállásra, ahova vendégek érkeztek. Jött az Igazgató úr, Dimitri, Brúno és 

még két tanárnő. Megvendégeltük Őket egy kis gulyáslevessel, ami nagyon ízlett nekik és beszélgettünk. 

 

2017.03.21. kedd 

 Reggel 6 órakor volt ébresztő, mozgalmas nap állt előttünk. A gyors reggeli után pakolás, takarítás, majd a 

kastélyhoz mentünk, ahol két tanár várt bennünket.  Ők vittek ki minket a hév állomásra. A hévvel egy jó 

órát utaztunk a repülőtéri metróig, amire át kellet szállni, mert a hév vonalán baleset volt. A metróval 2 

megállót utaztunk és megérkeztünk a repülőtérre. Feladtuk a csomagjainkat és mentünk a gépünkre, ami 

13 óra 5 perckor indult volna, de egy széket meg kellett javítani, így 40 perccel később tudtunk csak 

felszállni. 

Háromnegyed négy körül érkeztünk meg Budapestre, ahol a repülőtéren a szülők már vártak bennünket. 

 

 



 
A két hét alatt sok fotót készítettem növényekről, virágokról is. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Készítette: Biriszló Bálint 10/D. 

 

Marcoussis-Budapest, 2017. április 08.  


