
                                Franciaország gyakorlat beszámoló 

 
Gyülekezés a Liszt Ferenc repülőtéren. Megérkezik a 12. diák is. Mindenki búcsúzkodik, még 

elhangzanak az utolsó értékes jó tanácsok. Lassan minden szülő megérti, hogy a kordonon túl 

már nekünk magunknak kell figyelni minden csomagra, telefonra, személyire, jegyre. Van, 

aki először repül, de egy picit mindenkin látszik az izgalom. 

A repülő bejáratánál még egy utolsó ellenőrzés és mindenki elfoglalja a helyét. 

Az utazás jól sikerült és szerencsésen landoltunk a párizsi repülőtéren. 

Megkaptuk a csomagjainkat és Dimitri Filomenko már várt minket. Rövid ismerkedés után 

vonatra ültünk. Massy városkánál már várt minket két kis busz. Este 22 óra körül érkeztünk az 

iskola vendégházába. Az iskola igazgatója szívélyesen fogadott. Vacsora után a legtöbben 

elfoglalták szálláshelyüket. A vendégházban 10 személy elszállásolására volt lehetőség. 

Három diákkal egy számunkra kialakított külön helyre mentünk, ahol a francia dákok 

kollégiuma található. Először megvártuk Kováts Levente tanár urat, aki vonattal jött. Jó későn 

érkezett, már mindenki nagyon fáradt volt, másnap korán kellett kelni. 

Másnap reggel, Dimitri tanár úr vezetésével, üvegházban dolgoztunk és angolórán is részt 

vettünk a francia diákokkal. A bemutatkozás angolul folyt, kezdetben még elég szégyenlősen. 

Ebédre az igényesen felújított ebédlőépületbe mentünk. A házi szabályokhoz igazodva, a 

munkaruhát, munkacipőt mindenkinek át kellett váltani és ebéd után újra visszaöltözni. Az 

ebédnél lehetett választani többféle friss salátából, előételből egyet, több féle desszertből 

egyet és két féle főételből egyet. A választás nehéz volt... Minden ételnél az egészséges, 

ízletes étkezésen van a hangsúly és a tálalás is igényes. Mivel együtt ebédeltünk a francia 

diákokkal, pár nap elteltével, a köszönések, visszaköszönések, „Bon Apetit” kívánságok jó 

estek mindenkinek.  Egyik este” Rizstál” vacsorát rendeztek az étteremépületben. Egy évben 

egyszer a marcoussisi iskola diákjai felajánlják egyik étkezésükből a húsadagot a szegényebb 

országok részére. 

A tanítás reggel 9 órától délután 16 óra 45 percig tart. Déli 12 óra 30 perckor ebéd majd 14 

órától folytatódnak a gyakorlati vagy elméleti órák. A gyakorlati órákon a többi francia 

diákokkal az üvegházban cserepezés, magvetés, öntözés és ápolási munkákban vettünk részt. 

A parkban a fák és cserjék alatt a takaró mulcs felfrissítése, elhalt növényi részek eltávolítása, 

ágyások tavaszi ápolása, fűpótlás munkákban segédkeztünk. A francia gyakorlatot vezető 

tanárok megelégedve mutatták, hogy a fák és cserjék alatt a föld mindig takarva van, így nem 

szárad ki, nem gyomosodik és a lebomló növényi maradványok biztosítják a tápanyagot. A 

növények erősek egészségesek. Levente tanár úrral sorra jártuk a helyszíneket, ahol a francia 

és magyar diákok dolgoztak. Próbáltuk biztosítani a fordítást, de a latintudás, mosoly és 

jóindulat legalább olyan sokat ért. 

- Az üvegházak előtt térkövezés gyakorlat folyt. A francia és magyar diákok egyforma 

feladatot kaptak. Jó volt nézni, hogy gyűlt össze a nézőközönség, figyelve a diákok 

munkáját. 

 

- Szombat, vasárnap Párizst látogattuk. Büszkén elmondhatjuk, hogy Levente tanár úr 

jóvoltából rengeteget gyalogoltunk, de nincs turista, aki többet látott Párizsból ilyen 

rövid idő alatt. Eiffel torony, Champs Elysées, Mont Martre, Latin negyed, Molin 

Rouge, Defense negyed,Versailles kastély, Pompidou központ. 

A Louvre múzeumban mindenki végig akart járni minden látnivalót, a hallottakat, 

tanultakat saját szemmel megnézni. Hiába mondogattam, hogy egy festmény előtt 

legalább 20 percet érdemes eltölteni. Így aztán 3 órába besűrítettük a Louvre összes 

látnivalóit. A szuvenir boltoknál gyakran megálltunk. Az otthoniakról sem lehetett 

megfeledkezni. A tömegközlekedés jó Párizsban, de azért állandóan kellett figyelni a 

csoportban, elől gyorsabban haladókra és azokra, akik elbámészkodtak, lemaradtak. 



- Amikor csak tehettük kulturális programokon vettünk részt. Az iskola területén a 

kastélyromokról és a restaurálási munkákról tartott előadást a munkálatok vezetője. 

- Jean Monet „a Közös Európa atya” emlékházába látogattunk. Útközben megálltunk 

piknikezni egy vadászházban és aranyfácánokat csodáltunk meg. A közelben levő 

Chamarand kastélyt is meglátogattuk, kiadós sétát téve a nagy parkjában. 

- Az alapítvány újságírói cikket írtak a marcoussisi iskoláról. Velünk is készítettek 

interjút. Kíváncsiak voltak menyire jól tud dolgozni együtt a két diákcsoport. 

- A közös gyakorlati biológia óra rendkívül érdekesre sikerült. Először mindenki 

megrajzolta emlékezetből a virág részeit. Ezek után mindenki kettévágott szikével egy 

nárciszt, egy helleboruszt és egy almafavirágot. A mikroszkóp lencséje alá helyeztük 

és mindenki megcsodálhatta a magházat és a magkezdeményeket. Készültek a 

gyönyörű fotók és a kis biológusokhoz illő második rajzok. 

- Egy másik délután golfozni tanultunk, aminek szintén nagy sikere volt. A matematika 

tanárnő (szabadidejében golfoktató), meg is jegyezte milyen érdeklődő, udvarias, jól 

nevelt a társaság. 

- A szállás, ellátás, gyakorlati helyszínek kifogástalanok voltak. Köszönhető a nagyon 

jó szervezésnek. Ezek a tanárok ezen kívül még állandóan rendelkezésünkre álltak, 

amikor vásárolni akartunk a város másik végében, orvoshoz mentünk, gyógyszert 

rendeltünk vagy olyan különleges kérésünk volt, hogy szeretnénk fakanalat, 

sajtreszelőt a reggeli medvehagymás omletthez. 

 

Az utolsó este Levente tanár úr gulyáslevest főzött a vendéglátóink tiszteletére és a diákokkal 

kiraktunk cukorkákból egy nagy „MERCI” szót az asztal közepére. Úgy láttuk a 

vendégeinknek ízlett a gulyásleves és mi megköszöntük türelmüket és kedvességüket. 

E két hét alatt örömmel láttam a diákok szemében az érdeklődést egy másik diák munkája, 

szabadidős tevékenysége, az idegen nyelv haszna, szükségessége, egy másik ország 

művészete iránt. Nagyon remélem, hogy ez mindenkinek hasznos lesz élete során. 

Örülök, hogy hozzájárultam a két iskola baráti kapcsolatának elmélyítéséhez. 

 

Tisztelettel: Lázár Piroska kísérő tanár 

 

Budapest, 2017.04.10. 


