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Az első nap jórészt magával az utazással telt. Este tíz óra körül érkeztünk meg. Miután 

mindenki elfoglalta a helyét, jól megvacsoráztunk az igazgatóúrral. Levente tanárúr érkezése 

után pedig végre kipihenhettük az utazás fáradalmait. 

A második napot egy jóízü reggelivel kezdtük, majd egy angolórán vettünk részt. Munka 

után egy kevés testmozgás következett a helyi diákokkal. A jótékonysági vacsora után pedig 

a PSG-Barcelona Bajnokok Ligája negyeddöntö odavágót néztük meg az iskola több tagjával. 
03.09. Az első óra zöldségismeret volt. Később örökzöldeket gallyaztunk és cserepeztünk. 

Vacsora előtt pedig felfedeztük Marcoussis környékét. 

03.10. A nap első fele ma is cserepezéssel telt, majd a cserépraktár ráncbaszedésével 

folytatódott.  

03.11. Az elsö nap Párizsban. Korán keltünk, hogy legyen időnk mindenre, úgyhogy a 

nyakunkba vettük a várost: Notre Dame, Diadalív, Champs Elysée, Eiffel-torony. Kissebb 

túrával ért fel ez a nap, de mindenért kárpótolt bennünket a csodás hangulat és látvány. 

03.12. Ezen a napon a Louvre és a Sacré Cœur-bazilika volt a fő program. De nem volt semmi 

a Defensé negyed és az éjszakai Eiffel-torony, valamint a Notre Dame sem. Éjjel 1-kor 

feküdtünk le. 

03.13. Ma is, mint az összes napon két feladatunk volt. Délelőtt angolóra. Délután pedig 

Dimitri vadásztársaságának az egyik gyakorlóterét alakítottuk ki (talajelőkészítés, térburkolás 

stb) 

03.14. Ezen a napon a cserepezőgépnél segítettem Alexandrne-nak a vizsgájában. 

Lepakoltunk egy érkező növényszállítmányt. Délután egy fümagvetést készítettünk elö. 

03.15. Ma három újságírót fogadtuk, akikkel az Erasmus+ programról beszélgettünk, 

fényképezkedtünk, válaszoltunk a kérdésekre. Délután golfpálya-fenntartási munkálatok 

voltak, aztán ki is próbálhattuk a golfot. 

03.16. Ma délelőtt az iskola parkjának és épületeinek történetéről hallgattunk meg egy 

érdekes és színes előadást az egyik volt tanár tolmácsolásában. És egy nagyon különleges 

biológia órán is részt vehettünk, ahol a virág részeiről tudhattunk meg többet. 

03.17. Lehetőségünk volt Dimitrivel és Annarita tanárnövel elmenni egy közeli kastélyba és a 

kastélyparkba. 

03.18. A mai nap szinte csak Versailles-re volt időnk. Majdnem az egész napot ott töltöttük. 

Megnéztük a Kis és Nagy trianonpalotát is, illetve a hatalmas parkban bolyongtunk. 

Pihenésképpen egy éttermeben ettünk. 



03.19. Ezen a napon a csoport egyik része (én is) egy Várbástya kilátójához mentünk. Bár 

nem volt nyitva, de a kilátás nagyszerű volt. A többiek a helyi karneválon voltak és 

csomagoltak. 

03.20. Ma – miután befejeztük a múlt héten megkezdett munkálatokat- a vadásztársaság 

bemutatótermét néztük meg. Valalmint Jean Monet “Az Európai Unió atyja” házát 

látogattuk meg és meghallgattuk a róla szóló előadást és kisfimet. 

03.21. A búcsú napja. Korán indultunk, de kisebb kellemetlenségek miatt így is majdnem 

lekéstük a gépet. 40 perces késéssel értünk Budapestre. Aztán mindenki ment, amerre 

látott, ki autóval, ki busszal. 
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