Francia cserekapcsolat 2019
Beszámoló
Francia diákok Magyarországon, a Pásztorvölgyiben

A mai világban elengedhetetlen a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ezen kapcsolatok
megszületését segítette elő a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, valamint a
College Saint-Paul növendékei között az idei májusi francia cserekapcsolat.

Vendégeink csütörtök este (május másodikán) érkeztek, akiket tanulóink köszöntöttek az
iskola kapujában. Másnap a fogadó gyerekek új barátaikkal érkeztek az iskolába, ahonnan
francia társaink Recsk és Sirok felé vették útjukat egy túra során, míg mi helyiek
hagyományaink szerint a gimnazista ballagáson vettünk részt. A hétvégét ki-ki a saját
fogadócsaládjával töltötte és miután vasárnap kipihenték magukat mind a cserediákok, mind
a

fogadó

családok

és

tanulók,

hétfőn

újabb

programokon

vehettünk

részt.

Míg mi az iskolában tettünk eleget kötelességeiknek, addig társaink Felsőtárkányban
töltötték idejüket, megismerve eközben a fazekasságot és a Felsőtárkányi-tavat. Délután egy
órakor a két csapat találkozott az Agria Parkban és a rossz idő okán odabenn töltött el egy kis

időt.

Majd

mikor

kiderült

az

ég

együtt

fedeztük

fel

a

várost.

Kedden Budapestet látogattuk meg mindannyian. Megtekintettük az Országházat és
sétahajóztunk a Dunán. Egy kevéske szabad program alatt mindenki felfedezhette
fővárosunkat, ám mielőtt hazaindultunk volna, tettünk egy kis kitérőt, hogy megmutathassuk
a híres Citadellát, majd a Hősök terét. Szerdán franciáink Noszvajra utaztak, hogy
megismerhessék a Gazdaházat és a De la Motte Kastélyt. Szintén ezen a napon egy órakor az
összes tanuló különórán vett részt a Bródy Sándor Megyei Könyvtár falai között, majd este
hat és kilenc között búcsúestet tartottunk. Csütörtökön már csak pihentünk és élveztük az
Egri Termál- és Strandfürdő nyújtotta lehetőségeket.
Péntek reggel új barátaink hamar buszra szálltak, s útjukat a Liszt Ferenc Repülőtér felé
vették, hogy elérjék hazainduló járatukat. Volt, aki sírt a búcsúzás alatt, s volt, aki egyszerűen
már nem is akart elmenni. Nehéz volt az elválás, ám tudva, hogy nemsoká újra
találkozhatunk szeretett franciáinkkal, végül útjukra engedtük őket. Bátran kijelenthetem,
hogy mindenki élvezte ezt az egy hetet és már most tűkön ülve várja május 31-ét, hogy újra
találkozhassunk egymással, ám ekkor már Franciaországban. 😊
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