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2019. május 31-én, pénteken 9 óra környékén már mindenki izgatottan állt szülei
mellett az iskola parkolójában. Az utolsó mondatok hangoztak el ekkor, mint például "legyél
jó" vagy ,,vigyázz magadra". Miután megérkeztünk Nantes repülőterére, a legtöbb diákot
lézerharcozni vitték cserediákjaik. A hétvége alatt a francia családok programokat szerveztek
a náluk elszállásolt magyar diákoknak, ez idő alatt sok élménnyel gazdagodhattunk.
Jókedvűen találkoztunk hétfő reggel a Saint Paul iskolában, ahol elköszöntünk
franciáinktól, majd célba vettük a Puy du Fou történelmi élményparkot. Különböző érdekes
előadásokon vettünk részt az itt töltött idő alatt, amit mindenki élvezett. A nap gyorsan eltelt,
este hazaérve fáradtan dőltünk be az ágyba.
Kedd reggel új barátainkkal indultunk útnak La Baule-ba. Egy kvíz segítségével
megismertük a város rejtélyes utcáit, területeit és valamennyire belátást nyerhettünk a francia
gasztronómia világába a piacon vásárolható ételeik és alapanyagaik megismerésével. Ezután
az óceánpartra leérve gyönyörű látvány tárult mindenki szeme elé. Igaz, az időjárás nem
engedte számunkra, hogy megfürödhessünk a hűs vízben, ámde így is csodálatos élmény volt.
Késő délután került sor egy búcsúestre, melyet a diákok és tanáraik szerveztek. Kezdetben
nehezen oldódtunk fel, viszont a végére mindenkinek meg volt hozzá a kellő hangulata.
Szerda reggel Nantes egyik igazán különleges helyére látogattunk el, a Les Machines
de L'Île-be, ahol fából és fémből készült óriás városnéző elefántot tekinthettünk meg.
Felülhettünk egy három emeletes, a vízi élőlényeket és mitológiai lényeket bemutató
körhintára, és más, ugyancsak fa, fém és bőr anyagú, különböző ismert állatokat ábrázoló,
mozgó és emberek szállítására képes műremekeket vehettünk szemügyre, például hernyót,
hangyát, gémet…A délután folyamán francia diákjaink elvittek minket a városba, vásároltunk,
képeket készítettünk, együtt töltöttük a még hátralévő kis időt.
Eljött a csütörtök, az utolsó nap. A Le Croisic nevű gyönyörű kisvárosban található
Oceárium-ba látogattunk, ahol a tengerek, óceánok élővilágát csodálhattuk meg. Ezután az
óceánnak egy sziklásabb partjára gyalogoltunk, majd némi szabad program után
visszaindultunk ideiglenes otthonunkba. Este mindenki bepakolt, búcsúzkodott, kiélvezte
legutolsó estéjét.

Hajnali négykor találkoztunk a reptéren, az időjárás nem kímélt minket, szakadt az
eső. Végleg elköszöntünk francia családunktól, ekkor egy szem sem maradt szárazon. Gépünk
hatkor felszállt, majd kilenckor landolt Budapesten. Délután két óra körül végre
megérkeztünk Egerbe. A szülők vidáman fogadtak minket, mindenki elköszönt, akitől csak
tudott, így véget is ért erre a tanévre csereprogramunk és már ekkor mindenki a jövő évről és
programjairól gondolkodott.
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