
Nálunk jártak a College Saint Paul diákjai… 

 Nagyon nagy izgalommal vártuk mi, a Pásztorvölgyi Általános Iskola és 

Gimnázium tanulói a francia cserediákok érkezését. Tavaly októberben egy 

feledhetetlen hetet töltöttünk el Náluk, és szerettük volna viszonyozni jóságukat és 

kedvességüket, reméltük, hogy a mi vendégszeretetünk által a rezé-i College Saint-

Paul iskola tanulói is betekintést nyerhetnek a magyar kultúrába, a magyar életbe.  

 A francia diákok busza április harmadikán, csütörtök este érkezett meg 

iskolánk parkolójába, miután Magyarországra való megérkezésük után Batáné Ratter 

Réka franciatanárnő kíséretében rövid városnézésre mentek fővárosunkban, 

Budapesten, megnézték a Citadellát, a Budai várat, a Halászbástyát és sétahajóztak 

is a Dunán. Tizenkilenc gyermek szaladt oda a buszról leszálló diákokhoz szüleik 

kíséretével. A kezdetben meglepett és megszeppent francia diákok hamar magukra 

találtak, és a rövid vendégfogadás után elköszöntek barátaiktól, és mindenki 

hazaindult a saját fogadócsaládjához.  

 A diákok már az első napon se unatkoztak, hiszen reggel az iskolába való 

megérkezés után megismerkedtek a Pásztorvölgyivel, majd Fekete Valér tanár úrral 

Eger rejtelmeit kutatták fel az egri várban, a kazamatákban, illetve a Líceum 

csillagvizsgálójában. Délután városnéző akadályversenyen vettek részt Luterán Ágnes 

tanárnővel, aki különböző érdekes feladatokkal készült Nekik, mint például ki kellett 

deríteniük egyedül, csoportokban, hogy mi van műsoron a színházban, illetve 

mennyibe kerül egy gombóc fagylalt. A megérdemelt pihenést az egri plázában 

töltötték, majd ki-ki felkarolta a franciáját, és elindult Vele haza. A hétvégét a 

fogadócsaládoknál töltötték a diákok, de közös programokat is szerveztünk Nekik. 

 A következő hét sem telt unalmasan, a franciák szinte minden nap utaztak 

Egerben és környékén, hogy a minél több látnivalót felfedezzék. Hétfőn órákat 

látogattak az iskolában, majd az egészségnap után délután egy túrán vettünk 

közösen részt az Eged-hegyre. A hét folyamán ellátogattak Felsőtárkányba, ahol 

megnézték a gyönyörű Felsőtárkányi-tavat, a Bükki Nyugati kapu Látogatóközpont 

madártani bemutatóján vettek részt, népi fazekasműhelyt látogattak, ezen kívül 

lehetőségük nyílt, hogy kipróbálhassák a korongozást is. A délután folyamán francia-

angol nyelven bemutatták az előadásukat a francia 80-as évekről a magyar 

hallgatóságnak. A noszvaji művésztelepre és barlanglakásokba Kántorné Urbán Csilla 



tanárnő kalauzolta el a francia diákokat, majd megnézték a nemrég újonnan megnyílt 

Kepes György Központ kiállítását. Szilvásvárad sem maradhatott ki az élményeik 

közül, a Szalajka-völgyben a Fátyol-vízesést, a Szabadtéri Erdei Múzeumot és az 

Istállóskői-barlangot is megnézték. Sajnos csütörtökön este egy buli kíséretében el 

kellett búcsúznunk tőlük a soirée partin, ahol néptánc bemutatót követően együtt 

táncoltunk az iskola aulájában, de ajándékkal a zsebükben, és másnap még egy 

vidám strandolós élménnyel tértek haza Franciaország földjére szombaton délután. 

 Remélhetőleg jól érezték magukat itt nálunk a francia diákok és tanárok, 

megtalálták a magyar kultúrának a szépségeit és emlékezetes dolgait. Személy 

szerint azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom volt, hogy gyakorolhassuk a 

nyelvet, és láttassunk Velük is egy kicsit a világ másik szegletéből. Én híven 

szeretném, hogy ez a kapcsolat folytatódjon, és ha nem is lehetek benne a következő 

cserekapcsolatokban, akkor is megelégedéssel tölt el, hogy iskolánk ennyire jó 

viszonyt ápol egy francia iskolával, és közösen ennyi szép emlékben lehetett eddig 

részünk tavaly októberben és idén áprilisban is. J 

       Botos Péter 


