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EGY HÉT LONDONBAN

A tanév elején Gyökösné Enikő néni tanárnő felvetette
azt a kérdést, hogy: - „Mi lenne, ha elutaznánk Angliába.” Mi egyből beleegyeztünk. Ez után Enikő néni minél
jobb ajánlatokat keresett, így talált rá a „számunkra legkedvezőbbre.”
Innen Biharkeresztesről 16-an mentünk. Egyre jobban
közelgett április 19-e, ugyanis akkor indultunk. Úti célunk Brüsszel-London-Párizs. Elérkezett a várva várt nap,
az indulás. Szombat délután 14:30-kor elindultunk. Emeletes busszal mentünk, aminek az aljában csak csomagoknak, és a sofőröknek volt hely, mi pedig fent ültünk.
A buszon nem csak mi utaztunk, de ez volt az első állomás. Második megálló helyünk Berettyóújfaluban volt,
ahol az Arany János Gimnáziumból diákokat vettünk fel.
Majd később Szolnokról, Budapestről és Győrből is vettünk fel utasokat. Az első estét a buszon töltöttük. Az
alvás kicsit nehezünkre esett, hisz nem voltunk hozzászokva és volt bennünk egy kis izgalom, hogy mi vár
ránk.
Másnap már Brüsszelben voltunk. Megnéztük a királyi
palotát, a főteret, bepillantottunk az ízek utcájába, és
belülről is megnézhettük a Szent András templomot.
Ezután indultunk a szállásra. Egy estére, oda és visszafele
is, egy Formula 1-es „hotelben” pihentünk meg.
Itt háromágyas kis szobák voltak. Hétfőn kicsit korán, 4órakor kellett kelnünk, mert a komp, amellyel Angliába
mentünk 7-órakor indult, de már 6-órára ott kellett lennünk. Nem telt sok időbe a komppal az utunk.
Angliában első főbb állomásunk Leeds-ben, a Leeds-i
kastélynál volt.
A kastélynak van egy hatalmas nagy, gyönyörű parkja.
Sok állattal, virágokkal, fákkal. A parkban található egy
labirintus is. Ez nagyon elnyerte a tetszésünket, így többször is bementünk, míg a végén már tudtuk az utat a „célig”. S onnan egy földalatti barlang vezetett ki. A Leeds-i
kastély után szállásunk felé vettük utunk. Itt négy éjszakát töltöttünk, hisz napközben Londonban, vagy London
környékén voltunk.

Kedden, április 22-én felültünk a London-eye-ra, „London szemére”.
Ez egy nagy kerék, ahol fülkékbe kell bemenni, és ott le
lehet ülni, vagy akár állni is.

Ez nagyon lassan forog, s amikor a tetejére érünk egész
Londont, lehet látni.
Szerdán esősen indult a napunk, viszont jól folytatódott.
Első megállónk a Tower-ben volt. Itt körbe sétálhattunk
bent, az udvaron, a bástyán és megnézhettük a koronázási
ékszereket is. Ezen a napon, még a Madame Tussauds
panoptikumba látogattunk el. A Madame Tussauds szerintem mindenkinek a kedvencei közé tartozott. Itt a sztárok viaszbábu másolatait láthattuk. Fel voltak osztva
külön-külön, mint pl. sport, énekesek, stb.
Ápr. 24-én, csütörtökön a Windsor kastélyba és a Natural
History múzeumba látogattunk el.
Ez volt az utolsó este, amit Angliában a szálláson töltöttünk. Pénteken Greenwich-be látogattunk el a 0.-fokhoz.
Angliából a Csalagúton jöttünk át, így gyorsabb volt az
út, rövidebb ideig tartott az út. Franciaország felé vettük
az irányt. Utána Párizs előtt elfoglaltuk a szállást. Másnap, hazaindulás előtt Párizsban néztünk szét. Először a
Notre Dame-t néztük meg, majd a Diadalívet és elsétáltunk az Eiffel toronyhoz. Az Eiffel toronyba a 2.emeletre gyalogoltunk fel. Nagyon szép kilátás volt onnan a városra. Utána beültünk egy étterembe megebédelni és utána indultunk haza.

A hazafele vezető úton már nem esett nehezünkre az
alvás, mert el voltunk fáradva és hozzászoktunk a buszhoz is, hiszen abban töltöttük a legtöbb időt az utazás
miatt.
Vasárnap, ápr. 27-én épségben hazaérkeztünk. Úgy gondolom, hogyha még egyszer lenne egy ilyen lehetőség,
akkor, aki csak tudna, ismét eljönne a csapatból, elindulna, belevágna, mert mindent összevetve nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon sok új ismerettel gazdagodtunk,
ha csak egy „pillanatra” is beleláthattunk más országok
kultúrájába, szokásaiba és megismerhettük természeti
szépségét. Az utazásban résztvevő minden tanuló nevében mondhatom, sosem felejtjük el. S az sem mellékes,
hogy természetes élő környezetben gyakorolhattuk az
angol nyelvet.
Köszönettel tartozunk a szervezésért, az utazás alatti
gondoskodásért Kissné Tóth Edit és Gyökösné Gazsó
Enikő tanárnőknek.
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