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Október 23-án, este fél hatkor gyülekeztünk az iskola melletti parkolóban. Mikor megérkeztem, már nagy 

tömeg volt, mindenhol búcsúzkodó diákok voltak és az aggódó szülők. Az egész jelenet úgy nézett ki, mintha a 

9 és ¾. vágányon várnánk a Roxfort Expresszre. Végül mindenki megtalálta a saját és a bőröndje helyét, 

utoljára még integettünk párat, majd kigördült a busz a parkolóból. Egész éjszaka utaztunk, pár óránként 

megálltunk, hogy kinyújtózhassunk. Hamar rájöttünk, hogy buszon aludni mégsem olyan mókás és egyszerű, 

kevés volt a hely és sok a táska.  

Másnap nem túl kipihenten érkeztünk első igazi állomásunkra, a kis belga városba, Bruggebe. Brugge sült 

krumplijáról, csokijáról és a gofri-szerű waffelről híres, ezeket mind meg is kóstolhattuk, illetve gyönyörű 

csipkeboltokba is bemehettünk a szabadidőnkben. Teljesen lenyűgözött minket a kis belga város hangulata, a 

kis utcácskák, az elterülő folyó és a jellegzetes épületek, de indultunk is tovább. Következő megállónk már 

Franciaországban volt: Dunkerque. Délután öt órakor már a szálláson is voltunk, és mindenki minél közelebb 

próbált megállni a bejárathoz, hátha lesz wifi. A hotel állapota miatt nem is sok időt töltöttünk itt, másnap 

reggel, a kétnapos otthoni szendvics helyett új francia kajával felpakolva, tovább is álltunk.  

A reggeli ködben érkeztünk meg a komphoz, és az útlevél ellenőrzés után már mentünk a kompra. Szerencsénk 

volt, hiszen a napfelkeltét a kompról nézhettük végig. Két órás utazás után már jobb oldali közlekedésre áttérve 

érkeztünk meg Doverbe. Miután távolról megtekintettük a várat, továbbindultunk Canterburybe. Az anglikán 

egyház központja igazi angliai vidéki város hangulatát árasztotta, így senki sem töltötte unalmasan az itt kapott 

szabadidőt. Itt körbejártuk a hatalmas katedrálist, ettünk igazi angol fish & chips-et is. Canterbury után a Leeds 

kastély felé vettük az irányt, ahol egy térképpel felszerelkezve bejárhattuk a kastélyt és a környező kerteket, 

még a labirintusban is elveszhettünk. Itt elmondanám, hogy az időjárással milyen szerencsénk volt, mert egész 

héten jó időnk volt, csupán az utolsó két nap tapasztaltuk meg az angol esős időjárást. A Leeds kastély után már 

Londonba indultunk, útközben pedig megkaptuk a szállásadó családok nevét és címét és mindenki próbálta 

kitalálni, milyen személységet rejthet egy vezetéknév. Este értünk London külvárosába, Moleseybe, ahol a 

megbeszélt helyen a családok vártak ránk. Elérkezett az egyik leginkább várt pillanat, megismertük a 

’’családunkat”. Három barátnőmmel nagyon szerencsésnek éreztük magunkat, hiszen az idegenvezető által 

beharangozott nemtörődöm fogadtatással ellentétben mi egy négy gyermekes, szerető családhoz kerültünk. 

Ráadásul reggelire minden nap frissen sütött palacsintát kaptunk karamellszósszal.  

Vasárnap reggel a busz röpített is minket Shakespeare városába, Stradford-upon-Avon-be, ahol az egész napot 

töltöttük. Megtekintettük a híres angol költő, drámaíró szülőházát, a róla szóló múzeumot, sírját a helyi 

Szentháromság templomban és végül feleségének házát is. Fáradtan értünk haza, pedig másnap London 

belvárosa várt minket. Megéltük az igazi londoni forgatag érzését és jó turistaként minden fontosabb látnivalót 

megnéztünk. Csupán felsorolni tudom, amiket aznap megnéztünk, mert igazából át kell élni, meg kell 

tapasztalni ezt a várost. De mégiscsak láttuk a Westminster apátságot, a Parlamentet, az Erzsébet-tornyot a Big 

Bennel, a Whitehall utcáját, a lovas őröket, a Szent James parkot, a Buckingham palotát, a Piccadillyt, a Szent 

James Palotát, a Trafalgar teret, végigmentünk a fehér házzakkal teli West Enden, jártunk a kínai negyedben, 

elmentünk a híres Harrods előtt. Végül a nap hátralevő részét a természettudományi múzeumban töltöttük, ahol 

fél emeletet lehet két óra alatt megnézni, de sajnos az egész múzeumra volt két óránk, így rögtön a minket 

érdeklő kiállításrészre siettünk. A nap legjobb része számomra mégis az volt, mikor Rozival, Annával és 

Judittal elvesztünk a tömegben a belvárosban, igazi angolnak érezhettük magunkat és megpróbáltuk megélni a 

várost.  

Hétfőn Cambridge-be látogattunk el, és a többség el is határozta a városka hatására, hogy idejön egyetemre. 

Megérintett minket a King’s Chapel fényes, magasra törő építészeti csodája, a kis kávézók, a helyi vásár és a 

biciklivel közlekedő egyetemisták látványa.  



Napunk második állomása Ely volt. Ely ugyan kisváros, de ugyancsak nagy és lenyűgöző katedrálisa van, amit 

igyekeztünk minél jobban megismerni és bejárni. Ebben a kisvárosban található még Oliver Cromwell háza, 

akinek a neve talán ismerős lehet a történelem órákról (ha mégsem, Havasi tanár úr nagyon jól el tudja 

magyarázni!). Fáradtan értünk haza, de másnap újra korán kellett kelni.  

Keddi programunk első állomása Eton volt, ahol turisztikai látványosságnak számítanak a tradicionális iskola 

egyentalárba öltözött srácok, akik e szerint a funkciójuk szerint is vonulnak végig Eton utcáin. Az Eton folyó 

másik oldalán már Windsor húzódik, a hatalmas vár- és erődrendszerrel, a királyi rezidenciával. Bementünk a 

várba, végigjártuk a látogatható szobákat. Érdekes volt elképzelni mennyi nagyszabású királyi esemény 

történhetett itt, és azokban a szobákban maga Erzsébet királynő is sétálhatott. Utolsó programként Marlowban 

voltunk, és megtekintettük a budapesti Lánchíd kicsinyített mását, majd a kis angol városkában sétálgattunk. 

Este még kaptunk  időt bevásárlásra a hazaútra, így a többség pár csomag Oreo keksszel felpakolva tért haza, az 

utolsó Angliában töltött éjszakára.  

Másnap nehéz szívvel búcsúztunk el a fogadó családunktól, hiszen az egy hét alatt nagyon megszerettük őket, 

de már vár minket London. A Tower of London-ban kezdtünk, ahol a leghíresebb és legértékesebb 

látványosságok a koronázási ékszerek, amit töménytelen felhalmozott, felbecsülhetetlen értékű koronák, 

jogarok és óriás puncstálak összessége, úgy 8 termen keresztül. Ezután sétáltunk a Temze partján, majd a város 

központjában, láttuk a Szent Pál katedrálist, és az éppen tartó ebédszünet miatt mindenfelé öltönybe és 

kosztümbe öltözött emberek siettek a nagyváros forgatagában. Utolsó napra maradt még Shakespeare Globe 

Színháza, majd az érdekes tárlatvezetés után a Temze másik partján sétáltunk visszafelé, innen néztük a 

naplementét, majd az éjszakai embertömegben sétáltunk vissza a Tower Bridgen. Innen a Londonban Tube-nak 

nevezett metróval mentünk ki egészen Greenwich-be, ahol még egy utolsó egy órás szabadidőt kaptunk, amit 

főként fish & chips-evésre használtunk fel. Végül este felszálltunk a táskákkal és bőröndökkel megrakodott 

buszra és egy-egy benzinkúti megállót leszámítva egyenesen jöttünk hazafelé, méghozzá a Csalagúton 

keresztül.  

Végül október 31-én este érkeztünk meg Veszprémbe, fáradtan, álmosan, de élményekkel telve. A szülők, 

testvérek már ott vártak a buszok érkezésére. Elbúcsúztunk egymástól, felpakoltuk a bőröndjeinket és a plusz 

táskáinkat, majd csatlakoztunk a ránk várókhoz és hazaértünk, hogy otthon elmesélhessük élményeinket és a 

hét izgalmait. 

Az egész hét jól telt, a családunknál megkóstolhattuk a tradicionális angol ételeket is, és esténként játszottunk a 

négy kisgyerekkel. Mi négyen, akik együtt laktunk, egész héten a szabadidőnket a bevásárlás helyett helyi kis 

kávézók, boltok és utcák felfedezésével és városjárással töltöttük. Emiatt még mindig úgy érezzük, hogy 

hasznosan töltöttük el a kapott időt is, hiszen megtapasztaltuk az igazi londoni nagyvárosi életérzést és a 

csendes vidéki kisváros kedvességét is. Érdekes volt látni a más életvitelt, a más embereket, a más környezetet. 

Az egész kirándulás jól szervezett volt, minden fontosabb dolgot láttunk, de mégis volt időnk saját magunkra, 

hogy feltaláljuk magunkat.  

 

Szeretnénk köszönetet mondani Balázsnak, az idegenvezetőnknek, és kísérőinknek:  Bertha Ágnes, Réti Anikó, 

Starkné Zöldvári Ildikó és Wenczel Zsuzsanna tanárnőknek, valamint Dr. Tóth Istvánnak a szervezésért és a 

folyamatos jókedvért. 

Nagyon jól éreztük magunkat, rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk. Mikor hazaértünk, angliai 

honvágyunk is volt, és megígértük magunknak, hogy visszatérünk még.  

Csak ajánlani tudom nektek, hogy két év múlva, ha lesz rá lehetőség, menjetek és nézzétek meg ezt a nagyon 

más világot! 

 

Sipos Sára 10.D 



Utazás Londonba 

Október 23-án, csütörtökön, este hat órakor izgatottan vágtunk neki a hosszú útnak a 

Lovassy melletti parkolóból. Az egész éjszakát buszon töltöttük, ami még a négy óránkénti 

hosszabb-rövidebb szünetekkel is fárasztó és kimerítő volt. 

Másnap délután megérkeztünk a varázslatos Brugge-be, ahol lehetőségünk nyílt 

megkóstolni a híres belga csokoládét. A belgiumi városnézés után elindultunk Dunkerque-be, a 

tranzitszállásunkra, ahol újra „rendes” ágyban pihenhettünk. 

Szombat: Korán reggel útnak indultunk a kikötőbe, majd komppal átkelve az óceánon 

elindultunk Anglia felé. A két órás út után megérkeztünk Doverbe, ahol Anglia egyik legnagyobb 

kikötője található. A rövid megálló során bemehettünk az óceánba, ami mindenkinek hatalmas 

élményt okozott. Nem sokkal az ország határán átérve elindultunk Leeds felé, ahol a gyönyörű 

Leeds Castle és varázslatos parkja várt minket. A kastélylátogatás után Canterburybe indultunk 

tovább, ahol a Canterbury Katedrálist és Becket Tamás sírhelyét tekintettük meg, illetve a kevés 

szabadidőnkben megkóstolhattuk a híres fish&chipset vagy sétálhattunk a városban. Kora este 

megérkeztünk Londonba, ahol a vendéglátó családjaink már vártak ránk. Az ezt követő négy 

napban náluk vacsoráztunk, reggeliztünk és aludtunk. 

Vasárnap: Angliai utunk harmadik napján Shakespeare szülővárosába, Stratford-upon-

Avonbe utaztunk, ahol megtekintettük az író szülőházát, az Anne Hathaway Cottage and 

Gardenst és a Holy Trinity templomot. Innen Oxfordba mentünk, ahol belekóstolhattunk a város 

éjszakai életébe. 

Hétfő: A negyedik nap London belvárosáról szólt. A városba érkezve mindenki 

elvarázsolva nézelődött. Utunk során semmi fontos látnivalót nem szerettünk volna kihagyni és 

nem is mentünk el semmi mellett. Délelőtti programunk a Parlament, a Big Ben, a Westminster 

Apátság, a Whitehall, 10 Downing Street (a mindenkori miniszterelnök otthona), a Lovasőrség 

Kaszárnyája, a St James’s Park, a Buckingham Palota, a Pall Mall és a St James’s Palota 

meglátogatása volt. Délután a Kensington-negyed nevezetességeit tekintettük meg: Hyde Park, 

Kensington Park, Albert Memorial, Royal Albert Hall, Harrods. Napunkat a Természettörténeti 

Múzeum meglátogatásával koronáztuk meg. 

Kedd: Reggeli után elindultunk Cambridge-be, az angol építészet és oktatás egyik 

fellegvárába. Megtekintettük a King’s College épületét és tettünk egy rövid sétát a Cam folyó 



partján. A szabadidőnkben lehetőségünk volt szabadon, kötetlenül felfedezni a várost. Kora 

délután a kirándulásunk Ely-ben folytatódott, ahol a Katedrálison kívül, Oliver Cromwell házát is 

megtekintettük. 

Szerda: Utunk hatodik napján Windsorba utaztunk, a király család egyik rezidenciájához. 

A Windsori Kastély megtekintése után, átsétáltunk Etonbe, ahol az Eton College-ról tudhattunk 

meg egy-két érdekességet. A napunkat Marlowban zártuk, ahol a magyar Lánchíd kicsinyített 

mása található. A 2 órás szabadprogram után fáradtan indultunk vissza az ideiglenes otthonaikba. 

Csütörtök: Korán reggel bepakoltuk a bőröndjeinket a buszba és elbúcsúztunk 

vendéglátóinktól. A búcsúzkodás után Londonba utaztunk, ahol a Tower és annak őrei, a 

Beefeaterek már vártak minket. Megtekintettük a királyi koronázási ékszereket, amik nem csak a 

mesékben, hanem a valóságban is leírhatatlanul gyönyörűek. A régen börtön, de ma már csak 

múzeumként működő Tower után a szabadidőnkben megnéztük a nem messze található London 

Bridge-t, sétáltunk a folyóparton és jó turistákként rengeteg fényképet készítettünk. Délutánunkat 

Shakespeare Globe színházának megismerésével töltöttük, majd egy hosszú séta után vonatra 

szálltunk és Greenwichbe mentünk, ahol már várt ránk a busz, hogy elinduljunk kis hazánk, 

Magyarország felé. Mielőtt átkeltünk a Csalagúton, feltöltöttük ételkészleteinket. Az egész 

éjszaka, a másnap délelőtt és délután a buszon telt, péntek este hat órakor kimerülve és fáradtan 

érkeztünk meg Veszprémbe, ahol a családjaink már vártak minket. 

Összefoglalva az angliai utazásunkat nyugodt szívvel elmondhatom mindenki nevében, 

hogy nagyon jól éreztük magunkat, egy életre szóló emlék. Köszönjük az utazási irodának, Laci 

bácsinak, az idegenvezetőnek, a két buszsofőrnek és kísérőtanárainknak Molnár Veronika, 

Buglák Anita és Márffy Katalin tanárnőknek, Schultz Zoltán igazgató úrnak és Lendvai László 

tanár úrnak ezt a felejthetetlen londoni utat. 

Mindenkinek bátran ajánlom, hogy habozás nélkül jelentkezzen két év múlva, biztosan 

nem bánja meg. (Harry Potter fanoknak kötelezően ajánlott utazás!) 

Aszódi Anita 12.B 

 


