
Francia diákcsere 2018. október 12-20. 

Egy életre szóló élmény 

  

Október 12-én 39 bolyais diák (8 osztályból a 10-12. évfolyamról)  és 4 tanár 

(Pálfalvai Zoltán igazgató úr, Dembrovszky Zsuzsanna szervező tanár valamint Takácsné 

Sütő Katalin és Czímerné Séber Darinka kísérő tanárok) indult el a 8 napos kalandra, 

Franciaországba,  Pontarlier-ba, a már hagyományosnak számító francia-magyar diákcsere 

idei első útjára. Utazásunk izgalmakban, új élményekben gazdag volt és finomabbnál 

finomabb ételek kóstolásával, s a francia nyelv gyakorlásával telt el. Mindent csodás dolgot 

leírni és összegyűjteni szinte lehetetlen, de mégis megpróbálom. 

Izgatottan szálltunk fel a buszra, hiszen egy hosszú út állt előttünk. Megindult a 

beszélgetés a francia cserepartnereinkről, akikkel már hónapok óta tartottuk a kapcsolatot és 

már alig vártuk a nagy találkozást. Az egyéjszakás innsbrucki megálló után Bernbe vezetett 

utunk. Találkoztunk az ott lakó medvékkel, fotózkodtunk a város folyójával az Aare-vel, 

ellátogattunk az óratoronyhoz és a Münster katedrális grandiózus tornyait is megcsodáltuk. 

Szombati napunk végéhez közeledve, elértünk Pontarlier városát, és a buszablakból 

kémleletük várnak-e minket új családjaink. Szinte lerepültünk a buszról, alaposan 

megölelgetve eddig csak az internetről ismert új barátainkat és családjukat. Az ott-

tartózkodásunk alatt mindannyian nagyon sok francia finomságot kóstolhattunk meg; engem 

már az első este csigával és raclette-el vártak. A raclette nagy kedvencem lett, és szokatlan íze 

és állaga ellenére a csigát is megszerettem.  

A vasárnapot mindenki családi kirándulással töltötte. Mi a Lac Saint-Point-hez 

látogattunk el cserém tágabb családjával. Izgalmas volt, hiszen a „családom” csak franciául 

beszélt, de a kezdeti nehézségeket leküzdve, végül mindig megértettük egymást. 

Összességében hálás vagyok azért, hogy csak franciául beszélhettem, mert sokkal 

magabiztosabban merem használni a nyelvet, és ezen a téren a vasárnap délután egy teljesített 

kihívás volt. Ottlétünk alatt a délutánok során francia és magyar diákok közösen mentünk 

bowlingozni, a parkba, együtt ebédeltünk a menzán és megismertük cserepartnereink barátait 

is. 

Testvériskolánkban 1500 diák tanul különböző képzéseken. A hét folyamán kétszer is 

lehetőségünk volt a menzán étkezni. Mi magyarok csodálkozva-lenyűgözve álltunk az 

ebédlőben, hiszen Franciaország egyik legjobb iskolai éttermében ehettünk. Többféle 

előételből, salátából, gyümölcsből választhattunk. Majd következett a desszert kiválasztása: 

torták, sütik, pudingok, joghurtok sorakoztak a pultban, a sajtok mellett. A főételhez érve 

szintén széles volt a paletta, kétféle köretet és húst kínáltak. A tágas, nyitott étteremben 

azonban egy dolog tiltott volt: a telefonok használata. Így az ízek élvezete mellett, csak egy 

percre kaptuk elő a telefonunkat, hogy megörökítsük az ebédünket! 

Hétfőn az iskolában kezdtünk, ahol a francia igazgató úr köszöntött minket. Ezek után, 

ellátogattunk egy farmra, ahol az állattartás rejtelmeivel, a tej titkaival és a fejéssel is 

megismerkedtünk.  Délután körbejártuk az iskolát, majd pedig a St-Antoine erődbe indultunk. 

Az erőd ma sajtérlelőként szolgál egy helyi sajtkülönlegesség, a Comté sajt érlelője. A hely 

klímája és kialakítása lehetővé teszi körülbelül 100.000 db sajt érlelését. Láthattuk a sózás 

műveletét, és meg is kóstoltuk a sajtot; igyekeztünk megállapítani a benne rejlő aromákat, és a 

korát is. A program zárásaként egy igazi szakavatott kóstoló mutatta be nekünk szakmája 

fortélyait.  

A keddi nap nem véletlenül vált az egész társaság kedvencévé. A határon átlépve, 

Svájcba kirándultunk. Broc-ban a buszból kilépve a levegő is megváltozott; finom, édeskés 

illat terjengett a völgyben, ahová érkeztünk. Nem véletlenül. A Cailler csoki gyárában 



kezdtük napunkat, ahol egy interaktív sétán ismerhettük meg a gyár és a csokoládé történetét. 

A séta során először az alapanyagokat ízleltük meg, majd végig követtük a csoki útját a 

futószalagon, egészen a kakaóbab állapottól, a becsomagolásig. Az út végén pedig 10 féle 

csokoládét kóstolhattunk meg, melyekből később a boltban alaposan bevásároltunk. Maga az 

épület és a kiállítás is lenyűgöző volt; szó szerint, minden a csoki körül forgott. Piknik 

csomagjainkat egy tipikus svájci kisvárosban, Gruyères-ben fogyasztottuk el, majd a haza 

úton megálltunk Lausanne-ban is, a Genfi-tó partján. 

A szerdai nap kicsit eltért a többitől, ugyanis a délutánt a családunkkal, és a 

cserepartnerünk barátaival töltöttük. Reggel azonban Joux várába vezetett az utunk. Elég 

korán volt még ahhoz, hogy láthassuk a magasból, hogyan telepedett le a köd a vidékre, 

lenyűgöző látvány volt. A várban idegenvezetés várt ránk, megismertük régre nyúló 

történelmét, jártunk Mirabeau, Toussant Loverture és Berthe cellájában. Lesétáltunk a vár 

pincéjében lévő kúthoz is, melynek mélységét is teszteltük.  

Csütörtökön egy egész napos kirándulás várt ránk Besançonban, a régió központjában. 

A Citadellával kezdtünk, ahol a sok lépcső kissé megviselt minket, de a városra nyíló 

fantasztikus kilátás mindenért kárpótolt. Láttunk egy videós előadást a Citadella történetéről, 

az állatkertben oroszlánt, majmokat, különböző halakat, madarakat néztünk meg és 

igyekeztünk felfedezni hatalmas területét. Az óvárosba visszatérve közösen tekintettük meg 

Victor Hugo és a Lumières fivérek szülőházát. A délutáni szabadidő során természetesen nem 

maradhatott ki egy igazi francia croissant megkóstolása, café au lait-vel.  

Utolsó napunk reggelén fájó szívvel búcsúztunk új családunktól és pakoltuk be 

bőröndjeink a buszba, Az indulás előtt azonban ellátogattunk még egy helyi sajtgyárba, ahol 

Mont d’or és Comté sajtokat gyártanak, majd ezekből alaposan bevásárolva térünk vissza az 

iskolához, a könnyes búcsúra. Valóban könnyek fakadtak: ez alatt az egy hét alatt majd 80 

francia és magyar diák barátságokat kötött, titkokat osztott meg egymással és felejthetetlen 

élményeket szerzett. Vendéglátóink kitettek magukért és mindent megtettek azért, hogy 

valóban csodás napokat tölthessünk el náluk. 

A hazautazás keserédes volt. Tele új tapasztalatokkal, távolodva egy számunkra 

szeretett helyről már arról beszélgettünk, hogyan fogjuk üdvözölni francia barátaink, mikor 

2019 tavaszán hozzánk látogatnak. Reméljük, mi is olyan kellemes időt és felejthetetlen 

élményeket szerezhetünk nekik, mint ők nekünk. A hét folyamán mind éreztük a gondolatot, 

melyet Saint-Exupéry megfogalmazott a tökéletes, szép pillanatokról és a szeretetről A kis 

herceg című könyvében: „On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les 

yeux.” 
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