Franciaországi Szakmai Gyakorlat

Perián Gergő
2017.03.07. Kedd: Utazás
Délután 14:00kor volt a találkozó ideje. Leadtuk a csomagunkat és elindultunk az
ellenőrzéshez, utána meg mentünk a géphez, ami 15:50-kor indult. Hát elsőnek repülni
nagyon jó volt! A felszállás és leszállás zökkenőmentesen történt, szép időnk volt. Az út alatt
nézelődtünk, zenét hallgattunk, pihentünk. Leszállás 18:15-kor volt. Felvettük a csomagokat
és elindultunk a szállásra a vezetőnkkel. A szállásra tartó utunk során megismerkedhettünk a
francia metróval (kb 1 órás volt) utána kocsival jöttek értünk és elvittek minket a szállásra.
Megérkeztünk, vacsorával fogadtak minket, meg süteménnyel. Megismerkedtünk a francia
iskola igazgatójával. Megvártuk még páran míg Levibá megérkezett, aztán nyugovóra tértünk.

2017.03.08. Szerda:
Többek között angol órán vehettünk részt, ahol megismerhettük a csoportot és azt az embert,
aki jön velük hozzánk Magyarországra.
Óra kezdete előtt betekintést nyerhettünk az üvegház területébe, ahol főként cserepezés folyt
nagy lendülettel. Ebéd előtt kis időre betekintést nyerhettünk az intézmény területére és a
város életébe. Gyakorlat után lehetőségünk volt sportolásra is vagy pihenni és csocsózni. Az
este folyamán 19:00 órától egy előadáson vehettünk részt, amely az éhező gyermekekről szólt
és az aznapi vacsora húsadagjának az árát felajánlották nekik.

2017.03.09. Csütörtök
A nap első felében 2 részre lett osztva a csapat. Elsőként az üvegházban kezdtünk: egy kis
növényápolásra, takarításra és öntözésre került sor. Később csere történt a csapatok között,
amikor is francia nyelvű növényismeretre tehettünk szert. A déli ebéd elfogyasztása után a
parképítők a „parkban” tevékenykedtek, a dísznövényes részleg pedig az üvegházban
tevékenykedett.

2017.03.10.Péntek:
A délelőtt folyamán a futó Pelargonium kötözése hurkapálcikához műanyag csipesszel volt a
feladat. A szünet előtt öntözés volt a magvetéseken, a délután folytattuk a Pelargonium

kötözését immáron gumi kötöző szalaggal. Munka befejezte előtt 2 órával növények
„székelése” azaz támrendszer kihelyezése.

2017.03.11. Szombat:
A Szajna folyó kettészeli a belvárost, amelyben nyüzsögnek a turisták. Megnéztük a csodás
Notre-Dame-ot a, kilátást az Eiffel-torony első emeletéről, a tömeget, amely a
metróvonalakon át megy naphosszat, a Diadal-ívet és a sok-sok egyéb szépséget. Olyan jó
hely, ahogy körülnézek mást látok Budapesten: mindenki rohan mindenfelé, itt meg olyan
nyugodtan mennek. Olyan jó volt látni mindent, amit eddig csak álmomban láthattam.

2017.03.12 Vasárnap:
Louvre és Párizs legmagasabb pontjára való feljutás nem egyszerű kihívás a lépcsőkön.
Félúton a rajzoló művészek kézügyessége ámulatba ejtett. Hazafele úton a Moulin Rouge, a
belváros is nagyon szép volt, minden nagyon jó volt. De a legszebb az éjszakai fényárban
úszó Eiffel-torony! Tetszett nagyon, akkor döbbentem rá hogy ez nem csak álom, ez a
valóság...

2017.03.13 Hétfő:
A délelőtt folyamán ismét részt vehettünk egy angol órán, ahol éppen egy tetoválásról volt
szó. Ezzel kapcsolatban a francia diákok kérdeztek minket, hogy mi hogy látjuk a tetkót. Én
nem tudok angolul, de a srác, akivel egy csoportban voltam úgy oldotta meg, hogy én is, meg
ő is el tudja mondani, hogy mi a véleménye róla hogy rajzolt két fejet egy szomorút és egy
vidámat és elkezdtünk mutogatni hogy mi hogyan látjuk a tetoválást . Ebéd után ismét munka
várt reánk. Fél csoport elment valahová, a másik csoport meg - vagyis mi - meg ottmaradtunk
növényeket kötözni fel vagy székelni.

2017.03.14 Kedd:
Eme szép napon, a reggeli elfogyasztása után a „legális füvezésben”, azaz a gyep vegetatív
szaporítási módjában, azaz fűmagvetésben volt részünk. Elsőnek a hely fellazítása volt a
feladat görbe végű vasvillával és a gyom, valamint a kövek és más növényi részek eltávolítása
volt a cél. Ezután következett a gereblyézés, majd a fűmag kijuttatása/35-40g
négyzetméterenként/. Miután kijuttattuk a megfelelő mennyiséget, bedolgozás majd
behengerezés volt. Ebéd után más volt a feladat, mégpedig a fák törzséhez füvet es
fadarabokat vittünk, meg füvet nyírtunk.

2017.03.15 Szerda:
A délelőtt folyamán ismét a francia diákokkal dolgozhattunk együtt, amelyet személy szerint
élveztem, mert munka közben megismerhettem 1-2 francia számot is. A feladat füvesítés volt.
A talaj előkészítése/fellazítása után gyomok eltávolítása és gereblyézés volt, utána jöhetett a
megfelelő fűkeverék és mennyiség kijuttatása. Amiután kijuttattuk a fűmagot, bedolgozásra
került sor gereblyével, majd hengerezés volt a feladat. Délután folyamán kipróbálhattuk a
golfpályafenntartást és megismerkedhettünk a golfozással is .

2017.03.16 Csütörtök:
Eme napon az intézményen belül található kastély/vár területére nyerhettünk belépést és
részletes tájékoztatást kaptunk a park kialakításáról. Megtudhattuk, hogy ezt a várat
használták börtönnek is, és 2 bejárata is volt. A restaurálási munkák még folynak, és
megpróbálják az eredeti állapotára visszaállítani amennyire csak tudják .

2017.03.17 Péntek:
Dimitri úrral mentünk egy kastély kertbe, amit körbejártunk. Nagyon szép volt minden! Hazaértünk 6
felé, aztán fürdés és egyéb dolgok után jöhetett a már megszokott vacsi.

2017.03.18 Szombat:
Elmentünk a híres-neves Versailles-i kastélyba, ahol betekintést nyertünk a kastély épületébe.
Gyönyörű a belső építészete! A kastélyból, ahogy kinéztünk nagyon szép volt minden. Röviden:
meseszép. Ahogyan sétáltunk a kertben, a szabályosan nyírott fák, a szökőkutak lenyűgöztek . A kisTrianont is megtekinthettük.

2017.03.19 Vasárnap :
A délelőtt folyamán Monthlery-ben néztük meg a kastélyhoz tartozó bástyát, amely arra
szolgált régen, hogy ha jön az ellenség, innen hamarabb észrevehették. Délután folyamán
Marcuossisban volt egy karnevál, amelyre elmentünk. A hangulat jó volt. Mindenhol
tejszínhab meg minden. Kíváncsi leszek másnap hogy lesznek  .

2017.03.20 hétfő:
Elmentünk dolgozni a vadásztársaság területére, aztán megnéztünk a kitömött állatokat.
Utána elmentünk ahhoz a házhoz ahonnan indult az egységes Európa terve. Visszaérve a
szállásra pakolás volt holnapra sajnos.

2017. 03. 21. Kedd:
Haza sajna.

