Angliai élmények(1)
Nagyon jó élményekkel tértem haza Angliából. Annak ellenére, hogy féltem, hogy nem
fogom magam jól érezni. Pozitívan csalódtam. Ezelıtt még sohasem utaztam repülıvel és
nagyon izgultam, de szerintem szinte az egész utazásban az volt a legjobb! J Természetesen
Anglia is csodálatos volt. Amikor megérkeztünk egyáltalán nem az fogadott, mint amire
számítottam. Eleinte még kicsit hideg volt, de utána gyönyörően sütött a nap. Az emberek is
nagyon kedvesek voltak, nem olyanok mint itt Magyarországon. Akármit kérdeztünk szívesen
és mosolyogva válaszoltak. Az elsı benyomásom teljes mértékben pozitív volt és ez ezután
se változott.
Az elsı nap reggel érkeztünk és a bıröndök elhelyezése után még az angol diákok nélkül
indultunk Woking felfedezésére. Az elsı utunk az ottani bevásárlóközpont volt, mert már
elég éhesek voltunk. Miután mindenki jóllakott indulhatott a vásárlás. J A késı délutáni
órákban végül találkozhattunk az angol társainkkal. Mindenki megismerhette az ıt fogadó
diákot. Eleinte félve ismerkedtünk velük de estére már feloldódva beszélgettünk. Én egy
nagyon kedves lánynál voltam, Emilynél. İ és a családja is lesték minden kívánságom és
teljesen befogadtak. A testvérei is aranyosak voltak. J
Másnap meglátogattuk az iskolájukat és ott töltöttük a napot. Találkoztunk a külföldi
diákokkal és tanárokkal. Szerveztek nekünk programokat és különféle ételekkel is készültek.
Délután mindenki hazament a családjához. MI Emilyvel jól elvoltunk. Játszottunk a
testvéreivel és együtt néztük a tv-t. Este pedig különleges angol vacsorát csinált nekünk az
apukájuk. Nagyon finom volt.
A harmadik napon a híres Winsdori kastélyt látogattuk meg. Az angol királynı szokott ebben
a kastélyban pihenni. Gyönyörő volt kívülrıl és belülrıl is egyaránt. A legjobb képeket itt
tudtuk készíteni. A kilátás is szép volt. Ezután már délután a diáktársainkkal lehettünk é
egybıl mentünk bowlingozni, mert ez volt az utolsó esténk együtt. A játék után étterembe
mentünk ahol nagyon jól éreztük magunkat. Számomra csak az volt furcsa a külföldi
diákokban meg az emberekben hogy nem nagyon járnak el esténként. De minket szívesen
elvittek azért.
A negyedik, egyben utolsó napon már korán elváltunk az angol családoktól és elindultunk
Londonba. Londonba majdnem egy napot töltöttünk és megnéztük azokat a látványosságokat,
amelyet idınk engedett. Elıször a Bachingami palotát néztük meg majd megnéztük a big
Bamat és a Tower Bridget is. Nagyon sok szép épületet láttunk és metróval is utaztunk ami
nagy élmény volt. Utána elindultunk a repülıtérre. Izgultunk már, mert azért hiányoztak az
otthoniak. Mikor odaértünk a reptérre kiderült, hogy késik a gépünk. Kissé elkeseredetten
megpihentünk és vártuk, hogy megérkezzen. De szerencsére nem sok késés után fel is
szállhattunk és elindult Magyarországra. A hazaúton is jó élmény volt a repülés.
Megismerkedtünk a kedves stuardesszekkel is. És a nagy izgalmak közepette megérkeztünk
Budapestre. Már vártak minket a hozzátartozóink és mindenki rengeteg élménnyel boldogan
tért haza.
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Angliai élmények(2)
Hajnali 6-kor indult a gépünk Ferihegyrıl London ,Luton nevő repterére. Nagyon féltünk a
repüléstıl, így alig vártuk hogy a végére érjünk. Mikor megérkeztünk vásároltunk egy pár
órát, aztán elmentünk az iskolába, ahol találkoztunk a „családainkkal”. Az ideiglenes
testvéremet Isabellának hívták. A „családom” nagyon rokonszenves volt, így nem jelentett
gondot a beilleszkedés arra a pár napra. 2. nap végigvezettek minket az iskolájukban,
megnéztük egymás kisfilmjét, énekeltek nekünk, és elvittek egy modern múzeumba. Este
pedig mi, a magyar diákok, és az angol fogadó diákok elmentünk bowlingozni , ami nagyon
élvezetes volt, és így jobban össze tudtunk ismerkedni velük. Utána elmentem a családommal
vacsorázni egy portugál étterembe, ahol portugál hamburgert ettünk, és ahol sok mindent
megtudtam a családomról, többek közt azt is, hogy ık is portugálok, és 5 éve jöttek Angliába.
Az utolsó elıtti napon egy másik iskolába mentünk el busszal, ahol szintén láttunk
elıadásokat, és szintén végigvezettek minket az iskolában. Ez után a windsori kastélyba
mentünk ami hatalmas , és ahol a királyné is meg szokott fordulni. Végigjártuk, közben
kérdıívet kellett kitöltenünk. Ilyenkor nem voltak velünk az angolok, sajnos, pedig biztosan
jobb lett volna. Miután megnéztük a kastélyt visszaindultunk Wokingba (ahol laktunk).
Miután megérkeztünk, elmenetünk – megint csak az angol diákok, és mi – pizzázni és utána
bowlingozni, ahol megint nagyon jól szórakoztunk.
Sajnos elérkezett a 4. nap, amikor is reggel kivittek minket az iskolához, elbúcsúztunk , és
elindultunk a pályaudvarra, ahol szép, tiszta vonatra szálltunk, és elmentünk Londonba.
Londont végígrohantuk, de megnéztük a Tower Bridge-t, a Big Ben-t, és a Buckingham
palotát is. Utána visszamentünk a buszpályaudvarra és elmentünk a reptérre . a gépünk késett
több mint 1 órát így csak hajnali fél 2-re érkeztünk meg Ferihegyre fél 12 helyett…a reptéren
a családaink már vártak minket…
Élményekkel teli tértünk haza.

Angliai élmények(3)
Nagyon csodálatos 4 napot töltöttünk Angliában.
Hétfı… hajnali 4… reptér. Hajnali 6 óra… indulás. Nagyon félelmetes volt, mivel ez volt az
elsı repülésem. Megérkeztünk, sétálgattunk, vásárlás, aztán megismerkedés az angol
diákokkal és délután szabadprogram. Hála égnek nem egyedül, hanem Zsáklinnal voltam. Az
angol lány, Rhea kicsit zárkózott volt, de késıbb már többé-kevésbé feloldódott. Rheának volt
egy hobbija. Katonáskodott. És mivel szabadprogram volt, mi is mentünk vele. Kegyetlen
volt. Este vacsora a családdal, fürdés és alvás.
Kedden mentünk suliba, beültünk egy órára, utána pedig a többi diákkal (németekkel,
franciákkal) mentünk múzeumba. Hát ez nem tartott sokáig. Aztán visszamentünk az iskolába
és a többiekkel együtt megnéztük, hogy ki milyen kis filmet készített. Páran így az angolok
megbeszélték, hogy megyünk bowlingózni és csak olyanok jöttek akik magyar diákot
fogadtak, szóval ez így jó volt. Nagyon sokat hülyültünk és nevettünk. Az esti program
ugyanaz volt.
Szerdán megint mentünk suliba, de rögtön utána egy másik suliba mentünk át a németekkel
meg a franciákkal. Délután pedig megnéztük a Windsori kastélyt. Itt kaptunk feladatot is,
szóval lényegében el voltunk engedve. Utána csináltunk egy kis bevásárló körutat, végül este
vissza Wokingba. Este megint így angolok és magyarok elmentünk pizzázni. Végül pedig
bowlingózással zártuk a napot.
Csütörtökön könnyes búcsút vettünk a családtól és megköszöntük nekik a fáradozásaikat.
Aznap egész nap Londonban voltunk. Kis turista körutat tettünk. Ámultunk a
pályaudvarokon, a vonatokon, a metrókon… Meglátogattuk a Buckhingam palotát, a
Traffalgar teret, a Westminster apátságot, a Big Bent, a London-Eye-t és a Tower Bridge-t de
ezt csak messzirıl. Nekem mindegyiknél csak tátva maradt a szám, annyira ámultam rajtuk.
Végül nagy megkönnyebülés volt, mikor a fájos lábunkat végre a repülön pihentettük, ami
ráadásul késett másfél órát.
Nagyon sok új élménnyel és tapasztalattal jöttem haza. Ha tehetném újra végigcsinálnám az
egészet.

