
2014.03.11 

A nagy utazás 

2013. március 11-én reggel 8 órakor indultunk Budapestre a Liszt Ferenc reptérre. A 

becsekkolás és az ellenőrzés is zökkenőmentesen ment. Felszállás előtt volt még egy 

kis időnk, amit a reptér felfedezésével töltöttünk el, miközben csapatunk pár tagja 

próbált megbarátkozni a repülés gondolatával. Az idő múlásával egyre nőtt az 

izgalom, majd dél előtt 20 perccel felszálltunk. A közel 3 órás út vidáman telt, ahogy 

a majdnem 4 órás várakozás is Rigában. Innen csupán fél órás repülőút vezetett 

Vilniusba. A reptéren egy kis várakozás után megérkezett a busz, amivel Alytusba 

mentünk. A másfél órás úton szintén nem volt időnk unatkozni, mivel az olasz diákok 

is velünk tartottak, akikkel nagyon jól telt az idő és már itt elkezdtünk barátkozni 

velük. Fél 11 fele érkeztünk a kollégiumba, ahol egy gyors zuhany után, le is 

feküdtünk aludni. 

 

2014.03.12. 

Vilnius 

Kirándulásunk második napjának reggelén már alig vártuk, hogy 

megreggelizhessünk. A svédasztalos reggeli után már teli hassal indultunk neki a 

napi programnak. A délelőtt folyamán megnéztük az iskola szakmunkásképzőjét. Az 

iskola rendkívül jól felszerelt volt. 

Az iskolalátogatás után a tanulók egy kis műsorral kedveskedtek nekünk, ahol diákok 

énekeltek egy litván éneket és bemutatták a litván néptáncot is. Ezután az igazgató 

úr is köszöntött minket. A kis műsor után az iskola ebédlőjében ettük meg az ebédet, 

amit a szakácsnak tanuló diákok készítettek nekünk. 

A finom ebéd után Vilniusba mentünk kirándulni. A város nagyon szép, bár sajnáltuk, 

hogy nem tudtunk többet megnézni belőle, mert sietnünk kellett. A városnézés után, 

visszaindultunk Alytusba, ahol a vacsora után összeállítottuk a többi ország 

ajándékát. Ezt egy jó forró zuhany követte, majd lefeküdtünk aludni. 

 

  



2014.03.13. 

Trakai 

Harmadik napunk reggelén ismét svédasztalos reggeli várt minket a kollégium 

ebédlőjében. Ezután ellátogattunk az iskola egy másik épületébe, ahol a csoportot 

három részre osztották. A fiúk szerelni mentek, a tanárok dolgoztak, mi pedig 

meglátogattuk a fodrásztanulókat, ahol megcsinálták a hajunkat. Ezután a 

virágkötészet rejtelmeibe kaptunk betekintést. Itt a tanulók segítségével egy kis 

ajándékot készítettünk, amiről kiderült, hogy nem is olyan egyszerű, mint ahogy 

kinéz. Ezután találkoztunk a fiúkkal és együtt mentünk ebédelni.  

Ebéd után indultunk Trakaiba. Itt egy rövid sétát tettünk, majd megnéztük az Island 

Castle-t. A várban ki voltak állítva a korabeli páncélok, pénzérmék, fegyverek. Elég 

érdekes volt. A várlátogatás után visszasétáltunk a buszhoz, majd a kollégiumban 

egy jót vacsoráztunk. 

Este elmentünk sétálni a városba. Sétálás közben jót beszélgettünk a litván fiúkkal. A 

kiadós, több órás séta után nagyon jól esett a forró zuhany és a kiadós alvás. 

 

2014.03.14. 

Alytus 

Kirándulásunk negyedik napján szokás szerint reggeliztünk a kollégiumban, majd 

ezután az iskolában megnéztük a Comenius projectben résztvevő országok videóit 

majd egy rövid sportprogramon vettünk részt. Ez nem tartott sokáig, mert siettünk a 

polgármesteri köszöntésre. Itt egy picit unatkoztunk, mert nem igazán hallottuk, amit 

a tolmács mondott. 

Utána városnézés, majd délután egy kis koktélpartyval egybekötött vacsorán vettünk 

részt. Vacsora közben a fogadó diákok műsort adtak, utána táncoltunk. Nem csak a 

diákok, de a tanárok is beálltak bulizni. Sajnos a bulit hamar lefújták, így már 8 órakor 

kollégiumban voltunk. 

 

2014.03.15 

Haza 

Utazásunk utolsó napjának reggelén indultunk haza. Az indulás nem volt épp 

zökkenőmentes. Az indulás hajnali 4 órára volt tervezve, de valami miatt a busz nem 

érkezett meg. Néhány telefon után, egy buszt, majd negyed 6kor el is indultunk a 

reptérre. Ezután már minden nagyon simán ment minden. Az átszállásnál is csak 1 

órát kellett várnunk, ami nagyon hamar eltelt.  



A budapesti reptéren már vártak minket, aminek nagyon örültünk, mivel mindenki 

nagyon fáradt volt és alig vártuk, hogy végre hazaérjünk. 

A kirándulás nagyon jó volt. Örülünk, hogy újra találkoztunk litván barátainkkal és 

annak is, hogy új barátokra tehettünk szert. Élmény dús és tapasztalatokkal teli 

kirándulás volt. 


