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10. 10. szombat
Ferihegyen szombaton hajnalban gyors búcsúzkodás, majd check in és a kellı biztonsági
ellenırzések után 06.10-kor felszállás. Így indult az utazásunk. 8 órakor landolt a gépünk a
Göteborgi repülıtéren, ahol már várt ránk Hasse és Michaela. Kocsiba ültünk és egészen
Hasse lakásáig meg sem álltunk. Megreggeliztünk és közben megbeszéltük a heti
programunkat, megkaptuk a bérleteket és az elengedhetetlen térképeket. Majd ezek után
átkocsikáztunk a Kviberg Hostelbe, ahol a szállásunk volt, amíg Göteborgban tartózkodtunk.
Kipakoltunk, majd Michaelával és az osztálytársaival találkoztunk (Charlotta és Andres), akik
megmutatták Göteborg „Váci utcáját”. Vacsorára meghívott minket Michaela és kedves
családja.
10. 11. vasárnap
Reggel egészen sokáig aludtunk, kipihenve az elızı napi fáradalmakat. Megreggeliztünk,
majd elsétáltunk a közeli piacra. Érdekes volt. Magyarokat – mint mindenhol – itt is lehetett
találni. Ebédelni bementünk a városba a többiekkel. Hatalmas lassagne és hozzá rengeteg
zöldség. Ebéd után elindultunk a közeli kis szigetre, amit elızı nap kinéztünk magunknak.
Helyes kis sziget várral, ahogy kell. Este vacsorára meghívott minket Hasse. Alkalmunk nyílt
beszélgetni mindenrıl, kiderült, hogy nem csak szeretik Magyarországot, de ismerik is
Budapestet.

(Göteborg-sziget)

Göteborgi kikötı

Balról jobbra: Pataky Noémi 13.j, Michaela, Charlotta, Mézner Noémi, Hasse
10. 12. hétfı
Reggeli után találkoztunk Michaelával, hogy megcsodálhassuk a svéd iskolarendszer
szépségeit. Megnéztünk 2 drámaórát és elvileg egy matekot, amit ıszintén bevallva ellógtunk,
ugyanis Michaela kérte, hogy hadd mutassa meg az iskolát, így aztán a matektanár
beleegyezésével nem mentünk be órára. Miután körbenéztünk, megebédeltünk a suli
ebédlıjében. Majd délután elmentünk vásárolni.
10. 13. kedd
A keddi nap csak a miénk volt. Reggel bevásárló körútra indultunk a közeli plázába, ahol
vettünk csizmát, órát, csokit, kabátot és még sok egyéb dolgot. Megebédeltünk, majd utána
elmentünk a helyi múzeumba. Este elmentünk vacsorázni még egyet együtt Göteborgba. Este
még összepakoltunk, mert másnap utaztunk át Stockholmba.
10. 14. szerda
Reggeli után felpakoltunk és kivillamosoztunk a vonatállomáshoz, ahol találkoztunk Petrával
(Hasse kollégája) és természetesen ott volt Hasse is. X2000-rel utaztunk az elsı osztályon.
Mivel a vonatunk késett, ezért késve értünk a S.I.-be (Swedish Institue), ahol kedves emberek
vártak már ránk. Majd kis séta és jópár busz, mire elértünk a szálláshelyünkre. Este elmentünk
vacsorázni a belvárosba, ahol megbeszéltük, hogy másnap hogyan jutunk el a nagykövetségre.

Kilátás a szállásunk ablakából

Stockholmi tengerpart

10. 15. csütörtök
Reggel izgatottak voltunk, mert délelıtt Raoul Wallenberg testvéréhez, Nina Lagergrenhez
voltunk hivatalosak. Sikeresen odataláltunk, ami eddig egy csoportnak sem sikerült (!), de mi
ott voltunk és hatalmas élmény volt. Nagyon kedves és barátságos volt Nina. Nem csak a
házat tekinthettük meg (ami egy élı múzeum volt), de még Raoul egyetemi rajzait és
dolgozatait, amik szinte kivétel nélkül jelesek voltak.

Raoul Wallenberg húga, Nina Lagergren az ajándékba vitt tokajit (és libamájat) bontogatja
Kristh Betti és Mézner Noémi szakképzısök és Pataky Noémi társaságában
Nem maradhattunk túl sokáig, mert jött a következı látogató. Ebéd elıtt még elmentünk a
Salvador Dali kiállításra, ami személyes nagy kedvencem, úgyhogy el sem akartam hinni,
hogy ott lehettem. Miután végeztünk a kiállitás megtekintésével, Hasse és Petra búcsút vettek
tılünk. Kerestünk egy barátságos gyorséttermet, majd ebéd után sétáltunk egyet. Miután jól
elfáradtunk, elindultunk a nagykövetségre, ahova elıbb érkeztünk, mint kellett volna, de
nagyon barátságosak voltak. A nagykövetség után elmentünk a hiányzó szuveníreket
megvenni. Este sokáig voltunk fent a csomagolás miatt és persze sokáig beszélgettünk. Én
nem vártam a másnap reggelt, ugyanis tudtam, hogy véget ér másnap a svéd „kirándulásunk”.
Reggeli után taxiba szálltunk, ami kivitt a buszhoz. A kellı buszozás után megérkeztünk a
reptérre. Hatalmas a reptér, de itt sem sikerült eltévedni! A gépünk késve ugyan, de felszállt.
Majd két órás út után hazaérkeztünk Ferihegy-1-es terminálra, ahol már vártak a „rég nem
látott” hozzátartozóink.

Az újonnan felavatott stockholmi emlékmővön magyarul is olvasható a felirat!

