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Tóth Vivien
Gyógypedagógiai asszisztens szak

November 6. Vasárnap
Erre a napra vártunk már nagyon rég. Persze az indulás napját rengeteg elıkészítı mővelet
elızte meg. Pszichés felkészítı, kulturális- és nyelvi felkészítı (az én esetemben német
nyelven), információkat kaptunk a repüléssel kapcsolatban és nem utolsó sorban a
bıröndökkel és összepakolásukkal vívott kemény harcok. De mindezek mellett a
legnehezebben a búcsúzkodás ment. Még sosem voltam ennyi ideig távol otthonról, ezért
félve vágtam bele ebbe az útba. Mivel én 200 km-re lakom Pesttıl, ezért szombat este
felutaztunk anyuval és apuval és a lakásunkban aludtunk. Éjjel alig bírtam elaludni az
izgatottságtól. Hajnali négykor keltünk és elvégeztük az „utolsó simításokat”. Szerintem
anyukám jobban izgult, mint én. „Személyid meg van?” – „Igen.” - „Lemérted a
bıröndöket?” – „Igen.” – „Telefon, laptop, fényképezı, töltık?” – „Igen anyu, nyugi már!”
Valahogyan így zajlott az indulás. A találkozás 5:30-kor volt, a Liszt Ferenc reptéren a 2B
terminálban. Szerencsére mindenki idıben odaért, így elkezdhettünk együtt becsekkolni.
Gyors búcsút vettem szüleimtıl is, majd neki vágtam az egy hónap csupa izgalomnak. A
csomagok feladása viszonylag zökkenımentesen ment. A gépünk 7:10-kor indult. Nekem ez
már a hatodik utam volt repülıvel, ezért nem izgultam, sıt inkább élveztem a fel-és leszállást.
9:10-re pedig már meg is érkeztünk Amszterdamba. Miután megkaptuk a bıröndjeinket, két
órát nézelıdhettünk a világ egyik legnagyobb repterén, amíg Robék, a holland szervezık
jöttek értünk 11 órakor. Bepakoltunk a két kisbuszba, majd elindultunk Sneekbe. Félúton
megálltunk egy kilátónál, ahol meghívtak minket egy kávéra. A kávézóban az volt az érdekes,
hogy a tenger és egy holland tó között foglalt helyet. Az autópálya egy szakasza ugyanis a
határa volt ennek a két állóvíznek. Nagyon érdekes volt. A pihenı után tovább indultunk a
szállásunk felé. Mikor megérkeztünk Sneekbe, találkoztunk Hylcoval, aki a csoportunkért volt
felelıs. Kicsit körbevezettek minket, hogy mit hol találunk. Ami elég furcsa volt, hogy
vasárnap minden zárva van. Egy lélek sem volt az utcákon. A szállásunkat (Het Toppunt) két
órával késıbb, 4 órakor foglalhattuk el. A mi szobánkban hárman voltunk: Kriszti
(osztálytársam), Annamari (gyógyszertári asszisztens) és én. Hylco tartott nekünk egy kis
elıadást a közlekedésrıl és a programtervezetrıl. Megkaptuk a közlekedéshez a kártyáinkat,
majd mindenki ment a dolgára. Kicsomagoltunk, lefürödtünk és a fáradtságtól kikészülve
ágyba dıltünk.
November 7. Hétfı

Másnap, mikor kinyitottam a szemem, hirtelen azt sem tudtam, hol vagyok. Mikor
magunkhoz tértünk, felöltöztünk, reggeliztünk majd együtt elindultunk a leeuwardeni iskolába
(Roc Friese Poort). Busszal és vonattal közlekedtünk és rögtön akadályba ütköztünk a
kártyáinkkal. „Chek in and chek out!” Ez a mondat már a jelszavunkká vált. Minden
beszálláskor lehúzni a kártyát az ellenırzıpontnál és minden kiszálláskor újra. Az iskolában
már vártak minket. 11-kor Hylco tartott nekünk elıadást a holland oktatási rendszerrıl.
Magam is csodálkoztam, elég jól megértettem annak ellenére, hogy elég bonyolult a
rendszerük, másrészrıl pedig angolul hallgattuk végig az elıadást. Délben együtt ebédeltünk
az igazgatósággal, leves és szendvics volt a menü. A hollandok ugyanis reggel és délben
szendvicset esznek. Este pedig fıtt ételt. Elıször furcsának tőnt, de ilyen finom szendvicseken
én is szívesen élnék nap mint nap. Délután az iskola pár diákja vezetett minket végig az
intézményen. Megmutatták a különbözı szakokat és meséltek a napi programjaikról. Délután
szabadprogram volt, így körülnéztünk Leeuwardenben. Eléggé szétszéledtünk, így kisebbnagyobb csoportokban indultunk el haza. A buszcsatlakozást lekéstük, ezért gyalog indultunk
haza a bevásárlásból. Jól el is tévedtünk. Vagy másfél órán keresztül keringtünk az utcákon,
mire kitaláltuk, vajon merre is lakhatunk. Az „elveszésünk” jó hangulatban telt, mert jót
nevettünk magunkon. Este pedig teleragasztottam a falat kis virágcédulákkal. Mindegyiken
egy szám 1-tıl 27-ig. Minden reggel leszedünk egyet a hazaindulásig.
November 8. Kedd
A program Drachtenben folytatódott. Két busszal és egy óriási sétával érkeztünk meg az
iskolába. Lényegében a délelıtt ugyanúgy telt, mint tegnap. Intézmény megismerése, közös
ebéd a tanárokkal. Délután pedig egy nagyon kedves meglepetésben volt részünk. Képeslapot
készíthettünk az itthoniak számára krumpli nyomdával, amit fel is adtak a nevünkben
postával. Délután körbe néztünk Drachtenben, majd együtt haza indultunk. A szálláson az
étkezés úgy zajlott, hogy kettes/hármas párokban bevásároltunk és fıztünk magunkra. Mi
Krisztivel ketten voltunk egy kis csapat, így mindig együtt vásároltunk és fızıcskéztünk.
November 9. Szerda
Ma újból ellátogattunk Leeuwardenbe. Délelıtt egy nagyon kedves holland bácsi vezetett
minket körbe a városban. Megnéztük a nevezetességeket és mindenrıl mesélt nekünk. Mi
persze nagyon élveztük, hogy hallhatunk errıl a sok érdekes dologról. Délben szétszéledtünk
a városban, legtöbben ebéd után kutatva. Persze mit talált meg mindenki? Hát a
Mc’Donaldsot. Megebédeltünk, majd 1-kor találkoztunk a buszállomáson. Együtt

elbuszoztunk a kórházba – „MCL-be” (Medical Centraal Leeuwarden). Meghallgattunk egy
elıadást, majd körbevezettek minket. Két csoportra lettünk osztva. Míg az egyik fele a
csapatnak a gyermekosztályt nézhette meg, addig a másik a fogászati részleget. Félidıben
pedig cseréltünk. Össze sem hasonlítható a magyarországi egészségügyi intézményekkel.

November 10. Csütörtök
A mai napon ismét a drachteni Roc Friese Poortban láttak vendégül minket. Két elıadást
hallgattunk végig. Az egyik a csecsemıápolásról szólt, a másik pedig az otthonszülésrıl. Ebéd
után jött a számomra várva várt program. Egy gyógypedagógiai intézményben tettünk
látogatást. Eben az intézményben mozgássérült súlyos értelmi fogyatékos felnıtt emberekkel
foglalkoznak. Az igazgatóasszony mindent megmutatott nekünk, a terápiás eszközöktıl a
fejlesztı játékokon át a foglalkozásokig mindenrıl mesélt nekünk. A lakók éppen levegızni
mentek, mikor ott voltunk, így segíthettünk nekik. Mindenki egy ott lakóért volt felelıs,
akikkel „sétálni” indultunk. Voltak kerekes-székes fogyatékos emberek, de voltak olyanok is,
akik tudtak járni is. Amikor megérkeztünk az úti célunkhoz, közösen elfogyasztottunk egy
forró csokit, majd visszasétáltunk velük az épületükbe. Sokakat a csoportunkból eléggé
felzaklatott ez az élmény. Volt, akinek levegıznie kellett, volt, aki a sírás határán volt. Sokan
egyáltalán nem találkoztak még ilyen emberekkel és nehezen tudták feldolgozni az élményt.
Eddig én is csak enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékosokkal találkoztam, de nagyon
örültem ennek a lehetıségnek. Próbáltam a többieknek is elmagyarázni, hogy hogyan
próbáljanak viselkedni, hogy nekik az nem segít, ha szánakoznak rajtuk. Sokan nagyon
aranyosan érdeklıdtek, hogy milyen okai lehetnek az állapotuknak, hogyan bírjuk mi ezt és
még sok hasonló kérdés. Ez a nap egy életre szóló élményt adott nekem szakmailag.
November 11. Péntek
Délelıtt két csoportra lettünk osztva a leeuwardeni iskolában. Két órát figyelhettünk meg,
beszélgettünk a diákokkal, ismerkedtünk. Ebéd urán pedig kommunikáció órát tartott nekünk
egy ottani tanár. Rengeteg szituációs játékot játszottunk, fejlesztettük a nonverbális
kommunikációnkat és nagyon jól éreztük magunkat. Délután szabadprogram volt a városban.
November 12. Szombat

A mai napon hatalmas élményben lehetett részünk! Hollandiában ugyanis ma érkezett meg a
Mikulás. Itt a neve: Sinterklaas. Az „legenda” szerint Spanyolországból érkezik gızhajóval a
segítıivel, a Fekete Pétereivel (Zwarte Piet) majd végigvonul fehér lovával a városon. Rob
Shut elintézte nekünk, hogy az egész felvonulás elıtt betekinthessünk a kulisszák mögé és
beszélgethessünk Sinterklaassal és két segítıjével. Nagyon élveztük, ajándékot is kaptunk és
hirtelen olyanok lettünk, mint a kisgyerekek. Ezek után következett viszont csak a
legizgalmasabb rész! Felszállhattunk az egyik hajóra a 18 közül és így mi is részesei lehettünk
a felvonulásnak. Együtt utaztunk az ajándékcsomagokkal, sok-sok Fekete Péterrel,
énekeltünk, ugráltunk és integettünk a parton állóknak. A csatornákon végighajóztuk
Leeuwardent. Miután leszálltunk a hajóról, egy órát nézelıdtünk, majd találkoztunk egy téren,
ahova Sinterklaas is megérkezett a fehér lovával. A mősor után visszatértünk a
„hadiszállásra”. Kaptunk meleg levest, innivalót, szépen megköszöntük a remek napot, majd
haza indultunk. Este meglepetés vendégeink érkeztek. Annamarie és „fogadott fia” Feri
érkeztek almatortával kezükben.
November 13. Vasárnap
Vasárnap mi voltunk a felelısök Krisztivel a takarításért. A négy hét során minden nap 2
ember felelt a szállás tisztaságáért, az ı dolgok volt elintézni, hogy estére rend legyen. Így
egyszerőbben meg lehetett oldani a rendrakást, nem volt egymásra mutogatás, mindenki tudta,
mikor mi a dolga. Délelıtt elmosogattunk, este pedig páran megnéztünk egy jó hosszú filmet.
November 14. Hétfı
Elsı gyakorlati nap. Krisztivel nagyon izgatottak voltunk, mikor reggel elindultunk
Drachtenbe, mert nem tudtuk, mire számítsunk. Annyit tudtunk, hogy egy montessori
iskolában leszünk mind a ketten. 9-re kellett a drachteni Roc Friese Poortba érkeznünk,
ahonnan kocsival vittek minket a gyakorlati helyünkre. Ott bemutattak minket az igazgatónak,
aki mindjárt be is invitált minket egy osztályba, hogy figyeljük meg az órákat. Rengeteg
különbséget fedeztünk fel az otthoni oktatás és a holland között, valamint a montessori és a
hagyományos tanítási módszer között. A tanítás fél 9-kor kezdıdik, délben a gyerekek
hazamennek ebédelni vagy az iskolában eszik meg, amit magukkal hoztak otthonról, így egy
órás szünet van. Délután 1-kor folytatódik a tanítás, ami 3-ig tart.
November 15. Kedd

A mai napon az ovisoknál voltunk. Ami érdekes náluk, hogy nem szoktak délután aludni az
óvodában. Délben ugyanúgy hazamennek ebédelni, mint a többiek és délután ugyanúgy 3kor
elviszik ıket az óvodából.
November 16. Szerda
A gyakorlaton láttam ma egy nagyon érdekes dolgot. A tananyagot az internetrıl mutatják a
gyerekeknek, így adják le nekik. Van egy holland honlap, ahol oktató filmeket néznek:
www.schooltv.nl vagy www.koekeloere.tv .
Délután nagyon szép napos idı volt, ezért Annamarival és Krisztivel trambulinoztunk az
udvarban. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hatalmas élményt és energiát ad az embernek.
November 17. Csütörtök
Az elsı óra ma testnevelés volt a 6-9 éves gyerekek csoportjában. Ehhez át kellett kísérnünk
ıket egy pár utcával arrébb lévı tornacsarnokba, ahol Denis tartott nekik testnevelés órát. Az
óra alatt három csoportba lettek osztva. Az egyik csoport kidobózott, a másik szekrényt
ugrott, a harmadik pedig akadálypályán ment végig. A gyerekek a sport óra után
lezuhanyoztak, felöltöztek, majd visszakísértük ıket az iskolába. Ez után önálló tanulás,
ebédszünet, majd délután oktatófilm nézése. Este Annamarie és Feri ismét ellátogattak
hozzánk egy adag almatortával a Het Toppuntba. Sokat beszélgettünk velük, Annamarie
elmondta a szombati programot, majd nyugovóra tértünk.
November 18. Péntek
Ha péntek, akkor Leuuwarden. Minden pénteken iskolai gyakorlaton vettünk részt a Roc
Friese Poortban. Az e heti pénteken diákok tartottak nekünk interaktív elıadást az egészséges
életmódról. Utána pedig belekukkanthattunk picit az ápolók szakmájába. Az iskola
szaktantermében a betegágyon mutatta be egy tanárnı, hogyan kell emelni, forgatni,
ágytálazni a beteget. A beteg ebben az esetben Tóni volt, csapatunk egyetlen fiú tagja.
Délután egyedül mentem haza Sneekbe. Nagyot sétáltam a gyönyörő napsütésben és kicsit
kiélveztem az egyedüllétet.
November 19. Szombat
Reggel 8-kor indultunk el kocsikkal. Az úti cél: Ameland, a szigetvilág, a hollandok
közkedvelt üdülıhelye. Annamariék jöttek értünk és már hozta is a gulyást, amit estére fızött

nekünk. Másfél órát utazhattunk a kikötıig, ahonnan 9:30-kor indult a komp, amivel
háromnegyed órát mentünk. Mikor oda értünk, béreltek nekünk bicikliket és azzal mentünk
tovább. Gyönyörő kis falvakon mentünk keresztül mesebeli házak között. Mintha egy
tündérmesébe csöppentünk volna. Megálltunk egy tónál, aminek a közepén híd vezet a másik
oldalára. Csináltunk csoportképeket, gyönyörködtünk a tájban, majd tovább indultunk. A
falvakat felváltották a végtelen füves területek és földek. Láttunk lovakat, birkákat,
vadkacsákat. Szerencsére az idı is nekünk kedvezett, így semmi sem ronthatta el a kedvünket.
A következı megálló egy szemétbıl készült mőalkotásnál volt. Megszemléltük, milyen
érdekes dolgokat lehet készíteni kidobott, kiselejtezett holmikból. Fantasztikus! A harmadik
megálló már a tengerpart volt. Az a látvány egyszerően leírhatatlan! Bárhogyan is próbálom
megfogalmazni, nem megy. Azt egyszerően látni kell! Egy óra szabadidınk volt. Rengeteget
fényképeztünk, kagylókat győjtöttünk és sétáltunk a parton. Alig akartam elmenni onnan. A
nap további részében tavak, mezık, erdık szélén bicikliztünk tovább. Elmentünk egy Nes
nevő falucskába, ahol Annamariék meghívtak minket rántott halfalatkákra, majd egy órán
keresztül még szétszéledtünk és sétálgattunk a faluban. Közben Sinterklaas is felvonult az
utcán és a Fekete Péterek a háztetıkrıl dobálták lefelé a peppernote-okat (holland Sinterklaas
süti). Fél 5-kor indultunk haza a komppal, este pedig együtt vacsoráztunk kísérıinkkel.
November 20. Vasárnap
Este megérkezett a sulink igazgatóságának 5 tagja, akik egy hetet töltöttek velünk együtt a
Het Toppuntban. Beszélgettünk velük, rendet raktunk a konyhában, néztünk még egy filmet,
majd elmentünk aludni.
November 21. Hétfı
A gyakorlaton már kicsit otthonosabban mozogtunk, mint eddig. Délelıtt írásgyakorlatokat
csináltattunk pár gyerekkel. Ingrid (a csoport tanárnıje) megkérdezte, van e kedvünk
valamilyen foglalkozást tartani valamelyik nap. Majd kiugrottunk a bırünkbıl! Mindjárt le is
ültünk Krisztivel egy iskolai gép elé is kitaláltuk, hogy milyen éneket tanítsunk be a
gyerekeknek. Én valami olyanra gondoltam, ami nemzetközi dal, tehát több nyelven is
ismerik. Rá is kerestem a „Hogyha jó a kedved üsd a tenyered” címő szám holland verziójára.
Meg is találtuk, így már tudtuk is, mit szeretnénk. Mivel a gyerekek valószínőleg ismerik a
számot az anyanyelvükön, és mi is ismerjük a mi anyanyelvünkön, ezért mindannyiunknak
könnyebb lesz angolul megtanulni. „If you’re happy and you know it clap you hands”. Mivel
a nagyobbak már jobban tudnak angolul, ezért nagy gond nem lehet. Délután énekórájuk volt

a gyerekeknek, ahol xilofonnal és dobokkal kísérve énekeltek számokat. Otthon Krisztivel
betanultuk az angol számot, amit majd alkalom adtán megtanítunk a gyerekeknek.
November 22. Kedd
Marjaval (szintén asszisztensnek tanul és gyakorlaton van) dekorációt készítettünk az ovisok
csoportjába. Papírból vágtunk ki házakat, azoknak ablakokat és színes pausz papírokkal
pótoltuk. Így ha a fény átszőrıdik rajta, érdekes színekben pompázik. Délben az sulink
igazgatósági delegációja ellátogatott hozzánk a gyakorlati helyre. Beszélgettünk velük, hogy
milyen itt nekünk, miket csinálunk, az igazgatónı mesélt nekik az iskoláról. Délután pedig
folytattuk Marjaval a dekorációt.
November 23. Szerda
Ma eljött a mi napunk. Betaníthattuk a gyerekeknek az angol dalocskát. Ehhez használhattuk
az interaktív táblát. A gyerekek egyszerően imádták. Ének közben mindig mutogattunk is
nekik, hogy mi a tartalma a versszakoknak, a tanárok pedig segítettek nekik lefordítani. Egész
nap ezt dúdolták, énekelgették, mi pedig nagyon örültünk, hogy taníthattunk nekik valamit.
November 24. Csütörtök
Ma megbeszéltük az igazgatónıvel, hogy jövı héten tarthassunk a gyerekeknek
Magyarországról egy prezentációt. Nagyon örült neki, hogy ilyen ötleteink vannak és egybıl
bele is egyezett. Délután kijavíthattuk a gyerekek önállómunkáit matematikából.
November 25. Péntek
Pénteken szokás szerint Leeuwardenbe utaztunk. Reggel meg is volt a torna, mert futhattunk a
vonathoz. Tóni irányította a bechekkolást, amíg Eszti tartotta az ajtót. Végül mindenki
sikeresen felkerült a vonatra és elindultunk. Délelıtt a suliban holland levest fıztünk a
diákokkal. Hárman voltunk egy munkaasztalnál. Én nagyon élveztem ezt a programot és
biztos vagyok benne, hogy valamikor otthon is megfızöm ezt a levest. Ebéd elıtt még részt
vettünk két programon. Az egyiken egy régi holland játékot próbálhattunk ki, a másikon pedig
a holland és a magyar kultúrát hasonlítottuk össze. Az ebédet a tanárainkkal, a holland
tanárokkal és diákokkal fogyasztottuk el. Kaptunk csokit, és egy Friesland térképet. Délután
akadályversenyen kellett botladoznunk, aztán sütit sütöttünk a diákokkal. Délután elmentünk
a leeuwardeni piacra, nézelıdtünk, vásárolgattunk majd haza mentünk.

November 26. Szombat
Reggel 8-kor indultunk el Amszterdamba. Egy busszal és három vonattal jutottunk el a
fıvárosba. Fél 12-re értünk oda. Elsı dolgunk a térképvásárlás volt. Együtt elsétáltunk a Dam
térre, ahol a csapat fele le is szakadt. A másik felével tovább mentünk a Van Gogh
múzeumba. A múzeum nagyon tetszett! Megnéztük az I AMSTERDAM feliratot is.
Próbáltunk fényképezkedni is, de egyszerően lehetetlen volt, annyian voltak. A nap további
részét vásárolgatással és nézelıdéssel töltöttük. Voltunk a tulipán piacon és a piros lámpás
negyedben is. Fél 6-kor találkoztunk a többiekkel és a 6 órai vonattal indultunk haza. Este 10
felé értünk a szállásunkra. Mindenki nagyon fáradt volt már, úgyhogy gyorsan el is aludtunk.
November 27. Vasárnap
Délelıtt Krisztivel megcsináltuk a prezentációt, amit a

gyerekeknek adunk elı

Magyarországról. Délután pedig megbeszélést tartottunk Szálteleki Szilvia tanárnıvel és
Székely Éva tanárnıvel, hogy mi a véleményünk a gyakorlatról, és hogy min változtatnánk,
mi tetszik nagyon. Megbeszéltük, hogy mit fızzünk a búcsúvacsorán és hogy a
vendéglátóinknak milyen ajándékot adunk. Délután megfıztük az ebédünket, és kicsit
lazítottunk.
November 28. Hétfı
A gyakorlaton a gyerekekkel sütit sütöttünk (olyan, mint a mézes kalács). Ma volt egy
szülinapos kislányunk is, aki hozott a többieknek sütit. Krisztivel berendeztünk az egyik
osztályba egy Sinterklaas-sarkot, ahol a gyerekek rajzai voltak, bábukkal, játékokkal,
képekkel. Készítettünk velük Fekete Pétereket WC-papír gurigából és krepp papírból.
November 29. Kedd
Elıadtuk mind az 5 csoportnak külön-külön a prezentációnkat kis hazánkról. Bemutattuk
Budapestet, a hidainkat, nevezetes épületeket: Parlament, Halász bástya, Budai vár,
színházak, a nagyobb városainkat: pl.: Pécs, Debrecen, Esztergom, Szeged, Alföld, a magyar
népviselet, népzene, néptánc, ételek, italok és még rengeteg mindent. Az elıadás alatt magyar
népzene szólt. Délután kicsit sétálgattunk Drachtenben.
November 30. Szerda

Délelıtt befejeztük a pénteki prezentációt a gyakorlatunkról, délután pedig bebicikliztünk
Sneekbe. Nagyon szép idı volt egész nap.
December 1. Csütörtök
Utolsó nap a gyakorlaton. Furcsa, de ez is eljött. Délelıtt iratokat rendezgettünk, mappákba
kategorizáltuk a gyerekek dolgozatait. A gyerekek Sinterklaas filmet néztek. Délután önálló
munka volt. A nap végén odaadtuk a tanárnınek (Ingridnek) és az igazgatónınek az
ajándékot, amiket még otthonról vittünk nekik, majd elbúcsúztunk tılük. Este búcsúvacsora
volt, Éviék gulyást fıztek, Szimi pedig sütött sütit. Eljöttek a holland vendéglátóink: Rob,
Annamarie, Hylco, Meine és még sokan mások. Nagyon jó hangulatban telt az este.
December 2. Péntek
A mai napon mindenki nagy izgatottsággal kelt. Ma utoljára utaztunk Leeuwardenbe.
Megtartottuk a prezentációinkat a gyakorlatról és az itt töltött idırıl. Szerintem ez egy nagyon
jó befejezése volt a hónapnak. Elköszöntünk a vendéglátóinktól, még egyszer körbenéztünk a
városban, majd hazamentünk összepakolni a csomagjainkat. Ezt a napot én jegyeztem fel a
blogunkban, ezért csomagolás elıtt még a bejegyzést is megírtam. Összecsomagoltunk,
lemértük a bıröndöket, majd kitakarítottuk a Het Toppuntot. Éjfél felé lefeküdtünk aludni.
December 3. Szombat
Az alvásból persze semmi nem lett. Annamarival és Krisztivel egyszerően nem tudtunk
elaludni. Kicsit idegesek és persze nagyon izgatottak voltunk, hogy haza megyünk. Hajnali
négykor keltünk, összekészülıdtünk, reggeliztünk és egy órát vártunk, hogy jöjjenek értünk a
mikrobuszokkal. Fél 7kor indultunk el Amszterdamba. A gépünk 10-kor indult volna, de az
esı miatt nem engedték felszállni, ezért csak fél 12-kor indultunk el. Fél kettıkor értünk
Budapestre. A szétválás nagyon gyorsan történt, ami nekem nagyon fura volt. Mindenki ment
a családjához, épphogy csak elköszöntünk.
Engem anyu várt a reptéren, sajnos a többiek nem tudtak elém jönni. Viszont anyum tudta,
mivel kell meglepni! Magával hozta a barátomat is. Én pedig errıl mit sem tudtam! Nagyon
jól esett! Annyira örültem nekik! Mintha egy éve nem láttam volna ıket! A napom nagyon jól
zárult. A barátaim meglepetés bulit szerveztek nekem.
Ez az egy hónap fantasztikus élmény volt számomra! Félve vágtam ugyan bele, de egész
életemben bánnám, ha itthon maradtam volna!
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