
A Svájci utunkról 

 
 Utazásunk igen kalandosan indult, rögtön az elején örök emlékeket szereztünk!  

Repülőnk a szokott módon nekilódult, de erős kacsahápogó hang jött a hajtóművek felől. A 

pilóta szerencsére azonnal lefékezett és megállt. Várakozás, szerelés, majd ismét indulás. A 

kacsahang erőre kapott, újra megállás, várakozás, szerelés. Végül kinyitották az ajtókat és 

másfél óra küszködés után visszamehettünk a váróba.  

 Mindannyian megrémültünk az első felszállási kísérlet után, de a terminálban egy 

külső szemlélőnek már újra a megszokott viháncolós diákhangulat volt érzékelhető. 

Összedobtuk a forintjainkat és mindenekelőtt megvacsoráztunk. A telefonok csörögtek, a 

tanárok és az izguló szülők intézkedni próbáltak. Lassan tiszta lett a kép. 

5 óra késéssel ugyan, de küldött a derék fapados egy másik gépet. Innen kezdve viszont a mi 

dolgunk volt, hogy hol alszunk, mit eszünk. Budapesti irodájuk a Londonihoz irányított, ott 

viszont még csak tudni sem akartak bármiféle problémáról, pedig nyilvánvaló volt, hogy 

lekéssük az utolsó vonatot, ami Genfből Bernbe, a szállásunkra vitt volna. 

A légitársaságnál tevékenyebbek voltak a tanáraink, szüleink. Igazgatónk keze Genfig is 

elért és láss csodát, mindenki biztonságban álomra hajthatta a fejét!  

Vesztettünk egy napot, megnyertük azonban a nappali vonat utat Genftől Bernig. Maga volt 

a csoda! A tó, a villák, a hegyek. Minden zöld, tiszta és rendezett. Nem utolsó sorban 

szemlátomást gazdag. Megérkeztünk az iskolába, amely Bern szélén egy gyönyörű kilátást 

biztosító domboldalon található egy nagy mező közepén.  

Az első óránk angol volt. Megismerkedtünk a svájci vendéglátóinkkal. Ezt egy fizika óra 

követte, ami nagyon interaktív volt, amit nyilvánvalóan az iskola jó anyagi körülményei 

tettek lehetővé. Ebédet a suli menzáján kaptunk.  Óriási volt a saláta - és italválaszték. Ebéd 

után körbevezettek minket az iskolában. Az épület jóval nagyobb a mi iskolánknál, és telis 

tele van művészeti alkotásokkal. Majdnem minden diák tudott valamilyen hangszeren 

játszani, ami számomra megdöbbentő volt. Este koncertet adtak, ahol a fő hangszer a 

nagybőgő a zongora és a hegedű volt. Igazán tehetséges gyerekek járnak abba az iskolába, 

és hatalmas előnyük származik abból, hogy tizenévesen 2-3 nyelven anyanyelvi szinten 

beszélnek. Koncert után találkoztunk a fogadó diákunkkal, aki elszállásolt minket 3 napra. 

Igazán kedves lány volt, szép és kényelmes házzal, egyetlen probléma a macskája volt, akit 

sem lakótársam Márk, sem pedig én nem kedveltünk.  

 A következő napon Bernt és az óvárost néztük meg, egy logikai játékkal egybekötve. 

Megcsodáltuk Bernt a 130 ezer lakosú fővárost, rendezett, régi épületeivel. Az úgynevezett 

„Adventure rooms” igazán izgalmas volt, két csapatra voltunk osztva külön lányok és fiúk. 

A logikai szobából sajnos egyik csapatnak sem sikerült kijutnia, de a hangulat mindvégig 

kiváló volt. Bernben ellátogattunk a Kommunikációs Múzeumba is, amely lenyűgözte a 

fiúkat.  

Az utolsó napon Lausannéban jártunk. Számomra ez volt a legkedvesebb hely, ahol akár 

élni is tudnék. Gyönyörű a kilátás a Genfi tóra, volt egy kis élet de az emberek 

szemlátomást feltűnően békések és nyugodtak voltak. Azért egy-két üzletet meglátogattam 

volna, de erre alig kaptunk lehetőséget az időhiány miatt. Rengeteget fényképeztünk. 



Meglátogattuk az olimpiai múzeumot, a svájci „Notre Dame-t”. Belestünk az 

autószalonokba, ahol drágábbnál drágább szépséges csodák vártak gazdag vevőikre. 

Nekünk erre nem volt esélyünk. Este elmentünk egy igazán hangulatos helyi étterembe, ahol 

kipróbálhattunk egy igazi svájci specialitást a sajtfondüt. A két órás vacsora és csevegés 

után néhányan - magyar illetve svájciak - elmentünk megtapasztalni a berni éjszakai életet. 

Hamar haza is mentünk, mert az utcán  sok volt a betelepült vendégmunkás és nem éreztük 

magunkat biztonságban.  

 Kitöltettünk egy kérdőívet vendéglátóinkkal, mit tudnak a hazánkról. Nagyon 

meglepett, hogy bennünket fejlődő országnak tartanak, és szinte alig tudnak valamit 

országunkról.  

Az ottani anyagi lehetőségekkel nyilván eljuthatnak a föld bármelyik országába és sajnos 

kevesen választják hazánkat. 

 Ahogy telnek-múlnak a napok, lassan minden leülepszik egy kicsit és egyre jobb 

visszaemlékezni az útra. Benyomásokat szereztünk lett egy másik országról, szokásokról, 

életmódról és életkörülményekről. Láttuk a törekvő diákokat, akik éltek a számukra adott 

lehetőségekkel. Ez bennünket is kell, hogy inspiráljon. 

Eldöntöttem, ha tehetem, ismét elmegyek és megpróbálom még nagyobb részét bejárni a 

gyönyörű Svájcnak. 
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