
Lettországban jártunk

Május 5. és 10. között Lettország, azon belül egy kis falu, Jaunpils középiskolája volt a 
házigazda. Az altéma az egészséges környezet volt. Minden résztvevő iskola csoportja
még otthon felkészült és egy prezentációt készített a témából, amit Jaunpilsben 
megtekintettünk.
Iskolánk delegációját Kellerné Marton Eszter igazgatóhelyettes, a projekt hazai felelőse 
vezette. A részt vevő gyerekek mindegyike fogadott külföldi gyereket a márciusi
vendéglátásunk folyamán és aktívan részt vettek a prezentáció elkészítésében.

A szerdai nap utazással telt. Prágai átszállással, repülőgéppel utaztunk Rigáig, majd az 
iskola egyik autóbusza szállított minket Jaunpilsben. Ott néptánccal fogadtak a gyerekek 
és már várták a vendég tanulókat a fogadó családok, akik szállást és teljes ellátást 
biztosítottak nekik. A tanárok a falutól 30 kilométerre lévő kisvárosban, Tukumsban
kaptak szállást. 

Tukums

Csütörtökön az ünnepélyes fogadás és bemutatás-bemutatkozás után egész napos 
szabadtéri program várta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A közeli parkerdőben 
vegyes (országokat és életkort tekintve egyaránt) csoportokban különböző feladatokat 
kellett megoldani: kötéllétrán mászás, drótkötélen egyensúlyozás a patak felett, sátor 
felverése, elsősegély- nyújtás, stb. A finom ebédet is az erdőben fogyasztottuk el. Délután 
a falu kastélyában a polgármester asszony fogadta a delegációkat, majd uzsonnát adott a 
tiszteletünkre. Ezután a várkastély udvarán középkori fegyvereket próbálhattunk ki: 
dárdát vetettünk, nyilaztunk és számszeríjjal lőttünk, szekercét hajigáltunk.

Péntek délelőtt megismerkedtünk az iskola épületeivel, termeivel, az ott folyó oktatással 
és tájékoztatót kaptunk a tanuláson kívüli szabadidős tevékenységekről is. Az iskolában 
nagy hagyománya van a tánctanulásnak, főleg a néptánc oktatásnak. A legkisebbektől a 
legnagyobbakig, sőt a falu felnőttjei is járják a lett néptáncokat. Az iskola bejárása után 
összegyűlt a nemzetközi társaság és megtekintettük egymás, otthon készített 
prezentációját környezetünk és az egészség kapcsolatáról. Minden munka más 
szemszögből dolgozta ki a témát, ezért is volt élvezetes mindegyik. Délután a gyerekek
egy közös nyelvi foglalkozáson vettek részt, a tanárok pedig a jövő tennivalóit beszélték 
meg. Késő délután mindannyian átsétáltunk a 13. századi várba, ahol korabeli ruhákba 



beöltözve jártuk végig a termeket. , és egy kis rögtönzött színdarabot adtunk elő 
mindegyik országból kiválasztott szereplőkkel, lett szakember vezetése mellett.

A Jaunpils-i vár

Szombaton Kurföldre kirándultunk. Útközben egy kissé bizarr babakiállítást láttunk az 
út mellett, aztán egy jelentős téglahídon áthaladva egy kisvároshoz értünk, ahol Európa 
legszélesebb vízesése található. Kicsit sétáltunk, ebédeltünk, majd visszabuszoztunk 
Jaunpilsba, ahol a kastélyban az iskola tanulói adtak műsort a külföldi gyerekeknek és 
felnőtteknek: volt énekkar, néptánc és modern táncbemutató is. Igazán profi 
előadásokat láttunk! Este a fogadó szülők, gyerekek, a vendég tanulók és tanárok 
közösen mulattak az iskola tanáraival – megpróbálkoztunk a lett néptánccal is! De 
bármilyen jó is volt a hangulat, a party 10 órakor véget ért: másnapra még össze kellett 
csomagolni.

Lettország tájai
Vasárnap délelőtt ünnepélyesen megkaptuk a tanúsítványokat a projektben való 
részvételünkről, majd elbúcsúztunk a tanároktól, a diákoktól és a fogadó családoktól. 
Rigában ebédeltünk, majd gyalogos városnézésen vettünk részt. Aztán irány az 



Aquapark! Nemcsak a gyerekek, hanem mi, felnőttek is élveztük – egy kicsit újra 
gyerekek lehettünk csúszdázás közben.

Riga

Hétfőn kora délután indult a repülőgép Prágába, ezért a délelőttöt Rigában töltöttük. A 
többi iskola delegációja már előbb elindult hazafelé – voltak, akik kisbusszal, mások 
repülőgéppel. Mi a rigai piacot látogattuk meg – óriási a választék és hatalmas a piac -, 
majd még egy kicsit sétálgattunk a városban. Kicsit késve indult a gépünk (az izlandi 
vulkánkitörés miatt), de Ferihegyre időben érkeztünk. Jó volt fentről meglátni a 
Dunakanyart, a Margitszigetet és Budapestet. Hazaérkeztünk!  

Puskás Enikő, aki a delegáció tagjaként részt vett a lettországi utazáson


