
Versailles-i tanulmányút 

     Versailles egy gyönyörűszép, színes és növényben rendkívűl gazdag város.Paris 5-ös körzetében 

található, amely az utolsó körgyűrű a 12 millió fős nagyvárosban. 

 

     Franciaországba repülővel mentünk, ami március 19-én délelőtt 10 órakor indult.A repülőtérre 8 

órára mentünk ki kocsival, majd vártunk az A/2-es terminál várótermében, amíg be lehetett szállni a 

repülőgépbe. 

Beszállás után a kapitány elmondta a szokásos figyelmeztetéseket, majd megkezdődött a felszállás. 

Életem első repüléséhez képest egész jól viseltem a gyorsuláskor jelentkező fizikai erőt, sőt még 

élveztem is.Aztán fennt az égben gyönyörűszép látvány tárult elém, először láthattam a felhőket 

felűlről, ez csodálatos élmény volt. 

 



 

 

Másfél óra múlva már Paris felett voltunk, ahol sütött a nap és megkezdőthetett a leszállás. 

A leszállás után megkerestük a vonatállomást, vettünk egy hetes bérletet, majd még másfél órát 

vonatoztunk, hiszen Versailles is és a repülőtér is az 5-ös körgyűrűben van, de Párizs két ellentétes 

oldalán, tehát át kellett utazni az egész városon. A szállásunk Bures-sur Ivette-ben volt, ez egy 

kisebb városrész. Gyalog mentünk a szállásra, ami 20 perces gyalogút volt. A szálloda remekül 

nézett ki, és a szobák is egészen komfortosak voltak. Az ajtókat  mágneskártya nyitotta. 

 

 

A kipakolást követően bementünk Parisba és megnéztük a Notre Dame-ot, ahol éppen a római pápa-



avatás tiszteletére rendezett ceremóniát tekinthettük meg és hallhattuk a világ legnagyobb orgonáját 

is. 

Ezután visszamentünk a szállodába, ahol már találkozhattunk az éppen megérkező belgákkal és 

németekkel, bemutatkoztunk és elmentünk aludni.Másnap reggel megreggeliztünk, majd 

elindultunk kocsival Versailles szívébe, a király zöldség- és gyümölcsöskertjébe, ahol rendkívül sok 

információval gazdagottunk.Többek között megtudtuk, hogy vegyszereket nem használnak, csakis 

biológiai és mechanikai úton védekeznek a kártevők ellen.Rengeteg metszésmódot láthattunk, 

melyeknek kialakítása legalább 20 évig tartott. A király a kertészeinek munkájuk elismeréseként 

egy egész kastélyt is adományozott. 



 

Szemtanúi lehettünk a franciák által kedvelt falra való nővényfelfuttatásnak, melynek oka az, hogy 

a fal visszaveri a meleget és a szelet is felfogja, tehát a növény gyorsabban tud fejlődni.Voltak több, 

mint 200 éves fák is. 

A növénysorok mellé általában egy vadhajtást is felfuttattak a beporzás elősegítésére. 



 

Ez a kert egy mocsaras vidék volt. XIV. Lajos király hozatott ide földet, hogy feltöltesse a 

területet.Az uralkodó ezen kívűl rengeteg növényt hozatott különböző földrészekről, melyeket  

szabadföldön vagy üvegházban tartott. 



Úgy tartották abban az időben, hogy minél magasabban termő gyümölcsöt vagy zöldséget fogyaszt 

az ember, annál magasab társadalmi rétegbe tartozik. Ezért ették például a burgonyát a parasztok, 

ami a föld alatt nőtt. XIV.Lajosnak viszont a kedvenc zöldségei közé tartozott a fehér spárga, ami a 

föld alatt nőtt, ezzel kivételt tett, de nagyrészt inkább magas fáról származó gyümölcsöt evett.A 

spárga alatt általában 2 naponta cserélték a lótrágyát. A más földrészekről származó növények is 

kellő mennyiségűtápanyagot kaptak a fejlődésükhöz. 

Az előadás után elmentünk ebédelni egy helyi étterembe, ahol egy rendkívül finom ételt 



kóstolhattunk meg. 

Ezek után elmentünk a helyi temetőbe, ahol érdekességként első, illetve második világháborús 

síremlékeket nézhettük meg.Természetesen itt is gyönyörűek és kifogástalan állapotban voltak a 

növények. 

Később elmentünk a városházára, ahol először angolul, majd franciául és németül tartottak egy 

előadást, tehát esélyünk sem volt megérteni, hiszen mindkettőnk angolt tanult. Szerencsére tanárnő 

tolmácsolt nekünk. Kiderült számunkra, hogy Versailles zöld várossá lett nyilvánítva 2006-

ban.Minden várost egy bizottság osztályoz, minden évben 1-4 virágsziromig, Versailles 3 szirmot 

kapott. Megtudtuk azt is, hogy az utcákat óriás porszívókkal tisztítják, illetve, hogy a kinőtt gazokat 

égetőgépekkel tüntetik el. A lakók kérvényt nyújthatnak be, hogy például a kapujuk előtt kinőtt gazt 

ne égessek el. 



A II.világháború után Rockefeller pénzt adományozzott a városnak az újjáépítéshez. A várost 1999-

ben egy nagy vihar is megrázta, mely 600 fát döntött ki. A város Amerikától kapott adományt a 

felújításra. 

A napi programok után a csapat nagy része visszament a szállodába, csak mi indultunk be Párizsba 

akkor is, mint minden délután.  

Estére beértünk a Louvre múzeumhoz, ahol szintén nagyon sokat tanulhattam a különböző korok 

stílusáról, művészeiről.Csak annyi volt a különösebb problémám, hogy mindössze pár óránk maradt 

körbejárni a hatalmas múzeumot, melyre sokak szerint nemhogy 2 óra, de 2 nap sem lenne elég. Hát 

így is lett végűl, csak a híresebb műveket vettük jobban szemügyre, a többin csak átfutottunk. 



Késő estére visszaértünk mi is a szállásra és lefeküdtünk aludni. 

Másnap reggel már a  mi szobánkban volt a közös reggeli a megbeszéltek szerint. Néhány  

magyaros meglepetéssel vártuk vendégeinket. Reggeli után elindultunk az Orangerie-hez, ami a 

kastély talapzatának megtartásához szolgált, mert az elkezdett süllyedni. Ezt az épületet 300 éve 

hozták létre. Van egy monda, miszerint a kert egyik tavát egy éjszaka alatt a svájci gárdisták ásták 

ki.Sok költőnek adott ihletet  a 100 lépcsőfokból álló lépcsősor. 

 



A 15 méter magas, 10m széles és 150m hosszú építmény telente 1700-2000 konténeres növénynek 

ad otthont. A bevitt nüvények között volt több 250 éves is, melyeknek a növekedését úgy próbálják 

meg megakadályozni, hogy csak ritkán adnak nekik vizet, pótmegvilágítást pedig szinte nem is 

kapnak.Nem is kell mondanom,  hogy egy kicsit azért ez kínzás a növények számára, mert nagyon 

ki voltak száradva. 



Tíz évente cserélik a konténerek tölgyfából készült részét, de a vaskeretüket nem cserélik, ezek több 

mint 150 évesek.A fehér konténerekben levő növények az elnöki palotához kerülnek 

Itt egyetlen fa sem oltott, mindegyik magról van szaporítva.Az ültetésnél az aranymetszés szabályát 

követik :1/3 föld, 1/3 törzs, 1/3 lomb.Számítógépbe írják be a növények helyét,de ezen kívűl 

mindent kézzel csinálnak.Nincs tanköny, az itt a tanulók a tapasztalt szakemberektől hallottak és a 

látottak alapján, a gyakorlatban sajátítják el az ismereteket.Azt is megtudtuk, hogy 2005 nyarán 

elszaporodtak a gyapjastetvek a nagy forróság miatt, ezért akkor kénytelenek voltak vegyszereket 

használni, de amint kiírtották őket, ismét vegyszermentesen dolgoztak. A növények öntözéséhez 

ivóvizet használnak, mert a szennyvízben rengeteg kártevő lehet.A növények 4 évente új földet 

kapnak. Júniusra űrítik ki a termet,utána rendeznek egy bált, ahol mindenki XIV. Lajos korabeli 

öltözetben jelenik meg. Ki is lehet bérelni az Oragerie-t, de ez eléggé költséges, egy éjszaka 60.000 

Euroba, azaz 18 millió forintba kerül. 

Ezek után elmentünk ebédelni, majd viszajöttünk. Délután a kertészeti igazgatóhelyettes vezetett 

körbe minket a parkon. A következő képen szemléltettem egy- két dolgot. 



A parkban gyönyörűszép szökőkutak voltak, amik sajnos nem működtek, de rengeteg növényformát 

is megtekinthettünk. 

A park egy részét mindig újjáépítik, most az 1683-as terv alapján (350éves terv). 

A  20 cm-es fém tartószerkezet  arra szolgál, hogy egyenes legyen a gyepszőnyeg széle. Nagyon 

gyakran kell vágni a füvet. Azért nem akarrtak korábban ilyen bonyolult tervet, mert nagyon nehéz 

igényesen, meghatározott irányban nyírni a füvet. 



Bár a kemény tél megnehezítette a munkákat, nyárra  már így is készen  lesznek a /régi-új tervek 

alapján megvalósított parkrészek. 

Több mint 900 formára nyírt cserje van a parkban, melyek alakítását is nagy precizitással végzik. 

Tavasszal és ősszel alakító metszést hajtanak végre. 

 



Az időjárástól függően ültetik ki az évelő és az egynyári virágokat. A már előzőleg is említett 1999-

es vihar itt 150 fát döntött ki. A pótlásukat sokan segítették, köztük egy 8 éves kisgyerek is, aki 

sajátkezűleg ültetett el egy facsemetét. A fákat lézeres rendszerrel egy gép méri ki és vágja le. 

Minket olyan helyekre is beengedtek, ahova turistákat nem, és még kaptunk egy kis ajándékot is 

amelyben képek és egy könyv volt a parkról. 

 



A remek szakmai programok után a mi kis esti kirándulásunk  Párizs legnagyobb felhőkarcolójának, 

a Monteparnasse-nak a tetejére vezetett. 

A 210 méteres irodaház kicsivel kisebb, mint az Eiffel-torony. Ennek az óriási építménynek 70m 

alapot csináltak lefelé és építésében több mint 20ezren vettek részt, 1969-72 között. Akkoriban ez 

volt a világ legnagyobb felhőkarcolója. A tetejéről belátni egész Párizst és jobb kilátást nyújt, mint 

az Eiffel- torony. 



Ezután átmetróztunk az Eiffel- toronyhoz, melyre csak az utolsó nap mentünk fel, de úgy voltunk 

vele, hogy látni kell este is, ezért megnéztük kivilágítva is. 

A kis kiruccanásnak is megvolt az eredménye: negyed egyre értünk vissza  a szállásra a hosszú út 

miatt, de megérte, mert ilyen csodálatos élményben még nem volt részünk. 

Következő nap a testvériskolába mentünk, ahol egy rendkívűl izgalmas feladat várt ránk. Egy terv 

alapján kellett egy 4X4-es kertet építenünk. Kkülönböző elemeket felhasználva. 

5 csapatra kellett oszlanunk  úgy, hogy azonos nemzetiségűek ne legyenek egy csapatban. 



Én egy belga lánnyal és két francia fiúval kerültem egy csapatba.A belga lánnyal könnyedén 

elbeszélgettünk angolul, de a franciák nem nagyon tudtak angolul, ezért a kommunikáció kissé 

„activitysre” sikerült, de a nap végére már összehangoltan tudtunk egymással dolgozni és 

rengeteget tanultam a többiektől. 

 

 

 



A nap végére meg is lett munkánk gyümölcse. 

A munka végeztével tartottak nekünk egy kis előadást az iskoláról.Megtudtuk többek közt azt is, 

hogy az iskola neve TECOMAH:TEchnika COMercial Agricultural et Horticulture, amely 1963-

ban alakult (most 50 éves).Az iskolában komoly felvételi vizsga van. A tanintézmény 120 ha 

gyakorlókerttel rendelkezik.A tanulók 8 óra folyamatos gyakorlaton vesznek részt. Az iskolába 

2200 diák jár felváltva, 116 állandó és 60 részmunkaidős tanár tanít ott. A tanulóknak a következő a 

beosztása:10 hét munka,4 hét iskola,8 hét szabadság (nyáron).Négy évről háromra csökkentették a 

szakképzést.Nem lehet évet ismételni, aki megbukik,  azt kirúgják.A szakvizsgákon nem vehetnek 

részt az ott tanító tanárok, csak más iskolából jött oktatók,és az osztályozást szakemberek végzik. 

Hatalmas kereslet van az itt végzett diákok iránt, 85-90%-uk 6 hónapon belül jól fizető állást kap. 

Szakok: tájépítészet, vízügyi technika, agro business, vendéglátás (cukrász,szakács,pincér). 



Este végigsétáltunk a Shamps-Élysees sugárúton, beugrottunk egyet pizzázni az egyik étterembe, 

majd folytattuk utunkat a Diadalívig. Ezután hazamentünk. 



 



Másnap délelőtt 9-re bementünk Párizsba és ott egy könyvtárat egy parkot (ahol már nem voltak 

formára nyírva  a fák) néztünk meg. Délután 3 óra után szabad programunk volt. Mi a belgákkal 

közösen felmentünk az Eiffel- toronyra, ahonnan remek kilátás nyílt a városra. 

Ezután elmentünk a Mars térre, ahol a fasorokon megfigyelhettük a lézeres metszési módszert, majd  

megnéztük a második világháború után felállított Béke-emlékművet, amelyre minden nyelven  fel 

volt írva a béke szó. 



 

Később megnéztük az Invalidusok dómját. A gyönyörű épületkomplexumot eredetileg a hős 

katonáknak építtette a sokat háborúskodó XIV. Lajos.Bastille bevételének 15. évfordulóján 

Napóleon itt adta át az általa alapított Becsületrend első érmeit. 

 

 

 

 

 



Végezetül a napot és a hetet lezárva felmentünk a Sacré Coeur-höz.A székesegyház  megépítését 



1871-ben, a Poroszország elleni háború elvesztése után határozták el. 

Este visszamentünk a szállásra, összepakoltunk és lefeküdtünk. Másnap indult a gépünk, délutánra 

már itthon is voltunk. Összegezve az egész szakmai utat egy két mondatban: nagyon tetszett ez a kis 

„kiruccanás” és nagyon sokat tanultam mind a szakmából, nyelvből, mind pedig történelemből. 

Köszönöm szépen ezt a hihetetlen lehetőséget a Leonardo programnak és a szervezőknek. 


