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E|s(i oszkil}os koron iÍa Vá]om U angliai kiriindulásl' ós ve.grc cbbcn aZ évbcn. ápíilis
kiizepén clérkc^lt a na8y napI
N'1ár a kcldcl is lantlszlikrls \'oIt. mivcl u igilgati bácsi Í.elmenteft minket ' iskolai
tanulnán)'ok a]ól a7 utazás napjára. j8y nyugodtan készülheÍem a nagY úlra' Még tudtanr
b.szélni l)cij\cl. vÍilánna|''. Ja. lneg e8y kisjálék is bc|eféd a szá|nitó8ópen...' Aggooum
azÚn' hogv a kót nápos élclnrisZcr cllálás e]ég icgycn, c/Írt l.lűgycllcm a szcndvicskószités
nrunkálatai! is. Mintcg}. 20 db szlndvíccsel felszerelkczve érkcztúnk cslc f.óI nyolcKor az
iskolr elé' 

^ 
busz szóp és konrfbíos kilrézetű volt. csak később ludtanr meg. hog}'

kéDyelnletlcn is lehet. ami aZ sivást ille(i. sz'ercncsérg nem ón !ittem a leÍna$obb bö6ndör'
Bepako|1Ls után' es|e 8 órakoÍ gurull ki u isLolí e|óI a husz reIunI'. iálanrlokkal tcli
úlirán)'u'lk itló. A Icghátsó i]Iésrc kaptuk a hclyünkct, mi alvás sZrmpontjáMl nagyon rossz
váltszlás volt. de mivel barálaim ül!.k melletícnl. a társaságra neú lehetell panaszunk' Al
\46{s liton' nrajd aZ !Í]'escn haladlllnk az e8ykori határátke](l Íelé. A Ilegyeshalmi átkelót
ósae se|n vctük' hiába, nrégiscsak I.iU-s tagok vagyunkI

íliszaka nrinteg1 ké| háÍom órás alvás ulán' eléggó eln!,út|en étkeáünk Brüssz€lb€. az első
olyan \'áíosban. ahol megnéZttlk a lálványosságokal. Ijz a város nagyon érdekes vol. mar
csak Món is. nler1 aZ E]urópai lJnió fóvárosakén! taíják s?ámon' Lá(uk a Bircttsá8 szókháZál.
aZ őss7es tagoÍszáL zxzlóival' I]rdekes volt a világkiállitásÉ kószült Atominium szobor is.
n1cl}c1 mindcn briisszcli k.pcn ábrázolnak. BeLccsöppenlúnk cgy tiintctisbc is' Nekcm
Ic!!obbán aZ óíiási mórclű uiliós ZásZló lctszcÍ'

Visszdpróselődvc a büszba. útifánvunk Dunkerqle' ltt szálltunk meg az első nap után' A
lranzilszállón P!.tive] és Bencével voham egy szobában' Peli hainali háromkor ZeDes
.brcszt.jlol kollcll ninkct. Dri pcdig a lauárainkat. nrivol cJóg rossz bórbcn VolI Pcti... Ls aZ ut
h,itra|c!ő ideión is.
Rcggel korán induhunli konrpon a Calais.Dovcr úlvoDalon. A kolnp nagyon izgalmas volt. az
á]talam cdClig láktrl (pl' ClUnaútjvárosi) konphoz képest nénriképp nag].obb nrórelci
lenyiilajl!eL.

MásléJ óriis tengeri hánykolridás után DoveÍhen kijti'ltünk ki' lfány (]mlerbury. ahol u
rnglikán cg}'há7 vc^tij s7ékes!'gyházát néZliik n)cg' l]ecket'famás sirhelyét is lá1tuk. aki
g}ilkosság tildoala volt a XlI' sziuadban' [.ehet. hclgy még nrindig e í.alak közöÍ kíséÍll)
slinos ilcnr lcl[teu l.én}'képeZni' pedig a Fekele Herceg síriát megöÍökílcttem vol,ra.

ilti cél: l'on<lon. t1l5ókón1 a 'lbwcr o1. I-on<lol-ba lá!)gat1unk cl' A koron.?ási ókszcrok
na8lon s7óp.k. és ncn] csak egy koroná.ja volt a királ],nak. hanenl külön|éle stilusú. és
kiilönÍéle céh szoigI1lri koronák kö2ül vá|aszlhat a mai királyrró' A |ower ttorony]
logl/ilványosabb clcmc a Wlritc lowcr. a l.hór toro]y, il'ncly u legrógebbi torony is egyben.
már r/'cr ó\'os' 1tL ]8klal( na8yon sokáig a kiÍályok, király.nők. l,cgrórnisztőbb részc a virpad.
ahol sok.sok áldozal (vé1lcn is} meghalt ru i.ltík során' Mint például Vlll. Llcnrik fclcs.gci is'

^. 
|.owcíncvéhe7máskóppcnissok.sokvórlapad.ilttalá|lákmcgnemisolyanré8enkólkis

herceg 1.jbb sz/lz éve belála/o!t rnaradványait is' Nekerl |cgjobban a |ekete He|oeg
tcst\,é|ónck pÍncólia lelszell. aulely lőbb' Niüt kit nótet üaBas volt! A oitncrcket néZVe aZ is
órdckcs Yo1t. hogy a noÍmannok cimcÍe kijr alakú volt. ncrl paizs alakú. fuiil an]il).,cnÍ illhon



N4cglá1oga|luk még a s1- l)aul's -Ca1hedrált. ami a méreleit i|letve lenyűgözó- ÁtsótáItunk a
Ml|lelilum Bridge-n. amelyct csak gya]ogosan lehet haszná]ni. Megt€kinlettük vo]na nre8 d
úJraépitet Shakespeare.s clobe szinházal is, conbm tattro7ás Iniatt ebbiíl nem láttunk

|stc értünk a találkozóhclyrc. ahova uok a családok ióttek értÍink. akiknél mecszílltunk.
Nagyon kcdves. é.. aünyos családho7 k.rültcm a baratommal. Nemcsdk u eitátás volt
rc|!ek. linom ótclek. bősógcs kínálal. dc a családi ólctük részesei is lehe(iink néhánv naoiu.jjgtti nóztűnk tv{. fbciztrrnk a gyerekekkel a keíben' játszottunk' beszé1gettüDk is'

]larmadik napot a l,ondon Eye Bcglckintésévc| kc7'd|iik. Kicsit csalódott voltan' mert nrig
Angjiában voltunk mindvégig ren€k idő volt. csak ekkor voll egy kissé köd. ami mla{ nem
]ehetetÍ olvm nagvon messzire ellá1ni. Azéí így is érdekes voltI
E/után a westminsteÍ negyedet jánuk be: megnéZtük a Houses of Parlament éDÚlEtél. a
wcsminsler Abbcya mi tulajdonképpen a Glsőház inládkozóhelye' Ennek a harmgornya a
Big Bcn' [lhaladtunk a l0 Downing street - a mininisÍelclnöki rezidencia előtt. 

^ 
IloÍse

Guards ópü]clébcn vannak a lovas |isztek. a lovas órezred' A déIutáni óÍákban a Buckinqharn
Palace{ néZtijk meg. ahol a királynő szokolt ]enni. Érdekcs' hogy a palotát a királ1 i cialád
árverésen vásíirolta meg. és nem ók építetlék' A palotából nem sokat látrunk. inkább csak
kiVülriiI. és a kcíet Icheteil lábgalni.
Greenrvich. a világ idószímíásmak k.jzpontja is ezen a délu|án volt az úticéliaink közöft- A
rótsisógpiacon láltunk cgy- két érdekes ritka ho1nit'

Ncgyedik nap a Windsori kastélyb.r lá|ogattunk el, ami eéí is volt érrlekes, mert a királyrrii
ilt lanózkodo(. (ZáSZIó jelczte aZ i(lé|ét), ós ponl a 82' születésnapját kcilctt volna
iinnepcInjc. Azonban ilógscn] czcn a napon ünncpe|ik e angolok a2 uralkodó szülctósnapját,
hanem eByctemlegcscn minden kirá]ynak és királynőnck iúnius 4.én kell toíát ennie. ekko.
ta|tiák a s7ijlclésnápjál a mindenkoíi uralkodónak.
DólL[án a Nalufal H;story Museum-ba láíogattunk el. shol óslénytui kiállít.ist nózlüük Incq'
Ndgyon furcsa órzés \'olt á1élni egy imilÁI1 földrcngést' A lábaim mindenfelé akatak mcnni']

()ti'Clik napon látogarluk meg a Madame .fussaud,s 
Panoptikumát. Ennyi ltíresség egy ircl]'en!

^ 
szlárs7inészekel isjó Voh látni. és iényképezkedni veliik' azonban sokkal édekesebb volt

a trÍónclmi szcmé]yisé8ekke] ,.ta]álkozni... Bár á középkoíban élt királyokat csak elképzelés
alapi?in tudták ntcgvalósilmi' dc a kiizelmu]t {öíén€lmi srcmélyiségei' politikusai tel.jcscn
vakisághúnck lilntck'
l)ólután a Britisb Museum tárhá7át csodálhattuk neg' ahol a regi. ókori Dgyiptom kincsci
IenyűgőZöek \'ollak! Ebből a bőséges kiállításból is lábzódik. hogy hajdoán az ángolok
nemcsak a vilá8 urai voltak' dc nekik volt pénzük ezekrc e óriási méretú Í.eltáI(r
munkálatokra is. Szcrencsórc. mcrt igy én is láthattam c pá&tlan. ritka é.tólcket'

|lltodik oapoü |etsgel elki'szÖ|rtünk vendéglátóinklól. és a csa|agiton keresztül indu]funk
I,ianciaonz'ágba. Mcg sem iílltulk l,árizsiB' llt a Napóleon csiszlÍnak épirett Diadalivet
D.Zli]k nlcg. nraid DólráDy érdckcs épülclcl kiliilró|. \cgigmcnlünl a (.hampi L'lysccn. Dc a
legnag)obb érclekcsség. Ú EiÍ}il lorony volt. meIvre sikerült is fcljutnunk' Ritka szcpscgü
kilátásban \,o|1 részijnk!

|lercdik nirpon egy leljcs napol löltöilijnk Disneylandbe. Sol| izgahnas játéko1 kipróbáltunk,
l.clti11ünk a hullámvasÚtttlira: Indian{ Jones és a Vóg7et tcmploma hullámvasútn' a Wild wcsl



|tuI]'irnr rvrtru Kipnihrlruk a rakéti
1tölro,hbrnuruk lc[tii i" 

" 
íi"'al.iir"g.jÍ"e;. #fl?'::J"-ií"liemházat' szimulátorokat

f:íe lcic i|mcnuycl indultunk ha1a. ee\
s.ln toIt oi)an táirszi;:;;;;i;á:ó #J;íi:1n?;'.1lu' '.''' zötykólödtünk. de már koránI

Déllt éÍiink \,iss7a Dunaújvárosba, szerctett isko|ánk clé'

[*]:ilÍ'',.*:iJogy lehctőségem volt ilyen messze cljutni a világba, előlte meg soha
Í,cgcs legjobban a fowe; tilkokkal és rciIélyekkel teli épillcte rctszett nekem ... ...
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