Club Marpen beszámoló
2006. augusztus 1-től 15-ig voltunk a Club Marpen szervezte építőrestauráló táborban Franciaországban, Angouléme környékén.
Magyarországról, az Yblről 11-en vettünk részt a programokban, rajtunk kívül
más nemzetiségűek is voltak: csehek, spanyolok, ukránok, tunézek és nem utolsó
sorban franciák.
11-ünk közül volt aki a repülőt választotta, volt aki autóval jött, sőt még
olyanok is akadtak, akik motorral tették meg a 2500 km-es utat. Aki a közutat
választja érdemes megnéznie a Riviérát illetve hazafelé Svájcot.
Angouléme környékén, Coulgens-ban (Sigogne határán) és Villejesus-ben
voltunk elszállásolva. Ezek apró vidéki falvak, ahol megfigyelhető a franciák
mindennapi élete. Akik Villejesus-ben laktak egy komfortos téglaházban lettek
elszállásolva. Mi Coulgens-ban voltunk , ahol egy sátortábor létesült a
restaurálni kívánt régi rom köré.
A munka mindkét helyszínen hasonló volt: falazás, kertépítés (kapálás),
ácsmunka és kőfaragás. 8 órától 2-ig tartott mindennap a munka, 11 körül
mindig volt egy félórás uzsonnaszünet. A 3 építési helyszín: Coulgens-i régi rom,
Villejesus-i régi ház és Chavagnac-i mezőgazdasági épület. A helyszíneken
mindenhol francia szociális munkások, illetve önkéntesek segítenek, vezetnek.
Gyakorlatilag az ételt és a szállást ők fizették, tehát csak a luxuskiadásokra
kellett költenünk.
A nap további része 2-től estig szabad programokkal telt (sport,
ismerkedés a többiekkel, játékok). Majd kiderült , hogy 2006-ban lesz egy
Európai Ifjúsági Buli,amit a Club Marpennek kell megszerveznie. Ez sok
szabadidőnket és energiánkat felemésztette.
3 naponként van szabadnap, ilyenkor a szervezők elvisznek
kirándulásokra a környéken. Elmentünk egy helyi kis folyóhoz fürdeni ,
megnéztük a helyi építészet jellegzetes példáit (2 templomot) és elvittek egy
óceáni kis szigetre Ile de Re szigetére, valamint egy nemzetiségi karneválra,
utcabálra.
Az Európai Ifjúsági Party is jól sikerült, ahol sok európai ország fiatalja
képviselte hazáját, így mi is. Készítettünk tradicionális magyar ételeket és
festettünk egy tablót az országunk jellegzetességeiről.
Lehetősége van minden programon résztvevőnek, hogy egy nap a saját ételeit
tálalja a többieknek. Valamint 2 alkalommal konyhai szolgálatot kell teljesíteni,
amiben a WC pucolás is benne van☺
Néhány jótanács: - Mindenféleképpen vigyetek magatokkal esőkabátot, mert esős
az éghajlat arrafelé.
- A francia ételek között van néhány nagyon finom, de van
olyan is ami szokatlan a mi ízeinkhez képest, ezért érdemes
sok konzervet vinni.
- A francia autópályadíj nagyon magas, a fél benzinpénzt az
viszi el.
- A francia vidék útjai összevissza szelik át a vidéket és nagyon
hamar el lehet tévedni a labirintusukban, ezért érdemes az

-

első Angouléme-hez közeli postán egy részletes térképet venni
a további problémák elkerülése végett.
Munkásruhát vigyetek magatokkal.

Összefoglalva nagyon jól érzetük magunkat, bár egy kicsit nomádabb volt, mint
amire számítottunk. De magát az élményt tekintve felejthetetlen volt!
Budapest, 2006. október 23.
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