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Szeptember második hetében került megrendezésre a
JET hét (a JET ez az önkéntes program neve, amiben
részt veszek idén), amit az összes önkéntessel
együtt készülhettünk a missziónkra.
Nagyon jó volt megismerni mindenkit, látni, hogy
hasonló motivációval, különböző országokba indulunk
majd tovább.
A hét nagy részében előadásokat hallgathattunk
mindenféle érdekes témákról, mint pl. a  társadalmi
egyenlőtlenségek, az ökológia, a missziók történelme
stb.
De persze nem csak tanultunk, jutott idő a csodás
környék felfedezésére is, és persze sokat fürödtünk
a tengerben.

Innen mindenki különböző helyekre ment tovább, hogy
mélyebben tanuljon, fejlődjön,mielőtt elkezdi az
önkénteskedést. Mivel a közösség többi képzése
franciàul van, én meg még csak most tanulom a
nyelvet, én Tigerybe utaztam.......

Les Calanques
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2. ALLOMÁS: TIGERY-ÉCOLE DE LANGUE (NYELVISKOLA)

Szeptember 23-val elkezdődött a nyelviskola Tigeryben. Hogy miért is tanultam franciát, ha Izraelben nem 
 franciául beszélnek? Az első logikus válaszom az, hogy a közösségen belül ez a mindennapi beszélt
nyelv.Másodszor meg...egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt a 3 hónapot szuper emberek társaságában
tölthettem egy olyan közegben, ami több, mint csak egy nyelviskola.:D

Először talán írok kicsit a helyről, hogy jobban megértsétek, hogy is néztek ki a napjaim, hol is éltem
ebben a 3 hónapban. Tigery egy kis város Párizs mellett (kicsit olyan, mint Solymár Budapest mellett) A
heti programunkban a franciaórák mellett más dolgok is helyet kaptak.Segítettünk a házat karbantartani,
takarítani, főzni stb. Emellett a napunk során együtt imádkoztunk a közösséggel (zsolozsmàk, mise stb.)
ami nagyon szép keretet adott minden napnak és sok lehetőséget a lelki fejlődésre. 

De kis is ez a ”mi”, kikkel is éltem itt?
Idén a nyelviskolát 13-an végeztük, akik Európa különböző országaiból érkeztek. De napjainkat együt
töltöttük a közösségi tagokkal, akik a házban velünk laktak. 1 brazil, 1 vietnámi és 2 francia nővérrel,
illetve 2 pappal, akik Mauritiusról származnak.
A Chemin Neuf Közösségről fontos tudni, hogy nem csak szerzetesek köteleződhetnek el benne, hanem
házaspárok is. Közülük 4-en a családjukkal szintén Tigeryben laknak; a (kastély)parkon belül megvan a
saját kis házuk, saját kerttel stb. A szülők a ház körül segítenek, vendégeket fogadnak, programokat
szerveznek, (vagy épp minket tanítottak franciára.) Néha gyerekekkel is találkoztunk, közös programjaink
is voltak, vagy akár csak fociztunk egyet közösen.Volt, hogy ők készültek nekünk tánccal, vagy épp mi
mutattuk be nekik nemzeti ételeinket és táncainkat.

S íme szerény otthonunk.

Szóval ahogy mondtam,

mindig nagyon keményen

dolgozunk ;)

S íme szerény otthonunk,
Cénacle de Tigery



UTAZGATÁSOK

Persze néha ki is muzdultunk a ’Tigery bubble-ból’.😉 
Szeptember utolsó hétvégéjén Párizsban tartottunk egy közös városnézést (de ide persze
többször visszlátogattunk). 
Október közepén Mont Saint Michel-be és Lisiseux-be is eljutottunk. Volt lehetőségünk
találkozni egy nővérrel is,aki ott,a kolostorban él.Nagyon őszintén mesélt nekünk az
életéről, a rendről és arról, milyen az élet ennyi túrista között.(Mont Saint Michel régen
bencés apátság volt, később börtönként is üzemelt.A "Fraternités Monastiques de Jérusalem"
közösség 20 éve lakik itt és fogadja a látogatókat.)
Számomra talán az egész félév fénypontja november utolsó hete volt. Olyan szerencsések
voltunk hogy Hautecombe-ban tölthetünk egy hetet, ahol egy Szent Ignác-i lelkigyakorlaton
vehettünk részt. Ezt az apátságot a Chemin Neuf Közösség már sok éve lakja.Itt működik az HDS
(Hautocombe Disciplienship School), ahol a többi önkéntes töltötte ezt a három hónapot.
Szuper volt újra találkozni velük (is). És persze a Ha van a világon szép hely....de
beszéjenek helyettem a képek.

Mont-Saint Michel



Egy kis fürdő mindig jót

tesz, még novemberben is ;)

Párizs

Hautecombe



ÉS HOGYAN TOVÁBB?

A nyelviskola dec 15-ig tartott, így könnyes búcsút kellett mondanunk egymásnak. :
(Tényleg szuper volt ez a három hónap, és rengeteget gazdagotam, tanultam önmagamról
és másokról.)

 

És....nagy örömmel jelentem be, hogy a vízumomat sok-sok segítséggel és türelemmel, de sikerült

megszereznem!!!! Már csak a COVID-tól függ, de remélem a közvetkező beszámolót már Jeruzsálemből

küldöm nektek. 😉
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1. ÁLLOMÁS: JET-HÉT, MARSEILLE 
 

La deuxième semaine de septembre était la semaine du JET 
(le JET est le nom du programme de volontariat auquel je 
participe cette année), au cours de laquelle nous avons eu 
l'occasion de préparer notre mission avec tous les 
volontaires. 
C'était génial de faire connaissance avec tout le monde et 
de voir que nous allons partir dans des pays différents avec 
des motivations similaires. 
Pendant la majeure partie de la semaine, nous avons écouté 
des conférences sur toutes sortes de sujets intéressants, 
tels que les inégalités sociales, l'écologie, l'histoire des 
missions, etc. 
Mais bien sûr, nous n'avons pas seulement appris, nous avons 
également eu le temps d'explorer les magnifiques environs 
et, bien sûr, de nager dans la mer. 
 
À partir de là, chacun est allé dans différents endroits pour 
apprendre et se développer plus profondément avant de 
commencer à faire du bénévolat.   Comme le reste de la 
formation dans la communauté est en français et que 
j'apprends encore la langue, je me suis rendue à 
Tigery........ 
 
 
 

 

Les Calanques 



S íme szerény otthonunk, 
Cénacle de Tigery 

2. ALLOMÁS : TIGERY-ÉCOLE DE LANGUE (ÉCOLE DE LANGUE) 
 
L'école de langue à Tigery a commencé le 23 septembre. Pourquoi ai-je appris le français si on ne parle 
pas français en Israël ? Ma première réponse logique est que c'est la langue parlée tous les jours dans la 
communauté.Deuxièmement... je ne regrette pas du tout d'avoir passé ces 3 mois en compagnie de 
personnes formidables. 
dans un environnement qui est plus qu'une simple école de langues :D 
 
Tout d'abord, je vais peut-être écrire un peu sur le lieu, afin que vous puissiez mieux comprendre 
comment étaient mes journées, où j'ai vécu pendant ces 3 mois. Tigery est une petite ville près de Paris 
(un peu comme Solymár près de Budapest). Notre programme hebdomadaire comprenait des cours de 
français, mais aussi d'autres activités comme l'aide à l'entretien de la maison, le nettoyage, la cuisine, 
etc. 
 
Mais qui est ce "nous", avec qui ai-je vécu ici ? 
Cette année, 13 d'entre nous ont été diplômés de l'école de langues, venant de différents pays d'Europe. 
Mais nous passions nos journées avec les membres de la communauté qui vivaient dans la maison avec 
nous. 1 Brésilien, 1 Vietnamien, 2 Français et 2 prêtres de l'île Maurice. 
Une chose importante à savoir sur la communauté du Chemin Neuf est que non seulement les moines 
peuvent s'engager, mais aussi les couples mariés. Quatre d'entre eux vivent également à Tigery avec leur 
famille ; ils ont leur propre petite maison dans le parc (du château), avec leur propre jardin etc. Les 
parents aident dans la maison, reçoivent les invités, organisent des activités (ou ils nous ont appris le 
français.) Parfois nous avons rencontré des enfants, fait des activités ensemble ou même joué au football 
ensemble. 

 

S íme szerény otthonunk. 

Szóval  ahogy  mondtam, 
mindig  nagyon  keményen 

dolgozunk ;) 



INTERVENTIONS 
 

Bien sûr, il nous arrive aussi de sortir de la " bulle Tigery "   . 
Le dernier week-end de septembre, nous avons fait une visite guidée de Paris (mais bien sûr, nous sommes revenus 
plusieurs fois). 
A la mi-octobre, nous nous sommes également rendus au Mont Saint Michel et à Lisiseux.   Nous avons également eu 
l'occasion de rencontrer une sœur qui vit au couvent et qui nous a parlé très honnêtement de sa vie, de l'ordre et de 
ce qu'est la vie au milieu de tant de touristes. (Le Mont Saint Michel était autrefois une abbaye bénédictine, puis une 
prison. La communauté "Fraternités Monastiques de Jérusalem" vit ici depuis 20 ans et accueille les visiteurs). 
Pour moi, le point culminant de tout le semestre a peut-être été la dernière semaine de novembre.   Nous avons eu 
la chance de passer une semaine à Hautecombe, où nous avons pu participer à une retraite pastorale de St Ignace.  
C'est dans cette abbaye, habitée depuis de nombreuses années par la communauté du Chemin Neuf, que se trouve 
l'HDS (Hautocombe Disciplienship School), où les autres volontaires ont passé ces trois mois. C'était génial de les 
retrouver (aussi). Et bien sûr, s'il y a un bel endroit dans le monde mais... 
Laissez les photos parler pour moi. 
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Egy kis fürdő mindig jót 

tesz, még novemberben is ;) 

 
 

 

  

Párizs 



QUOI DE PLUS ? 
 
L'école de langue a duré jusqu'au 15 décembre, nous avons donc dû nous dire au revoir en pleurant : 
(C'était vraiment trois mois géniaux et j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur les autres). 

 
 
 
 
Et....je suis très heureux d'annoncer qu'avec beaucoup d'aide et de patience, j'ai réussi à obtenir mon visa !!!!. 
C'est maintenant au COVID de s'en charger, mais j'espère pouvoir vous envoyer le rapport en streaming de 
Jérusalem.   
 
 
 


