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Iskolánk évek óta lehetőséget nyújt a nyelvgyakorlásra a német-magyar 

cserediákprogram segítségével. A Than Károly Ökoiskola a neumarkti Willibald-Gluck- 

Gymnasiummal tart fenn szoros kapcsolatot. Minden év tavaszán német gyerekek érkeznek 

hozzánk, majd kis idő elteltével mi is meglátogatjuk őket.  

Idén április 7-én délután futott be a vonat a Keleti pályaudvarra 7 diákkal és két kísérő 

tanárral. Minden gyerek izgatottan 

várta, hogyan is néz ki, mennyire 

hasonlít a levelezések alapján 

kialakított képre a párjuk. Az első 

estét mindenki a családja körében, 

ismerkedéssel és pihenéssel töltötte.  

Kedden az iskolában kezdtük 

a napot, ahol először körüljártuk az 

épületet. Utána egy német nyelv és 

egy angol nyelv órára ültek be a 

diákok. Utána a Parlament épületét 

látogattuk meg, majd rövid sétával a 

Budai Várnegyed felé vettük az irányt. Itt párokban kellett megoldani a terület érdekességeit 

bemutató kvízfeladatot. A legügyesebb és leggyorsabb páros a búcsúvacsorán nyerte el 

jutalmát.  



Szerdán Visegrádra 

kirándultunk. A királyi vár 

érdekességeinek felfedezése után 

egy kisebb erdei túrát tettünk a 

bobpálya felé. A nap jutalmaként 

mindenki kedvére bobozhatott, 

majd egy kis pihenés után ismét 

az erdei túraútvonal felé vettük az 

irányt. Estére mindenki 

kellemesen elfáradt.     

Csütörtökön Budapest belvárosát fedeztük fel, illetve egy egyórás városnéző hajóúton is 

részt vettünk.  Végigsétáltunk az Andrássy úton, 

megtekintettük az Operát, a Vigadót és a Zsinagógát 

és a Szent István Bazilika kupoláját is körüljártuk. A 

rossz időjárás miatt sajnos a libegőzést ki kellett 

hagynunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pénteken a Városligetben sétáltunk, közben kiselőadásokat tartottunk az itt található 

műemlékekről, látványosságokról. A 

nap további részét az állatkertben 

töltöttük, majd délután 

visszamentünk az Oktogonhoz, hogy 

egy étteremben egy közös 

búcsúvacsorán beszéljük meg, kivel 

mi történt a héten.  

 A szombat délelőttöt 

mindenki a családdal és szuvenírek 

vásárolgatásával töltötte, majd 



délben találkoztunk a Keleti pályaudvaron, ahol a rövid búcsúzkodás után indult a vonat vissza 

Németországba. 

 

 Másfél hónappal a németek látogatása után, 

május 26-án reggel indultunk Bajorországba. Egy 

rövid müncheni pihenővel délutánra érkeztünk 

Neumarktba, ahol már izgatottan várták újdonsült 

barátaikat a gyerekek. Ez a nap kint is a fogadó 

családok megismerésével telt el. 

 Kedden az iskolában találkozott újra a teljes 

csapat. Délelőtt bekapcsolódtak a tanításba, majd az 

órák után körbejárták az iskola épületét. Ezután 

együtt felfedezték Neumarkt óvárosának 

nevezetességeit egy városnéző séta során.  

 Szerdán Nürnbergbe kirándultunk. Kipróbáltuk a 

vezető nélküli metrószerelvényeket is, majd az időnként 

csepergő esőben gyalog indultunk felfedezni az óvárost. 

Végigsétáltunk az egykori városfal mentén, jártunk középkori 

hangulatú kézműves piacon, betértünk néhány templomba, 

majd a főtér felé vettük az irányt. Délben meghallgattuk és 

megnéztük a bábos órajátékot, aztán a babona szerint 

megforgattuk a Schöner Brunnen aranygyűrűit, hogy 

teljesüljenek a kívánságaink. A városházánál már várt 

bennünket a tárlatvezető, aki bemutatta nekünk a középkori 

kínzókamrákat és börtöncellákat. Később felkerestük a 

magyar származású Albrecht Dürer házát, végül pedig a 

nürnbergi vár látványosságait néztük végig. 
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 Csütörtökön sajnos 

rosszabbra fordult az 

időjárás és egész nap esett 

az eső, de ez sem szegte 

kedvünket, hogy ismét 

felfedezzünk egy újabb 

várost. Regensburgba 

utaztunk, egy szintén 

középkori hangulatú 

városba. Betértünk a 

regensburgi dómba, ami 

Bajorország egyetlen 

gótikus katedrálisa. 

Átsétáltunk a másik 

városrészbe a nevezetes 

Kőhídon (Steinerne Brücke), amely 1135 és 1146 között épült. Ez a ma létező legrégebbi híd a 

Dunán. Tettünk egy kis körsétát az Altstadt többi részében is, majd délutánt szabadon 

tölthették el a diákok a városban. 

 Péntekre szerencsére véget ért 

az esős időszak, így nagy kedvvel 

vágtunk bele a közel 35 kilométeres 

biciklitúrának. Szerencsére ez nem volt 

annyira megerőltető feladat, mert a 

magyar csapat speciális elektromos 

kerékpárokat kapott. A túra felénél egy 

szabadstrandhoz és játszótérhez értünk, ahol egy kicsit megpihenhettünk. Másfél óra hintázás, 

trambulinozás és egyéb játék utána visszatekertünk Neumarktba.   

 

Az utolsó estét itt is közösen töltöttük el, az iskolánál grillparti fogadott bennünket. 

Finomabbnál finomabb grillezett húsokat, kolbászokat és salátákat ettünk, beszélgettünk, 

nevetgéltünk. A csoport egyik fele szórakozni indult, néhányan viszont maradtak, hogy 

megnézzék Tamara szereplését az iskolai színdarabban. 



 

 Szombat reggel szomorúan indultunk útnak, hiszen nagyon jól éreztük magunkat 

Németországban. A korai indulásnak 

köszönhetően volt időnk egy müncheni 

városnézésre is. Bejártuk a sétálóutcákat, délben 

pedig megcsodáltuk a Rathaus órajátékát. Még 

utoljára elindultunk szuveníreket vásárolni az 

otthoniaknak. Másfél órával később felszálltunk a 

Railjetre, és estére már újra láthatta mindenki az 

itthon maradt családtagjait, barátait. Fáradtan, de 

rengeteg szép élménnyel tértünk haza. A diákok 

többsége már most ígéretet tett, hogy „én jövőre 

is mindenképp jövök, tanárnő”.  

Aki kedvet érez hozzá, hogy hasonló 

kalandokban vegyen részt, azok jelentkezését 

várjuk a következő tanévben!  

 

      

 Bolyky-Szeli Bernadett 

 szervező  

 


