
Egy hónap Németországban 

 

A tavalyi tanévben lehetőségünk volt német ösztöndíjra pályázni. A DSD-s csoport-társainkkal 

kisfilmet készítettünk „Wahlpflicht oder Wahlrecht” címmel, melyben öten vitáztunk a témával 

kapcsolatban.  

Pár hónap múlva értesítettek, hogy ketten ösztöndíjakat nyertünk. Az utazásunkról a részleteket 

a budapesti Német Nagykövetségen tartott előzetes tájékoztatón tudtuk meg. A Német 

Pedagógiai Csereszolgálat 4 hetes programján vehettünk részt, Magyarországról 7 másik 

diákkal utaztunk, így összesen 9-en utaztunk Németországba, ahol 4 különböző csoportra 

bontva időnként eltérő, időnként azonos elfoglaltságokkal töltöttük az időt. A csoportok 12 fős, 

számos nemzetből érkezett tanulókból álltak. Ecuadori, togói, namíbiai, tádzsikisztáni és cseh 

csoporttársainkkal az érkezésünk napján még nem volt alkalmunk megismerkedni. A repülőnk 

kora este szállt le Bonnban és a gyors vacsora alatt a nemzetek még elkülönülve ültek. Első 

állomásunkon, Bonnban, 5 napot töltöttünk. Az időjárás nem mindig kedvezett nekünk, de ettől 

függetlenül nagyon jól szórakoztunk és nem is hiányzott a hőség. Kölnbe is elutaztunk egy fél 

napra, ami után visszaérkezve Bonnba megtartottuk az „internationaler Abend”-et, vagyis a 

nemzetközi estünket, amelyen az összes ország bemutatkozott egy rövid, érdekes előadás 

keretében. Volt alkalmunk táncokat megtekinteni, dalokat meghallgatni, sőt még hagyományos 

ételeket is megkóstolni. Ezt egy beszélgetős-táncolós parti követte, amely utazásunk egyik 

legszórakoztatóbb része volt. Másnap egy 6 órás vonatutat követően megérkeztünk 

Münchenbe, ahol a következő 5 napot töltöttük. Természetesen megnéztük a városházát a 

főtéren, de voltunk a Technikai Múzeumban, a Zugspitzén, illetve jégkorcsolyázni is 

elmentünk.  

Az 5 nap elteltével a 4 csoport 4 különböző területre utazott, ahol két hétig mindenki egy 

befogadó családnál lakott. Ez idő alatt iskolába jártunk azokkal a diákokkal, akikhez 

ideiglenesen beköltöztünk, azonban délutánonként és a hétvégéken a család valamint az iskola 

biztosított számunkra szórakoztató programokat. Volt lehetőségünk jobban megismerni a 

német oktatást és a családi életbe is bepillantást nyertünk. Egy, a bonnihoz hasonló, de kisebb 

est alatt elbúcsúztunk, majd másnap folytattuk utunkat Berlinbe, ahol utolsó 6 napunk alatt még 

bőven volt mit tennünk. Érkezésünk után rögtön egy rövidebb városnézésre mentünk, amelyet 

a Brandenburgi kapu tövében fejeztünk be. Az estére kivilágított épületnél sok szép fényképet 

is készítettünk. Másnapi programunk a parlament épületének megtekintésével kezdődött, ahol 

az országgyűlés működésével is megismerkedtünk. Ezután a Zsidó Múzeumot látogattuk meg, 

de emellett több másik múzeumban is voltunk, többek között a DDR, játék, „Menschen” és 

történelmi kiállításokat néztünk meg. Egyik nap mi kerültünk az idegenvezetői szerepbe. Ennek 

alkalmával mindenki németül bemutatta azt a személyenként egy-két berlini látványosságot, 

amiket korábban osztottak szét közöttünk.  

Utolsó napon a Spreewald-ba utaztunk, ahol a falut átszelő kis csatornákon csónakáztunk, 

akárcsak Velencében szokás. Összességében elmondható, hogy fantasztikus 1 hónapot 

töltöttünk Németországban, a PAD-nek köszönhetően, amely során sok új baráttal és élménnyel 

lettünk gazdagabbak. 

Laurinyecz Levente 12I 

Lukovszki Karolina 12H 

 



 

 



 

 

 

 


