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                                      Egy tartalmas hét német barátainkkal  

2015. április 29 -én szerdán este izgatottan vártuk az egri pályaudvaron a budapesti vonat 

érkezését. Hogy a ránk törő idegességet legyőzzék, tanáraink gyorsan éneklésre ösztönöztek 

minket. Amikor a vonat befutott az állomásra, már hangosan szólt a „Tavaszi szél vizet 

áraszt...” című népdal. Boldogan köszöntöttük rég nem látott „cserebarátainkat” és ott 

folytattuk a beszélgetést ahol fél évvel ezelőtt / októberben abbahagytuk.  

Első napunk délelőttje iskolalátogatással telt. Megmutathattuk német barátainknak az iskola 

épületét és néhány tanórára is beülhettünk. Ezután a klubhelységben gyűltünk össze, finom 

süteményeket fogyasztva hallgathattuk meg Igazgató úr köszöntőjét. A következő program az 

Egri Líceum épületében várt ránk, ahol megnéztük a híres varázstornyot. A Camera Obscura 

teljesen lenyűgözte a németeket és sok itthoni diákot is. A délután további része szabad volt, 

így lehetőségünk nyílt egy kis városnézésre, melynek során megcsodáltuk együtt városunk 

nevezetességeit, eljutottunk Eger ismert és kevésbé ismert helyeire. Voltak, akik az Egri várt 

nézték meg, mások egy jégkása mellett fűzték szorosabbra a barátságukat.  

          

 

 

 



Másnap reggel újra a vasútállomáson gyülekeztünk vonatra várva. Szilvásváradra érkezve 

elsőként megtekintettük a Panoptikumot, ahol történelmünk ismert alakjaival 

„találkozhattunk”, majd a Szalajka – völgyi kisvonattal utaztunk és a „végállomástól” 

megkezdtük hosszú sétánkat az ősember barlangig.  

 

Ott tartottunk egy jó fél órás pihenőt - melyre szükségünk is volt - majd újra útra kelve 

elindultunk visszafelé az étteremig, ahol egy fantasztikusan finom ebéd várt minket. Délután 

két óra szabadidőnk volt, amit bobozással, és ajándékok vásárlásával töltöttünk.  

A hétvégét megpróbáltuk barátaink számára tartalmassá és színessé tenni. Voltak, akik 

kalandparkba mentek, mások kisebb kirándulásokat tettek városunk környékén, melyek során 

többen meglátogatták a Stühmer csokoládégyárat. Estére szabadtéri programokat terveztünk, 

így grill-partikon gyűltünk össze, angolul társasoztunk és magyar kártyajátékokra is 

megtanítottuk esslingeni barátainkat.  

Hétfőn a korai órákban újra összegyűlt a csapat az iskola előtt és útra kelt Budapest felé. Az 

utazás nagy részét a hétvége élmények megbeszélésével töltöttük. Budapest leghíresebb 

épületének látogatásával kezdtük a napot. A Parlamentben német nyelvű idegenvezetés volt, 

amit ugyan csak a csapat fele értett, mégis mindenki nagyon élvezte a látogatást. Ezután 

városnézős hajótúrán vettünk részt, melynek során a Duna-parti nevezetességeket tekintettük 

és ismerhettük meg angol, német és magyar nyelvű audio guide segítségével. A Vígadó térnél 

ért végett hajókázásunk és utána újra kaptunk egy kis szabad időt.  Legtöbben éttermeket, 



ruha és ajándék boltokat látogattak. Újabb hosszú séta után a Budai várban kötöttünk ki, amit 

végül csak kívülről volt időnk megnézni. 4 órakor fáradtan, de új élményekkel gazdagodva 

szálltunk fel a buszra.  

 

Kedden, az utolsó együtt töltött napon, visszatértünk az iskolába. A NIVÁK informatikai 

termeiben összegyűlve prezentációkat állítottunk össze a hét programjaiból és az általunk 

készített fotókból. Ezeket később tanáraink és igazgató úr jelenlétében adtuk elő. A német 

diákoknak magyar „nyelvvizsgát” is kellett tenniük olyan hasznos és életmentő 

kifejezésekből, mint például a „köszönöm” és „egészségedre”.  

A délutánt a Mátyus lovas tanyán töltöttük, ahol néptánc oktatáson és korai vacsorán vettünk 

részt. Az utolsó esténket főképp beszélgetésekkel töltöttük. Megpróbáltuk kiélvezni az utolsó 

együtt töltött pillanatokat. Másnap hajnalban már 7 óra előtt megjelentünk az állomáson. 

Mindenki álmosan búcsúzott cserepartnerétől. Ahogy a vonat elrobogott, még sokáig 

integettünk és boldogan nyugtáztuk, hogy egy fantasztikus programban vettünk részt és 

hiányolni fogjuk a német barátainkat. 



 

Soós Adrienn, Szabó Kitti 9.K 

 


