
A barátság minden nyelven ugyanazt jelenti 

Jubileumi évfordulót ünnepelt az egri Neumann János Középiskola és az esslingeni Mörike 

Gymnasium közötti testvérkapcsolat 

 

Bár a Neumann a fiatalabb egri középiskolák közé tartozik, a németországi Esslingen 

egyik iskolájához, a Mörike Gymnasiumhoz mégis negyedszázados kapcsolat fűzi. 

Meghívásukra 20 neumannos diák utazott a baden-würtenbergi városkába, hogy a két iskola 

vezetésével és tanáraival együtt ünnepelhessék a 25 éves baráti kapcsolat kiemelkedően szép 

pillanatait. 

Történetük 1989-ben, a 

vasfüggöny leomlásának 

évében kezdődött. A 

Neumann fiatal iskola volt, 

két évvel korábban, 1987-

ben indult el az oktatás az 

új épületben. Tanárait 

kezdettől fogva újító 

szellem vezérelte, szívesen 

tanultak más, hazai iskolák 

innovatív oktatási 

gyakorlataiból. Amikor 

megnyíltak a határok, 

kinyílt Európa, szerették 

volna megismerni a nyugat-

európai országok 

iskolarendszereit is. 1989 őszén az egri szimfonikus zenekar európai turnéra indult, és magukkal 

vitték dr. Sipos Mihály igazgató úr levelét, amelyben partneriskolai kapcsolatot kezdeményezett. 

Meglepetés, de annál nagyobb öröm volt, hogy nem sokkal visszatérésük után levél érkezett az 

esslingeni Mörike 

Gimnázium akkori 

igazgatójától, melyben azt 

írta, szívesen látogatnának 

el a Neumann János 

Középiskolába. A három-

napos találkozás olyan jól 

sikerült, hogy még 1989 

decemberében a viszont-

látogatásra is sor került. A 

kölcsönösen kedvező 

tapasztalatok után mindkét 

iskola lehetőséget látott az 

együttműködésben és még 

Németországban döntöttek 

tanulói csoportcseréről is. 



Ez az időszak egybeesett Magyarországi politikai, gazdasági, társadalmi átalakulásának 

időszakával. 1990 tavaszán 36 magyar tanuló és 3 tanár vett részt az első hét napos németországi 

„turnén”, ahol máig tartó barátságok születtek. Az iskolák célul tűzték ki egymás kultúrájának, 

társadalmi berendezkedésének, iskolarendszerének megismerését, magyar részről a német nyelv 

tanulásának motiválását. Az esslingeni cserekapcsolat a Neumann Középiskolában utat nyitott a 

német nyelv tanulásának, és azóta is fontos motivációs szerepet tölt be a tanulók 

nyelvtanulásában.  

Még ugyanabban az 

évben, 1990-ben a Mörike 

Gimnázium diákjai és tanárai 

hasonló számban látogattak el 

Egerbe. 25 éven keresztül 

nagyon jól működött ez a 

cserekapcsolat, az utazásokat 

„sem természeti katasztrófák, 

sem dunai árvíz, sem 

németországi vasutassztrájk 

nem tudta megakadályozni”- 

mondta a 25. évforduló 

tiszteletére Esslingenben 

rendezett jubileumi 

ünnepségen Jeanette 

Witzman, a Mörike Gymna-

sium tanára, a cserekapcsolat koordinátora. A kezdetben megfogalmazott célok magas szinten 

megvalósultak, ami inspirációt adott ahhoz, hogy Esslingen és Eger között is testvérvárosi 

kapcsolat alakuljon ki. Ezt követően gazdasági, üzleti kapcsolatok jöttek létre, a két város 

rendőrsége is partneri viszonyt létesített, a tanulók szülein keresztül baráti, családi kapcsolatok 

születtek. Ezekkel kapcsolatos emlékeiket elevenítették fel azok a német öregdiákok, akik az 

elsők között utaztak Egerbe.  

A 25 éves jubileumi 

ünnepséget, megtisztelte 

jelenlétével Mydló Tamás, 

müncheni magyar 

főkonzul is. Wolfgang 

Tanzer úrral, a Mörike 

Gimnázium igazgatójával 

és dr. Sipos Mihály 

igazgató úrral együtt 

kézjegyükkel látták el azt 

a jubileumi dokumen-

tumot, amely összegzi és 

hangsúlyozza a két iskola 

közötti testvérkapcsolat 

történelmi és kulturális 

jelentőségét.  

 


