
                            Esslingen – Eger – Kalandozások egy cserekapcsolat keretein belül 

 

Immár huszonhat éve iskolánk minden második tanévben meghirdeti vállalkozó kedvű diákok számára a német 

– magyar cserekapcsolatot. 

                         
A program és a lehetőség az előző tanévben sok tanulónak felkeltette az érdeklődését, így gyorsan összeállt a 

„csapat”, készen a kalandra. 

      
A „nagy kaland” 2018 szeptemberében kezdődött el, mikor a tanév elején összeültek a szervező tanárok, a 

csillogó szemű, nyitott diákok és a kissé aggódó, de vállalkozó kedvű szülők. A megbeszélések, szülői 

értekezletek végén viszont már mindenki nyugodtabb volt, ugyanakkor izgatott is a rájuk váró kalandtól. 

 

 

2018 október 17 –én szállt fel a vontara a neumannos csapat, akinek a hosszú, három országon átívelő út végén, 

Esslingben, kárpótlásul az utazásért, szeretetteljes, lelkes, magyar zászlós fogadtatásban volt része. 

 

 

 



A cserekapcsolat során a diákok mindig egy hetet töltenek Németországban, melynek során a német szervező 

tanárok, Jürgen Wurst és Jeanette Witzmann, változatos, élményekkel, utazásokkal teli programokkal 

igyekeznek kedveskedni diákjaiknak.   

                                  
A tartalmas napok folyamán a magyar és német diákok sok időt tölthettek együtt, használhatták már 

megszerzett idegen nyelvi ismereteiket, sok-sok élménnyel gazdagodhattak, valamint betekintést nyerhettek az 

esslingeni gimnázium és Németország minden napi életébe. 

                               
A kirándulások alkalmával tanulóink megismerkedtek Eger testvérvárosával, a hangulatos és barátságos 

Esslingennel, ellátogattak Albert Einstein szülővárosába, Ulmba, majd megtekintették Freiburgot, az 

egyetemvárost, a székesegyház 116 méteres tornyából. 

 

És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, elzarándokoltunk együtt a Fekete – erdőbe, és megkerestük a Duna 

forrását, mely mindannyiunk számára különleges élmény és kaland volt. 

 

Tapasztalataikról, benyomásaikról és kalandjaikról a tanulók egy kellemes búcsúest alkalmával meséltek 

fogadott szüleik és tanáraik előtt fényképek, zenék különböző vicces játékok segítségével. 

 

 



 

Az egy hét nagyon gyorsan elrepült és a diákoknak az esslingeni pályaudvaron búcsút kellett venniük baden-

württembergi „családjuktól”. Az elválás pillanatait enyhítette a viszontlátás biztos tudata májusban, amikor is 

diákjaink szeretnének kellemes pillanatokkal és színes kalandokkal kedveskedni barátaiknak.  
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