Németországi csereprogram, Eger-Lippstadt,
2018.06.07-16.

Szeptemberben már jártak nálunk cserepartnereink, így már egymást
jól ismerve, majdnem egy tanévnyi várakozás után indultunk utunkra június
7-én, délután 6 órakor. A jól felszerelt,
még új illatú busszal a röpke 20 órás út
csak úgy elrepült, bár lehet, nem mindenki osztozik véleményemmel. Másnap délután 1 órakor érkeztünk meg
Lippstadtba, az iskola udvarára. Itt már
izgatottan vártak minket partnereink.
Délután szabadprogramunk volt, ki
városnézésre, ki közös grillezésre indult, vagy kipihente a hosszú út fáradalmait.

Csoportkép Kölnben

Szombaton reggel indultunk Kölnbe, Németország negyedik legnagyobb városába. Ide
iskolánk vezetőségének tagjai is elkísértek minket, Dr. Sipos Mihály igazgató úr, Kocsis
Emese igazgatóhelyettes asszony és Tarnóczi Aranka idegen nyelvi szakmacsoport-vezető.
Meglátogattuk a káprázatos, gótikus stílusú dómot, a város ikonikus hídját, a szerelmesek által
teleaggatott lakatos korlátokkal együtt, a görög
birodalom romjait, a zsidóüldözések emlékművét, valamint a filharmonikusok földalatti próbaterme fölött is átsétáltunk. Régóta a bakancslistám elején szerepeltelt Köln, kiváltképp a dóm,
most ez az álmom is
teljesülhetett.
Köln
egy nagyon liberális
város, haladó szellemmel állnak a világhoz, ami nekem kifeHohenzollernbrücke, Köln
jezetten tetszett. Elfogadják a más nemi identitásúakat, a bevándorlókat, a békére törekszenek.
Vasárnap Padebornba indultunk, a világ legnagyobb számítástechnikai múzeumát, a Heinz Nixdorf Museumsforum-ot megláA kölni dóm
togatni. Tárlatvezetéssel jártuk be a háromszintes épületet, ahol a
névadó Heinz Nixdorf mellett Neumann János munkássága is fontos szerepet játszott. Ezután
a belvárosba indultunk, a történelmi épületeket felfedezni. Este a Cosack farmon ünnepeltük
meg a cserekapcsolat 25. évfordulóját, finom vacsora és kisfilm mellett.

Lippstadt, Marienschule, Biológia terem

Másnap órákat látogattunk az iskolában.
Volt szerencsém egy dupla franciaórát megtekinteni, úgy, hogy a „je mapelle” és a „merci” kimeríti az eddigi szókincsem. A tanárnő nagyon lelkes
volt, megkért minket, hogy tanítsuk egy kicsit
magyarul a csoportot és őt is, így egy órán keresztül átvehettük a katedrát. Délután Rietbergbe indultunk, egy hatalmas, felnőtt méretű játszótérre.
Mindenki jól érezte magát, az óriáscsúzdák és a
vizes játékok még a tanárainkból is előhozták a
bennük megbúvó kisgyermeket.

Kedden Lippstadt városát indultunk felfedezni.
Felépítésében Egerhez nagyon hasonló, a központjában
nagy park terül el. Láttuk a Kedves Nővérek apácarend
régi kolostorát, egy idősek otthonát, ahol a rangon aluli
házasság helyett, inkább az örök magányt választó, német nemesi családok leányai élnek és az egykori zsinagóga emlékét. A polgármesteri hivatalban az alpolgármester fogadott minket, majd szabad programra indultunk. A csoport egyik fele bowlingozott, a másik része
focigolfozott.

Lippstadt belvárosának utcái

Szerdán a Fort Fun kalandparkban hódolhattunk az adrenalin utáni vágynak. Voltak hullámvasutak, bob, körhinta, óriáskerék és drótkötélpálya. A
hazautat fáradtan, de jó hangulatban, énekelve töltöttük.
Utolsó napunkon Münsterbe utaztunk. Meglátogattuk a dómot, valamint a városházát, ahol a 30
éves háborút lezáró, vesztfáliai békét is aláírták. Az
impozáns épület
Münster, Városház, Béketerem
béketerme padlótól-plafonig gazdagon faragott, fával borított, benne titkos
rekeszek vannak elrejtve, itt tárolták a törvényeket. Kirándulásunk ezután véget ért. Péntek reggel 8 órakor kisírt
szemekkel, szomorúan indultunk útnak hazafelé. Rövid
megállót tartottunk Nürnbergben. Mindannyian rengetek
élménnyel gazdagodtunk, sok szép helyre eljutottunk. Úgy
gondolom, hogy cserekapcsolataink tartósak lesznek és a
magyarok közti barátságok is megerősödtek az utazás során. Köszönöm a lehetőséget, hogy részese lehettem ennek
a programnak, hogy részt vehettem ebben a „csodában”.
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