
19 magyar , 19 német diák, 1248 km, 11 felejthetetlen nap 

avagy  Simmernben jártunk 

 

Miután tavasszal a német cserepartnereink tettek látogatást Magyarországon, és szereztek sok 

szép élményt, 2016. szeptember 11-én este mi is elindultunk Simmernbe, hogy Németország 

sok látnivalóját megcsodálhassuk. Az idő viszonylag gyorsan eltelt a buszon, mivel az utazás 

több mint felét alvással töltöttük. Reggel, mire felébredtünk, már Németországban voltunk. 

Két városba is kitérőt tettünk. Regensburg nevezetességeit tekintettük meg, csoportképet 

készítettünk a Duna fölött átívelő legrégibb kőhídon, majd Nürnbergben, a 

Reichsparteitagsgelände nevű Dokumentationszentrumot látogattuk meg, mely a harmadik 

birodalom történelmi eseményeit dolgozza fel korhű dokumentumok segítségével. Délután 

érkeztünk Simmernbe, ahol a német fogadócsaládok már nagy izgalommal vártak minket.  

A következő 10 napon  sok városba eljutottunk. Trier, Köln, Mainz. Mind-mind nagyon 

különleges város, mindegyiknek megvolt a maga szépsége, különlegessége. A kölni dómnak 

mind az 533 lépcsőjét megmásztuk; a legrégebbi német városban, Trierben  megnéztük a 

város jelképét a Porta Nigrat,  sétahajóztunk a Rajna középső szakaszán, ami ma a  

világörökség részét képezi, megcsodáltuk a Heinrich Heine által megénekelt Loreley sziklát. 

Mainz-ban nem csak a Marc Chagall által készített különleges ablakokat tekinthettük  meg a 

dómban, de betekintést nyerhettünk az SWR regionális TV-csatorna  szerkesztői munkájába 

is. Azokon a napokon, amikor nem voltak szervezett programok, óralátogatáson vettünk részt, 

majd délután és hétvégén a fogadó családok biztosították a programot. A hétvége is 

mindenkinek élményekkel teli volt: többen jártunk Frankfurtban, Koblenzben, Bad 

Kreuznachban. Útban haza feláé még megcsodáltuk Rothenburg ob derTauber középkori kis 

városkát, és a kivilágított Bécsben tettünk egy éjszakai sétát. 

Nagyon gyorsan elszaladt ez a 10 nap. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, emellett 

természetesen sokat is tanultunk. Megszerettük egymást, ezért nehéz volt az elválás, de 

reméljük, nem ez volt az utolsó találkozásunk... 

A szervezésért köszönet Puskásné Kiss Éva és Timkó Csilla tanárnőnek. 

Orosz Petra és Urbán Laura 9/2 

 



 

 

Regensburg – csoportkép a felújítás alatt álló legrégebbi Dunán átívelő kőhídon 

 

 

 

Nürnberg - Reichsparteitagsgelände 



    

    

 

Hajóztunk a Rajnán 34 fokban 



 

 

 

Megcsodáltuk Tierben a Porta Nigrát 

 

 



 

Csoportkép Trierben és Rothenburgban 

 

 



Az SWR stúdiójában 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

És végül a hazautazás….. 

 

 

 



 

 



 



 

 


