Passaui pillanatok
PEB
2008. július. 25 és 31-e között élményekben gazdag 7 napot tölthettünk el Passau városában. Vendéglátóink a
Leopoldinum Gimnázium diákjai és családjai voltak. Amikor megpillantottuk rég nem látott német barátainkat
izgatottak lettünk. Mindenki megtalálta a maga kis családját, majd utána az első közös programunkhoz a passaui
élményfürdőhöz kalauzoltak bennünket. PEB (Passauer Erlebnisbad) Az idő nem volt túl bíztató, de mire
odaértünk a nap kisütött és a felhőknek nyoma veszett. Megérkezve a bejárati ajtónál gyülekeztünk és vártunk a
többiekre. Az élményfürdő épülete hatalmas volt. Ehhez tartoztak benti és kinti medencék. Kisebb gyerekek és a
felnőttek is egyaránt megtalálhatták azt a helyet, ahol jól érezhetik magukat. Az időt csúszdázással, úszással, (a
bátrabbak) különböző magasságokból való ugrással ütötték el. A jókedv mércéje mindig a maximumon volt,
még a medencék melletti egymás elleni röplabdameccsen is. Már így az első délutánon érezhetővé vált, hogy
kezd úgy összebarátkozni a társaság, ahogy az előző évi szeptemberben. Már most kialakultak a különböző
baráti körök, német és magyar diákok vegyesen. A fárasztó lubickolás után, ki-ki a saját német párjával, vidáman
nézett az első családi este elé.
Szokoli Teodóra
Városnézés
Utazásunk 2. napján megismerkedtünk Passauval, a 3 folyó városával. Itt folyik össze a Duna, az Inn és az Ilz.
Két csoportban mentünk, mi magyar vezetést kaptunk. Az idegenvezetőnk nagyon szépen beszélt magyarul.
Először a passaui Szent István dómot tekintettük meg. Itt található Európa legnagyobb 5 részes orgonája. Sok
fotót készítettünk a hatalmas freskókról. Ezután ellátogattunk a püspöki hivatalba, majd a Gizella kápolnába
mentünk, és megnéztük Gizella sírhelyét. A városházán, miután Passau polgármestere, Schindler László tanár úr,
Rüdiger Herrman és Wieland Zirbs, a Leopoldinum Gimnázium igazgatója tartott egy kisebb beszédet. Ezek
után hajózni mentünk. A hajóút után mindenki a vendéglátójával töltötte a délutánt.
Este megnéztük a moziban a Mamma Miát. Nagyon jól szórakoztunk.
Feith Kata, Csótai Vica
Fogadás a városházán
Szombaton, miután a várost megcsodáltuk, a városházán egy fogadás várt minket.
Passau város polgármestere, Jürgen Dupper köszöntötte a Lovassy
László Gimnázium és a Leopoldinum diákjait, tanárait. Röviden
bemutatta a három folyó városát, megemlítette a nevezetes helyeket,
műemlékeket, építményeket, eseményeket és rendezvényeket. A
polgármester mindenkinek kedveskedett egy kitűzővel, amin Passau
címere látható. Végül megköszönte a fogadó családoknak a
közreműködését ebben a cserekapcsolatban.
Beszédét követően Schindler
László üdvözölte a jelenlevőket, és hangsúlyozta Veszprém és Passau
testvérvárosi kapcsolatának előnyeit, valamint a nyelvek fontosságát a
mai világban. Köszönetet mondott a Leopoldinum Gimnázium
igazgatójának dr. Wieland Zirbsnek; valamint a két szervező tanárnak,
Irene Zimmermann -nak és Rüdiger Herrmann-nak a cserekapcsolat
során nyújtott munkájukért.

Köszöntője után még Dr. Wieland Zirbs és Rüdiger Herrmann is köszöntött mindenkit
és köszönetüket fejezték ki a fogadó családoknak.
A beszédek után a város vezetői vendégül látták a két iskola diákjait és tanárait,
pereccel és üdítővel kínáltak minket.
Ezek után mentünk a hajókirándulásra.
Csécsi Miklós, Szabó Mátyás

Hajókirándulás
Mivel a Duna, az Inn és az Ilz ennél a bajor városnál folyik össze, Passaut a három folyó városának is nevezik.
Hajókázásunk a tanácsháza előtti kikötőben vette kezdetét. A hajónk kétemeletes volt, mi és a vendéglátóink az
emeleten foglaltunk helyet. Innen gyönyörű kilátás nyílt Passaura. Miután mindenki kényelmesen
elhelyezkedett, elindultunk. Először a Dunáról élvezhettük a csodás panorámát, majd a hajónk egy "Fekvő
Ember" nevezetű hotelnél megfordult. Ezután pedig áthajóztunk az Innre. Erről a folyóról tökéletesen lehetett
látni a "Scheiblingsturm"-ot. Ez a torony régen jelentős szerepet játszott az akkori kereskedők életében, mert itt
kellett a vámot fizetniük. Több gyönyörű hidat csodálhattunk meg. A Dunán átmentünk az úgy nevezett
Schanzelbrücke és Hängebrücke alatt (német vendéglátóink szerint ez egy függőhíd), az Innen pedig a
Marienbrücke volt látható. Elhajókáztunk a városi színházig, majd visszautaztunk a városházához. A kirándulás
a lehető legjobb hangulatban zajlott le a német és magyar diákok között. Rengeteg érdekességnek, csodaszép
építményeknek lehettünk tanúi ezen a napon.
Répási Gréta, Hegedüs Gabriella
Evezés
Herr Herrmann közreműködésének köszönhetően (aki maga is aktív látogatója a Passaui Evezős Társaságnak)
28-án, hétfőn vendéglátóink nélkül indultunk az Inn partjára.
Ezen a napon is nagyon meleg volt, ennek ellenére a csapat lelkesedés nem hagyott alább. Mielőtt vízre szálltunk
volna, együtt kellett a kenut a folyóig cipelnünk. (kb.50 méter… ☺) De ez egy 18 méteres csónaknál korántsem
könnyű feladat!
Tízen voltunk egyszerre a vízen az oktatóval és a kormányossal együtt- ők gondoskodtak a biztonságunkról is.
Nagyon jó érzés volt a többiekkel evezni, bár a tájat nem igazán volt időnk megfigyelni. A lányok bátrabbnak
bizonyultak ☺, igaz, közülük is sokan most először ültek kenuban.
Összességében egy tartalmas délelőttöt töltöttünk el együtt.
Márkus Eszter, Svéd Kata
Regensburg:
Regensburg a Duna legészakibb kanyarulatánál fekvő város. Ebbe a szép, történelmi kisvárosba vonattal
mentünk. Az emeletes vonatozás kellő hangulatot adott az utazáshoz.
Regensburg a tornyok városa. Az óvárosban nem kevesebb, mint 1200 történelmi épület található szorosan
egymás mellett. A városkép meghatározó épületei a gazdag patríciusok palotái, akiknek kereskedelmi
kapcsolatai keleten egészen Kijevig, dél felé pedig egészen Velencéig terjedtek. Gazdagságukat messziről is jól
látható, magasan az égbe nyúló lakótornyokkal hirdették. Mi is betekintést nyerhettünk egy ilyen kereskedő
család házába.
Mindannyiunk tetszését elnyerte a híres Szent Péter székesegyház. A gótikus építmény homlokzatán a tornyok
csúcsáig tekintve lovagló királyokat, hol emberi, hol állati arcú vízköpőket láthatunk. Regensburgtól
elválaszthatatlan a dóm híres fiúkórusa.
A város nevezetességeinek megtekintése után volt, aki a szabadidejében megtekintette a híres kőhidat és voltak,
akik nyakukba vették a város szűk, történelmi utcácskáit.
A német diákokkal együtt jó hangulatban telt el a nap.
Horváth Dóra, Csontó Dorottya, Veszprémi Ádám
A családok
A családok nagyon rendesek és segítőkészek voltak. Finom helyi specialitásokat is készítettek, amelyek
mindannyiunknak ízlettek.
Nagyon jó körülmények közé kerültünk. Néhány családnak medencéje is volt, és nagyon kényelmesen éltünk. A
családok mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. Nagyon sokat beszélgettek velünk. A mi kedvünk
szerint alakították a programjukat. Sok időt tudtunk velük eltölteni.
A családok szeretettel fogadtak minket és várnak vissza.
Kovács Martin, Óhegyi Csongor

Az iskola:
A passaui Leopoldinum az Inn partján fekszik. A diákok a tanórák közti szüneteket akár a folyó partján is
eltölthetik, vagy a belső udvarban, ami nagyon hangulatos. Maga az iskola egy régebbi, barokk stílusú, szépen
felújított épületben található.
Belülről nem olyan korszerű és a felszereltsége sem olyan modern. A német iskolák színvonala eltér a
mieinktől. A tanárok többsége sokkal közvetlenebb és a tanórák rendje sem olyan kötött. A naplót egy kijelölt
ember kezeli. Ő gondoskodik róla, hogy az mindig jó helyen legyen és a jegyeket is ő írja be. Ha a diák nem
figyel, akkor nem teszik szóvá. A tanár leadja az anyagot, és akit érdekel, az figyel, akit nem, az nem. Szóval
nem mondhatni hogy az órák fegyelmezetten teltek el. Bár lehet, hogy ez csak azért volt, mert ez volt az utolsó
hetük az iskolában a nyári szünet előtt.
Radács Kata, Slajchó Bence
Búcsúbuli
Utolsó este részt vehettünk egy nagy iskolai záróbulin, ami minden év végén megrendezésre kerül.
A szorgalmas diákok gondosan kidíszítik az iskola épületét. A belső udvaron volt a nagyszínpad, körülötte
asztalok és székek voltak elhelyezve, ahonnan a színes programokat élvezhettük. A tanulók különböző
műsorszámokat mutattak be; táncoltak, énekeltek és ezen kívül az igazgató átadta a kiemelkedő tanulmányi
munkákért és a sikeres sportteljesítményért járó díjakat. A mi újonnan alapított kórusunk, Schindler Peti
vezénylésével is egy kisebb produkcióval kedveskedett a közönségnek. Csontó Dorka szép beszédben köszönte
meg a vendéglátók gondoskodását. Ezen kívül több kis színpad is volt, ahol különféle zenekarok léptek fel. Sok
finom ételt kipróbálhattunk az iskola folyosóján lévő büfében, amit a szorgalmas szülők szerveztek.
Az iskola udvarán Schindler tanár úr grillezett, ami nagyon finomra sikeredett, mindenki szívesen fogyasztotta.
Este, amikor besötétedett, az egész udvart kis mécsesekkel díszítették, amelyeket a program végén az Inn vizére
tettek. Nagyon látványos volt, amikor elúsztak az iskola előtt. Mivel az iskola az Inn partján fekszik, kellemes
sétákat tehettünk a folyó mentén.
Lohn Andrea, Lohn Viktória, Turányik Julianna

