
Bottropi cserekapcsolat 

Német diákok Magyarországon  

2015 március 20-án, pénteken a magyar diákok nagy 

izgalommal ülték végig az első 5 órát, ugyanis délután 1 

óra körül érkezett meg a bottropi cserediákokat szállító 

transzferbusz a reptérről. Mindenkinek az első útja haza 

vezetett, majd az ebéd és egy kis délutáni pihenő után 

újra összegyűlt a csapat Veszprémben egy kis pizzázásra 

és szórakozásra.  

 

Nem sok alvás után folytatódott a program 

szombaton, Budapesten, de voltak akik 

Veszprémben maradtak és MKB meccsen 

szurkoltak. A Budapesten járt diákok egy nagyon 

mozgalmas napot tudhattak maguk mögött, 

hiszen rengeteg helyen jártak. Sajnos a nap 

folyamán kicsit szétszakadt a csapat, de 

mindenki megtalálta a számára legkedvezőbb 

időtöltést. Ezek között szerepelt a Szent István 

Bazilika megtekintése, séta a várban, a várkert 

bazárban, majd át a Széchenyi Lánchídon, 

hajózás a Dunán, egy kis vásárlás a lányoknak a Váci utcán és végül egy kis 

segítséggel a szabaduló szobából is kijutottunk. 

 

A vasárnap délelőttöt mindenki otthon töltötte a 

családokkal, majd délután 2 órakor találkoztunk 

Balatonfűzfőn a Bob pálya melletti parkolóban. 

Miután mindenkire ráadták a szükséges 

védőfelszerelést, egy jó 2 órás paintball harc 

következett a német 

és a magyar diákok 

között. Nagyon nagy 

élmény volt, de 

természetesen utána 

mindenkit kék-zöld foltok leptek el. A délutánból még maradt egy kis 

idő, amit sokan bobozással töltöttek. Este együtt visszamentünk 

Veszprémbe, ahol rendeltünk pizzát és kicsit beszélgettünk. 

 



 

Hétfőn reggel 8-ra mindenki megérkezett az iskolába, ahol 3 

tanórán kellett részt vennünk, de utána ismét programok vártak 

ránk. Busszal Tihanyba utaztunk, ahol megnéztük az apátságot, 

majd lesétáltunk a partra és hajóval mentünk át Balatonfüredre. 

Szerencsére nagyon szép volt az idő, ezért hajózás is élvezetes 

volt. Füreden mindenkinek rendelkezésére állt másfél óra, amit 

szabadon eltölthetett. A nap további részét mindenki otthon 

töltötte, leginkább pihenéssel.  

 

A kedd számunkra már kevésbé volt izgalmas, hiszen nekünk egy szokásos iskolai nap volt. A német 

cserediákok azonban ismét ellátogattak a fővárosba, ahol a legnagyobb nevezetességeget tekintették 

meg, mint például a Parlament, a budai vár vagy a Hősök tere. Este 7 órakor láttuk őket viszont az 

iskola előtt, és néhányan közösen folytatták az estét. A fiúk focimeccset néztek, de a lányok közül is 

sokan találkoztak. 

Eljött az utolsó nap is. A napot a Polgármesteri 

Hivatalban kezdtük, ahol a polgármester úr fogadott 

minket és számolt be nekünk a város történelméről, 

látnivalóiról. Ezt követően egy kis feladat várt ránk, 

ugyanis fel kellett fedeznünk a várnegyedet és a 

megadott helyszíneken képeket készíteni.  Miután 

visszaértünk az iskolába, 2 óra állt a 

rendelkezésünkre, hogy a készített képekből, az előre 

kihúzott témának megfelelően egy Power Point-os 

prezentációt készítsünk. A munkáját mindenkinek be kellett 

mutatnia a többiek, illetve a tanárok előtt, akik egyénileg szavaztak az általuk 

legjobbnak tartott előadásra. A győztes jutalma Holubné Szita Zsuzsa tanárnő isteni 

süteménye volt.  Páran együtt töltötték a délutánt, 

de a legtöbben hazamentek, hogy 

összecsomagoljanak és kipihenjék magukat. Mivel a 

bottropi diákokat a reptérre szállító busz hajnali 3-ra jött értük, úgy 

döntöttünk arra az időre nincs értelme lefeküdni aludni, ezért 10 óra 

fele találkoztunk Veszprémben és tartottunk egy kisebb búcsú bulit. 

Egy fantasztikus utolsó közösen töltött este után kicsit szomorkás 

hangulatban, de mindenki elköszönt a cserediákjától, akik épségben 

landoltak reggel 8 órakor a dortmundi repülőtéren. 


