
Német-Magyar Cserekapcsolat 2022. 

 

Az egész fogadás csütörtöktől csütörtökig tartott, de ne rohanjunk ennyire előre. 

 

- Május 26. csütörtök 
• a német diákok megérkeztek a gimihez, majd mi magyarok üdvözöltük őket  

• majd a legtöbben otthon töltöttük az estét 

• aki esetleg tömegközlekedéssel járt be, annak érdemes volt aznap 

délután/este megvenni a bérletet/jegyet 

 

 

- Május 27. péntek 

•  az első közös nap, az összlétszám több mint 40 fő volt 

• aznap városnézés volt Szentendrén, illetve megnéztük a visegrádi várat 

• bár volt dugó az M0-n, a buszon mégis mindenki arcáról a 

felszabadultság és az öröm látszódott, igaz, még mindannyiunknak új 

volt a szituáció 

• de ne felejtkezzünk el a péntek esti partiról, ahol már mindenki abszolút 

jól érezte magát (nem mintha eddig nem tették volna) és kedvére 

szórakozhatott 

 

 



 
 

 

 

 

 

- Május 28. szombat 

• a hétvégén nekünk, magyaroknak kellett programokat szervezni 

• lehetett egyénileg is, illetve többen is összejöhettek egy már 

megszervezett programra 

• sokan mentek a Balatonra, Budapestre vagy más városokba 

 

 

 

- Május 29. vasárnap 

• programot szervezni lehet úgy is, hogy csak magyar és német gyerekek 

találkoznak, nem feltétlenül kell hozzá szülő, azonban ilyenkor különös 

figyelmet kell tulajdonítani a párodnak 

 

- Május 30. hétfő 

• ezen a napon egy úgynevezett Puszta-programon vettünk részt, ahol 

lovas bemutatót nézhettünk meg és a különféle ősi magyar mesterségek 

megismerésén túl még egy kis olimpiára is maradt idő 



• nagyon élveztük a játékokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május 31. kedd 

• kedden már Pesten voltunk 

• hajókázás, Csodák palotája, séta és 

vásárlási idő is volt aznap 

• sokan mentek a Burger King-be, páran a 

Vásárcsarnokba, voltak azonban olyanok, 

akik a kürtőskalácsot választották 

• de az esti buli, na, az mindent vitt, a zene 

10-ből 11-es hangerőn, medence, pizza 

és még sorolhatnám… 

 

 

 

 

- Június 1. szerda 

• ez a nap több szempontból is a kedvencünk volt 

• itt látszott a magyar-német összetartás leginkább, ugyanis kellett a 

segítség mind a két félnek a partner részéről (játék volt a Várnál) 

• Budai Vár, Mátyás templom, egyszóval a Budai Várnegyed volt az aznapi 

fénypont 

• majd következett a Campona, a vásárlás, a pénzköltés helye, ahol 

majdnem mindenki vett magának valamit 



 

Június 2. csütörtök 

• szerintem nyugodt szívvel 

mondhatjuk, hogy ez a nap volt 2022 

egyik legszomorúbb napja, ugyanis ez 

volt a búcsú reggele 

• ugyanúgy jött a busz, el is indult, 

csak magyarok nélkül vissza 

Németországba 

• a vége lett a fogadásnak és a 

kirándulásnak, ez sokakban erős 

érzelmeket váltott ki, és nem egy 

olyan német gyerek volt, aki el is sírta 

magát, mert olyan jól érezte magát és visszavágyna hozzánk 

• de nyilván nem minden magyar diák tudta magában tartani érzéseit  

• de majd ősszel, mi megyünk ki, mi leszünk a vendégek 

 

- Ez egy örök emlék marad mindannyiunk számára! 

-  
Hegedűs Botond, Fritz Márton 9.a 

 


