
 

Jó pár évvel ezelőtt egyezség született két iskola között: a németországi hohenmölseni 

Sekundarschule „Drei Türme” 16 tanulója két tanár kíséretében egy hétig iskolánkban 

vendégeskedik - a magyar gyerekek pedig ugyanígy Hohenmölsenben gyakorolhatják az 

idegen nyelvet. Így minden évben találkozunk, idén Székesfehérváron. 

 16 tóvárosis diák várta izgatottan március 18-án, hétfőn vendégét. A szülők is 

készültek, finom vacsorával és nagy szeretettel fogadták a messziről érkezett gyerekeket. Egy 

hétig egy gyermekkel több ült az asztalnál, indult reggel útnak és érkezett haza este fáradtan, 

de csillogó szemmel. Mi is történt? 

 Kedden már időben az iskolában kellett lenni, mert 8-kor kezdődött a tanítás. Az első 

órában a nyolcadikasok német nyelvű, a Tóvárosi Általános Iskolát bemutató prezentációját 

láthatták a vendégek, majd bepillanthattak iskolánk vidám mindennapjaiba. Az ismertetőt 

„Zum Geburtstag viel Glück” zárta – mert meglepetésként tortával és „tűzijátékkal” 

köszöntöttük egyik meghatódott vendégünket, akinek éppen aznap volt a születésnapja.  

 



Ezután kézműves foglalkozás következett, a gyerekek ajándéktárgyakat készítettek. Nem volt 

nyelvi akadály, csodás medálok, tálkák készültek. 

 

Délután az új Sóstói Stadiont és környezetét mutatta be nekünk Mészáros Attila 

alpolgármester úr.  

 



A tavaszodó természetvédelmi területen tett séta után családi programok következtek. Például 

volt, aki a Balatont szerette volna látni, mások a Velencei-tó környékével ismerkedtek. Páran 

bowlingoztak, biliárdoztak, a két önkéntes tűzoltó pedig a székesfehérvári tűzoltósághoz 

kapott meghívást.   

 

 

 

 

 



 Szerdán délelőtt alpolgármester úr a Polgármesteri Hivatalban fogadta vendégeinket, 

akik közelebbről megismerhették városunkat. Részletes tájékoztatást kaptak jelenünkről, de 

történelmünk fontosabb eseményei sem maradhattak említés nélkül. Láthattuk a Szent 

Korona, a koronázási kard és az országalma hiteles másolatát is.  

 

Forrás: https://www.szekesfehervar.hu/nemet-kisdiakok-latogatasa-a-varoshazan 

 

 

https://www.szekesfehervar.hu/nemet-kisdiakok-latogatasa-a-varoshazan


A programot verseny követte: a német – magyar párok közösen tréfás városismereti 

feladatlapot töltöttek ki a belvárosban. 

 

 

 

A napsütéses délután Tapolcára utaztunk, ahol a „párok” megint együtt beszélgethettek, 

csónakázhattak a tavasbarlangban, ismerkedhettek a város látványosságaival.   

 

 

 



 Csütörtök – Budapest! A főváros bebarangolása után a Parlamentbe igyekeztünk. Itt 

német nyelvű idegenvezetéssel bejártuk a pompás folyosókat, termeket. Reméljük, maradandó 

élményt jelentett a ház és története, látványa. Talán hírét viszik a gyerekek mindannak a 

szépségnek, amit itt tapasztaltak. 

 

A komoly dolgok után játék következett: a Csodák Palotájában mindenki megtalálta a kedvére 

való időtöltést… 

 



 Este az iskolában az étteremben gyűltünk össze, hogy felidézzük az elmúlt napok 

élményeit. Ízletes vacsorával és a szülők által készített édességekkel, tortákkal fejeztük be a 

napot, amit hangulatos táncházzal zártunk.  

 



 

 



Jó lett volna még egy kis időt együtt tölteni! Nem csak a közös pólókra, ajándékokra, 

meglepetésekre emlékezünk, hanem elsősorban az itt kötött barátságokra, élményekre. A 

nyelvtanulás csak hab a tortán! 

 A péntek reggel? Szem nem maradt szárazon. Köszönetek és fogadkozások az indulás 

előtt, aztán muszáj volt beszállni, és a busz elindult. Mi még futottunk egy darabig vele, aztán 

eltűnt a szemünk elől, és nem láttuk már az integető kezeket.  

De ami megmaradt, az felejthetetlen… 

 

 

 

https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezen-a-heten-fehervari-diakkent-elnek-a-

hohenmolsenbol-erkezett-diakok-2921089/  

 

https://www.szekesfehervar.hu/nemet-kisdiakok-latogatasa-a-varoshazan 

 

https://www.fehervartv.hu/_upload/editor/ujsag/2019/FeherVar20190321WEB.pdf   

 

Az élményeket felidézte és a fotókat készítette:  
N1 csoport – 6. évfolyam 
Bolla Dániel, Grósz Gergő, Káli Flóra, Mészáros Dóra, Mészöly Milán, Németh Péter, 
Pocsai Brendon, Schwirján Dóra, Tóth Balázs, Farkasné Bolla Ágota 
 
Vendéglátók voltak még: 
Gugi Virág, Kocsis Lotti, Kovács Máté, Maczkó Petra, Nagy Gábor, Vasi Barnabás, 
Villányi Melinda, Bolláné Kovács Bernadett, Petőné Marton Gyöngyi, Romics Éva 
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