
Popcorn és sör, avagy cserediákok voltunk 
Németországban 

2016 áprilisában ismét 10 fantasztikus napot töltöttünk a németországi Lindenbergben és környékén, 

mely napok programjait partneriskolánk, a Lindenbergi Gimnázium tanárai és a német diákok 

szervezték. Nézzük meg, miért is volt emlékezetes ez a 10 nap, diákjaink jóvoltából! 

 

04.12. kedd: 07:20-kor gyülekező a Keleti pályaudvaron. 12 izgatott diák illetve 2 tanár várta a vonat 

indulását. Kicsit aggodalmaskodtunk, de reménnyel eltelve szálltunk fel egy kifejezetten modernnek és 

kényelmesnek mondható vonatra, melyen több mint öt órát töltöttünk. Persze nem úsztuk meg ilyen 

egyszerűen. Nem kevés átszállás után végre - 2 órát késve ugyan -, de megérkeztünk Oberstaufenbe, 

ahol diákpárjaink, illetve szüleik nagy lelkesedéssel fogadtak minket. Mindannyian nagyon örültünk a 

viszontlátásnak, s miután hazaértünk, rövid beszélgetés után fáradtan dőltünk ágyainkba. 

 

04.13. szerda: Egy nagyon kellemes, már-már svédasztalos 

reggeli után elindultunk az iskolába. Mindannyian beültünk 

diákpárjaink órájára. Személy szerint olyan szerencsétlen 

voltam, hogy franciára, latinra és matekra jutottam be. Hogy is 

mondjam, a tanórák teljesen mások voltak, mint itthon. Először 

azt hittem, hogy ezt csak a mi tiszteletünkre rendezték így, ám 

egy kevés kérdezősködés után kiderült, hogy mindig általános 

káosz uralkodik az órákon. Kivéve francián, mert a tanárnő egy 

kisebb beszélgetéssel felelteti szegényeket. 

 

Az órák után ellátogattunk egy kalapmúzeumba, ami 

rendkívül híres Lindenbergben.  Részt vettünk egy 

előadáson, ahol egy igazán kedves német nő angolul és 

németül egyaránt beszélt a kalapok történelméről. A hab a 

tortán az volt, hogy mi is felpróbálhattunk belőlük jó 

néhányat. Igazán fess volt a megjelenésünk.  

Ezután részt vettünk egy workshopon. Ez azt jelentette, 

hogy papírból készítettünk egy 3D-s baseballsapkát. Egy 

hangyányit idősnek éreztük ehhez magunkat, ám a 

hangulatnak köszönhetően ez egyáltalán nem zavart 

minket. Rengeteget nevettünk, és jobban meg is ismertük 

egymást a kreatív programnak hála. 

 

04.14. csütörtök: A szintén pazar reggelit követően az 

iskolában gyülekeztünk. Újfent végigültünk pár órát. Ezúttal 

lelkileg felkészültem a zenebonára, így nem ért 

felkészületlenül a hangzavar. Majd kis csapatunkkal 

Lindenberg polgármesterénél tettük tiszteletünket. 

Első benyomásra egy igazán kedves, jólelkű embernek tűnt, 

aki nagyon izgatott volt a jelenlétünk miatt. Mindenkinek 

kedveskedett egy lindenberges táskával, ami rengeteg kis 

kincsecskét rejtett. Kaptunk képeslapokat, brosúrát 

Lindenbergről, illetve matricát és bumerángot is. Ezt 

követően a polgármester tartott nekünk egy elég hosszúra nyúlt beszédet, melyet hál’ Istennek Czuczor 

Aliz tanárnő nagylelkűen lefordított nekünk. Kiderült, hogy a polgármester egy elég nagyvonalú 

összeggel támogatta cserediákprogramunkat, mely összeget a későbbiekben két kiadós étkezésre 

használt fel csipet csapatunk.  



A polgármesternél tett látogatás után Lindauba utaztunk, mely egy 

csodálatos kikötő. Itt található a Boden-tó is, mely elválasztja Svájcot, 

Ausztriát és Németországot egymástól. Kaptunk mindannyian egy 

órát arra, hogy szétnézhessünk, fényképek ezreit készíthessük 

ugyanarról az építményről, avagy megebédelhessünk, hogyha nem 

laktunk volna jól a polgármester házában. Végül dél körül 

gyülekeztünk, hogy felszállhassunk egy hajóra, mellyel átszeltük a 

Boden vízét. Ám ezután következett csak a java. Ausztriában szálltunk 

ki, Bregenzben. Itt egy hatalmas hegy található, melyre úgynevezett 

Pfänder-rel (lényegében egy üvegezett kabinos libegő) mentünk fel a 

hegy tetejére. Számomra sokkoló élmény volt, hiszen enyhén tériszonyom van, ám az tény, hogy 

csodálatos volt a kilátás. Mindenkinek ki kellene próbálnia egyszer. A libegőzést egy gyalogos túra 

követte, melyet én személy szerint nagyon élveztem. A csodálatos, tiszta levegőn, kövezett, kijárt úton 

haladtunk a fák között. Ez alatt rengeteget beszélgettünk, hallgattunk zenét, és jajgattunk, ha éppen egy 

tócsába léptünk. A programnak úgy délután 5 körül lett vége.  

 

04.15. péntek: Ekkor látogattunk el a Pfahlbauten nevű faluba. 

Kétségkívül ez a program vált a kedvencemmé, hiszen ez a hely 

egyszerre hasonlított egy trópusi nyaralóhelyre és egy igazi, ősrégi 

múzeumra. Lényegében a Pfahlbauten egy olyan kis falu, amelynek 

faházai a vízre épültek. Helyben kaptunk egy elég részletes 

idegenvezetést. Az ott dolgozó hölgy beszélt arról, hogy a csaknem 

1000 éves faházakban hogyan is éltek az emberek. Mit ettek, 

milyen eszközöket használtak. Bár valóban nagyon idős házakról 

van szó, remekül néztek ki. Látszott rajtuk, hogy folyamatosan 

karbantartják őket.  

Ezt követően az ún. Affenberghez látogattunk el, mely 

magyarul Majomhegyet jelent. Hihetetlen közelségbe 

kerülhettünk itt a majmokkal. A bejárat előtt ugyanis egy 

dolgozó egy marék popcornt nyomott mindannyiunk 

kezébe. Evvel etettük a majmokat, így megesett az is, 

hogy csaknem 15-20 centire voltak tőlünk. A hegy 

belsejében volt egy sziklás rész, ahol a majmok 

összegyűltek. Ott egy gondozó mesélt róluk. A szokásos 

időben, 5 órakor ért véget a program. Ezután 

családjainkkal töltöttük a nap hátralévő részét. 

 

04.16. szombat – 04.17. vasárnap: Ez két szabadnap volt. Ilyenkor 

mindenki oda mehetett, ahová diákpartnere vinni szerette volna. Mégis 

szombaton szinte mindenki Münchenbe utazott. Német társaink vezettek 

körbe minket, s mutatták meg azokat a látnivalókat, melyeket kár lett volna 

kihagyni. (Én ennyi templomot még nem láttam egy helyen!) Minden 

templomba, illetve kilátóba és toronyba felmásztunk. Megnéztük a színes 

vásárt, ahol a mi pénztárcánkhoz képest igen drága volt minden, egy-két 

hűtőmágnesnél többre nem futotta a büdzséből. Körülbelül este 10-kor 

értünk haza, igazán jó hangulatban, a napi élményekkel feltöltődve. 

A vasárnapot azonban a családdal otthon töltöttük. Kártyáztunk, 

sütögettünk, filmet néztünk. 

 



 

04.18. hétfő: Újra a suliban! Miután végigültünk újabb 3-4 órát, 

elindultunk busszal Schloss Neuschwansteinbe (Új hattyúkő 

kastély), amit egy igazi mesekastélyként tudnék jellemezni. 

Magyar nyelvű idegenvezetés nem volt sajnos, így csapatunk két 

részre oszlott. Egy aranyos idegenvezető mesélt nekünk az ott élt 

uralkodóról, aki imádta a meséket, és mindenképpen egy 

fantáziadús kastélyra vágyott. Ami azt illeti sikerült neki. Ameddig 

csak a szem ellátott, angyalok, démonok, tündérek, pegazusok és 

sok más fantasy szörny szobra díszelgett. Illetve hattyúszoba is 

volt, ahol a festményektől kezdve a szobrokig minden megtalálható 

volt; a faragott baldachinos ágyon mintaként a hattyúk szolgáltak.  

Ezután egy rövid látogatást tettünk Füssenbe, egy szomszédos városba, ahol szabadidőt kaptunk, s oda 

mehettünk, ahova csak akartunk. Mindenki vásárolt: ajándékot, ennivalót. 

 

04.19. kedd: Reggel kilenc órakor indult el kis csapatunk 

Bergbauernbe, ahol nem kis feladat várt ránk. A tej, illetve a 

sajt készítés tudományával ismerkedhettünk meg. Ám még 

előtte tartottak számunkra egy bemutatót, a tehenekről és a 

tejtermékekről. 

Ezután csapatunk egyik része vaj, másik része sajtgyártásba 

kezdett. Remek hangulat kísérte próbálkozásainkat, és azt 

kell mondanom, hogy elég finom végeredmények születtek. 

A vajkészítők meg is kóstolhatták készítményüket, a 

sajtkészítőknek pedig elcsomagolták alkotásaikat, miután 

azok kellően megszilárdultak. 

 

04.20. szerda: Reggel az iskolánál találkoztunk, Lindenbergből sétáltunk a Heimenkirchben lévő 

Meckatzer sörgyárba. Csodálatos, modern, nagy épület volt, de a „sörszag” elviselhetetlennek tűnt. Egy 

hosszúra nyúlt idegenvezetés, majd bemutató után lehetőségünk adódott arra, hogy egy 

sörkülönlegességet is megkóstolhassunk, amit kizárólag csak ott helyben fogyaszthat az ember. Személy 

szerint még nem ittam olyan rossz sört, mint ott. Ám a németek esküdöztek, hogy számukra ez egy 

ínyencség. Nem vitatkozom velük… A sörgyárban kaptunk ajándék poharat és lehetőség volt emlék 

vásárlására is. A program végén a sörgyár éttermi részében kaptunk tradicionális ételt, ami kolbász, 

krumpli és szénsavas narancslé volt. Azután hazamehettünk és a családtól búcsúzkodhattunk. Az utolsó 

estéjét próbálta mindenki minél jobban kihasználni, még utoljára együtt tölteni egy kis időt. 

 

04.21. csütörtök: Az utolsó nap. Mindenki még pakolászott, illetve búcsút vett kedves családjától. Én 

még otthon beraktároztam zsepiből, és milyen jól tettem. Amikor ugyanis a búcsúzásra került a sor, nem 

maradtak szárazon a szemek. Sírtunk, rimánkodtunk, nem akartunk hazamenni. Megfogott minket 

Lindenberg, Németország szépsége. A fenséges hegyek nyújtotta tájkép. A fenyőerdők ezreinek 

zöldsége. A tiszta levegő. A nyugalom. Nem akartuk elereszteni. Ám haza kellett jönnünk. 10:10-kor 

szálltunk fel a vonatra. Hazafelé még a könnyeinket törölgettük. Kevesebb átszállással, ám így is 2 órás 

késéssel érkeztük vissza a Keletibe. Amikor leszálltunk, megcsapott minket a kipufogógáz, a füst és az 

izzadság szaga. Üdv Magyarország! Hazaértünk. 



 

 

 

 

Végül egy kép, mely megjelent a lindenbergi 

újságban is. A kalapmúzeum előtt készült. 

 

 

Készítette: Fülöp Angelika 

Közreműködők: Csánk Panka, Ács Gábor, 

Petrovics Blanka 




