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Előzmények: 

2009. őszén német zarándok diákcsoport látogatott iskolánkba és meghívták diákjainkat 

a következő év nyarán egy katolikus ifjúsági találkozóra, amelyen 3 pedagógusunk 17 diákkal 

vett részt. Diákjaink megismerhették a két vendéglátó ország Németország és Hollandia 

vallási közösségeinek és a vendéglátó családoknak életvitelét. Jó lehetőség volt, hogy a litván, 

lengyel, holland, német és magyar diákok a kulturális és szociális programok során és a 

miséken gyakorolhassák a német és az angol nyelvet, tovább ösztönözve nyelvtanulásukat.  

Ebben az évben is kaptunk meghívást egy augusztus második felében megrendezésre kerülő 

nemzetközi ifjúsági programra. 

2014. augusztusában: 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola 20 diákja és három tanára abban a szerencsében részesült, 

hogy augusztus utolsó napjaiban részt vehetett Németországban egy egyházi ifjúsági 

találkozón. 

A tábor helyszíne a Rajnán túli Hunsrück és a Pfalzi erdő területei voltak. 

A tábort Clemens Fey atya szervezte és az ő általa alapított és vezetett Hahn-i ifjúsági ház 

(Jugendkirche) volt az első hét központja. 

A táborban 4 nemzet (Bolivia, Litvánia, Magyarország és Németország) ifjúsága 

találkozhatott, ismerkedhetett, barátkozhatott német és angol nyelven. 

Családoknál szállásoltak el bennünket, akiknek nem tudtuk eléggé megköszönni 

gyermekeinkhez való kedvességségüket. A napokat dús, változatos programokon együtt 

töltöttük 70-en. 

A luxemburgi határhoz közeli Trierben, a legidősebb német városban az 1700 éves dómot a 

püspök úr mutatta be nekünk. A római kori épületek némelyikét szinte sértetlen állapotában 

csodálhattuk meg. 



 

A hagyomány és haladás városában Frankfurtban Európa második legnagyobb repülőterének 

nyilvános zongoráján Nagy Violánk ujjai közül csodálatos dallamok szálltak a reptér 

aurájába. Gyönyörködtünk a gótikus frankfurti koronázási dómban és stílusosan tradicionális 

frankfurti sültkolbászt ebédeltünk. 

A szálláshelyünkhöz közeli Szép hegy zarándokhelyen  a magas fák zöld gyűrűjében, az ég 

kék kupolája alatt Clemens atya azt prédikálta, hogy ezt a programot ajándékba kaptuk, hogy 

egymástól tanuljunk, utána egy Ökofarm házi készítésű ételeit ebédeltük. 

Németország 25 ezer szélerőművének egyikét bemutatták nekünk, valamint ismereteket 

kaptunk az ország energiagazdálkodásáról, melynek lényege az alternatív környezetbarát 

energiahordozókkal kiváltani az emberiségre veszélyes atomerőműveket. 

A kölni dómot látni felemelő érzés volt. Mivel a kölni mesebeli manók nem segítettek 

építésében, ezért 600 évig kellett várni befejezésére. 

Napok óta úton voltunk, ezért nagyon vártuk a helybéli programot az ifjúsági házban. Az 

egész napos ún. workshop számtalan fajta kínálatából választhattunk. Lehetett focizni, falat 

mászni, sálat varrni, kötni-horgolni, afrikai dobon tanulni, festeni, gyertyát díszíteni, fára 

képet égetni, táncolni, festeni, tésztát sütni stb. 

 



 

A tábor emlékére közösen ültetett fát nemzeti színű szalagunkkal díszítettük. Az esti 

istentiszteletet egy kölni atya celebrálta. A prédikációjának témáját azok a hatalmas méretű 

olajképek adták, melyek a workshop napján készültek.  

 

Mit jelent számunkra Jézus? A mi gyerekeink azt fogalmazták meg rajzban, hogy a teremtett 

világ törékeny, a természet sorsa az ember kezében van. A kezdet és a vég között a szeretet 

uralkodik. 

A nemzetek bemutatkozása alkalmával mi népi táncoltunk és csángó körtáncot tanítottunk a 

többi résztvevőnek.  

A híres német bor útján hatalmas szőlőültetvények és csodaszép német falvak között 

buszoztunk az erdei sátortáborba, ahol négy éjszakát töltöttünk. Az esős időjárás 

gondoskodott arról, hogy igazi túlélőket faragjon belőlünk.  

A legfontosabb programunk egyike, az Európa Parlament városának, Strassbourgnak 

megtekintése volt.  A Parlament épülete előtti zászlók közül szemünkkel a magyar zászlót 

kerestük. 

 

 



 

A Parlament hatalmas ülésterme a harmadik legnagyobb a világon-a pekingi és a moszkvai 

után-, ott hallgattuk végig a vendégsorokban az ismertetőt. Az unió célja-hallottuk- a közös 

együttműködés, az egységes világpolitika. A tolmácsok és képviselők fizetései hallatán 

megjegyezte egyik diákunk, Goto Erik: „Látjátok, ezért kell tanulni!” 



 

 

Strasbourg szívében a középkori faberakásos házak közül büszkén emelkedik a magasba a 

katedrális, mely nemcsak méretével, de egész valójával lenyűgözött bennünket. Még a nem 

egypárti Goethe is így vélekedett: „Ez a templom az, ahol a szent szavak az égbe 

emelkednek’” 

 

A világ hatodik legmagasabb katedrálisának csak egy méretét említem a 15 m átmérőjű színes 

üvegberakású rózsa ablakot. Monumentális óraszerkezetéről Szepsi Csombor Márton 1618-as 

útleírásában is olvashatunk. De magasztos lett volna Liszt Ferenc Strasbourgi harangok című 

oratóriumát a dóm falai között meghallgatni! Ehelyett a vállalkozó gyerekekkel csigalépcsőn 

felmásztunk a 142 m magas dómtoronyba a város és Elzász panorámájában gyönyörködni. Ott 

jártunkat megörökítettük az emlékkönyvben.  



 

Azt hittük a látnivalókat már nem tudják házigazdáink fokozni, de Speyerben erre rácáfoltak. 

A Technikai Múzeum klasszikus automobiljai az űrpavilon és hogy az állványon kiállított 

Boeing 747 Jumbo gépre felmászhattunk, szárnyain sétálhattunk és róla lecsúszdázva a 

gyerekeknek különleges és egyedi élményt nyújtott.  

Ezután sétahajóztunk a Rajnán, annak egy mellékágában igazi vízi paradicsom tárult elénk.  

Speyerban egy román kori dómot mutattak be nekünk súlyos múltjával. 134 m hosszával a 

világ legnagyobb román kori temploma.  

Az egykori zsidólakta Speyerből is kaptunk részletes ízelítőt. A rekonstrukció nem csak 

turistalátványosság miatt történt, hanem a zsidók elleni bűnök jóvátételéért is.  

A búcsúmise a táborban stílusosan az ember és természet kapcsolatáról szólt. Mise után mi 

magyarok képekkel illusztrálva bemutattuk hazánkat, büszkeségeinket.  Czene-Polgár Donát 

zászlóval a kezében úgy elszavalt a Nemzeti dalt, hogy könnyek szöktek a szemekbe, pedig 

nem értették a szövegét.  

Az i-re a pontot  a lecsó vacsoránk tette fel, mely után mindenki megnyalta a tíz ujját.  

Egy nagy csoda volt ez a tábor. Köszönjük német barátainknak, a magyar támogatóinknak: a 

XVI. Kerületi Önkormányzatnak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a kölcseys Bánné 



Zöld Katalin szervezőnek és Gyárfás Alida tolmácsunknak a segítségnyújtást és 

közreműködést.  

Gyerekein kitűnőre vizsgáztak. Sok külföldi barátot szereztek, melynek alapja a sikeres 

nyelvtanulás és a színvonalas nyelvoktatás iskolánkban.  

Zárszó: a hazaérkezés boldog pillanatában mielőtt begördült vonatunk a Keletibe, hangosan 

feltettem a kérdést: „Ki akar visszautazni most velünk Németországba? „ Hangos kórus 

válaszolt: „éééééén…….!” 

Kedves Olvasó! Szerinted milyen személyes köszönőleveleket kaptunk a diákjainktól? 

Ez az igazi pedagógus jutalom.  

 

       Emri Erika  

       Kísérő tanár 

 

Budapest, 2014. szeptember 1.  

 


