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A Comenius  programban  az  első  túránk  Németországba  vezetett.  2009.04.19-én  reggel  útnak 
indultunk két kisbusszal. Összesen tizenhárman, ebből 2 tanár: Szajda Szilveszter és Farkas Viktor 
tanárurak; 9 diák és 2 sofőr.
Első megállónk Kelheim-ban volt, a Duna ausztriai áttörésénél. A Comenius program a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos ismereteinket és az európai országokkal való kapcsolatunkat akarta 
erősíteni,  bővíteni.  Kelheim-ban remek példát láttunk a víz energiájának kihasználására. Ez egy 
komp volt,  ami  motor  nélkül,  egy acélhuzalra  kifeszítve,  a  víz  energiáját  kihasználva kelt  át  a 
folyón.
Pár óra nézelődés után továbbhaladtunk Nürnbergbe. Itt töltöttük el első éjszakánkat, majd másnap 
reggel városnézéssel kezdtük a napot. A város, modernsége mellett megőrizte régies kinézetét.
Másnap Indultunk tovább Frankfurtba majd onnan Kölnbe.  Ebben a két városban, bár csak pár 
óránk  volt  mindkét  város  feltérképezésére,  a  legfontosabb  látványosságokat  meg  tudtuk  nézni, 
megcsodáltuk  a  kölni  dómot  és  a  frankfurti  főteret,  ahol  volt  szerencsénk  végignézni  a  déli 
harangjátékot.
Kölnből  továbbmentünk  Bersenbrückbe,  ahol  5  éjszakán  át  voltunk  elszállásolva,  egy  kisebb 
tanyára  emlékeztető,  de  nagyon  hangulatos  helyen.  3  napig  visszatérő  vendégek  lettünk  a 
bersenbrücki iskolában, ahol bemutattuk angol nyelven Magyarország megújuló energiaforrásait, és 
meghallgattuk a cseh, holland és német prezentációkat is. Miután megismerkedtünk a pályázat többi 
nyertesével, a német diákok bemutatták iskolájukat, ahol megláthattuk, hogy mi a különbség egy 
nyugati iskola, és a magyar iskolák között. Ebben az iskolában a fodrásztól kezdve, a kőműves, ács, 
hentes  és  megannyi  más  szakma  megtanulható.  Természetesen  az  iskola  lehetőség  szerint 
kihasználja a  természet adta energiákat.  több kis szélmalma, fotovoltanikus elemük van,  amit  a 
diákok tanulmányozás céljából használnak, de ugyanakkor belesegít az iskola számláinak értékbeli 
csökkentésébe.
Bersenbrückből az ott töltött 4. éjszaka után Brema városába mentünk, ahol mindig szól a muzsika 
egyes  éttermekből  vagy  főterekről.  megnéztük  a  brémai  muzsikusok  szobrát  és  egy  társunkat 
„kifosztott” egy bűvész. Az éjszakára visszatértünk a kiindulási pontra, a tanyára.
Másnap reggel Hollandiába mentünk, és annak is a fővárosába, Amszterdamba. A városban bár a 
közlekedés egy átláthatatlan kavalkád volt, a sofőrjeink ügyes manőverezésének hála nem történt 
baleset. Amszterdamban ugyanis a közlekedés nem olyan egyszerű, mint itthon. A biciklisták és 
gyalogosok időnként csak úgy kiugranak az autók elé minden gondolkodás nélkül, a buszsofőrökről 
meg ne is beszéljünk… A közlekedés ellenére gyönyörű város, remek éttermek vannak és rengeteg 
hangulatos park. Természetesen az európai moráltól eltér pár szokásuk, de ha fel tudjuk venni a 
pörgésük, biztosan jó lehet ott élni.
Másnap ismételten Bersenbrückből indultunk Helgoland szigete felé. Pár óra út után megérkeztünk 
Cuxhaven kikötővárosba,  ahonnan egy hatalmas katamarán vitt  minket át  a szigetre.  A kocsit  a 
városban kellett hagynunk, mivel a szigeten csak elektromos autók közlekedhetnek. Bár az ottani 
étkezés nem volt túl csodás, az a látkép, ami a vörös homokkő sziklák tetejéről fogadott minket,  
kárpótolt mindenért. Hazafelé kicsit izgultunk, hogy elérjük e a kompot, mivel késve indultunk el 
visszafelé  és  meg egy kicsit  el  is  tévedtünk,  de  szerencsére  elértük  így nem kellett  a  szigeten 
aludnunk.
Helgoland után Hamburg felé vettük az irányt, ahol eltöltöttünk 2 szörnyű napot. Hamburg ugyanis 
egy „ömlesztő tégely”, ahol rengeteg nemzetiség megtalálható, amivel természetesen nem is lenne 
gond, csak mivel az emberek kultúrája rengeteg dologban különbözik, egyes jelzéseket másként 
értelmeznek  és  ebből  problémák  adódnak.  A város  maga,  bár  egy kicsit  szemetes  és  rengeteg 
hajléktalan  embert  láttunk,  elragadóan  szép  volt.  Ahogy eltelt  a  nap,  senkinek  sem volt  kedve 



visszatérni a szállásra, mivel nem épp luxus keretek között voltunk elszállásolva. Végül eltelt ez a 
nap is és indultunk tovább.
A következő megálló Fulda városában volt, ami egy gyönyörű régies kisváros Németország közepe 
felé.  Pár  óra  városnézés  után  tovább  utaztunk  Bambergbe,  ami  véleményem  szerint  az  egyik 
leghangulatosabb város volt a meglátogatottak közül. Itt aludtunk egy éjszakát majd másnap reggel 
egy rövid városnézés után indultunk haza, Budapestre.


