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NÉMETORSZÁG - FINOWFURT 

Oláh Jánosné  2 

2016 októberében indult az Education - „The key for your future!” Erasmus+ program, 

melyhez iskolánk is csatlakozott Szilágyi Andrea tanárnő vezetésével. A program 

megnyitója és egyben első állomása Németország volt, a Berlin melletti Finowfurt városa. 

Már kora délelőtt megérkeztünk, a diákokat szeretettel várták a fogadó családok. Nagyon 

kedves gesztus volt, hogy bennünket, a három kísérő tanárt az ottani szervező kolléganő 

reggelire és egy kis beszélgetésre hívott meg az otthonába. Délután egy tanár házaspár 

idegenvezetésével láthattunk néhány nevezetesebb helyet a környéken, majd este ők 

láttak vendégül bennünket. Kedves, őszintén érdeklődő, vendégszerető kollégákat 

ismerhettünk meg személyükben, s ez a 

barátságos légkör egész ottani tartózkodásunk 

idejére jellemző volt. Számomra fontosak a 

találkozások, a kapcsolatok, a beszélgetések 

mindannyiunkat érintő és érdeklő témákról, s 

német kollégáink a tartalmas programok mellett 

kitűnő vendéglátóknak bizonyultak.  

 

Másnap már a többi delegáció tagjaival is 

megismerkedtünk (6 nemzet vett részt a 

programban), s bemutatták az iskolát is. Bár nem új 

az épület, mégis modern, jól felszerelt termekben 

folyik a munka, lényegesen kisebb csoportokban 

(15-20 fő) mint nálunk, nagy súlyt helyezve az egyéni 

fejlesztésre. Ezt el tudnám képzelni itthon is… 

Az első, meghatározó élmények tehát igen pozitívak voltak, de a folytatás is. Nehéz 

eldönteni, melyiket emeljem ki a sok érdekes program közül. Talán a berlini kirándulást. 

Rendkívül mély benyomást tesz minden látogatóra egyrészt 

az East Side Gallery, másrészt a Falmúzeum. A történelem 

egyéni sorsokban van itt jelen, mindenki döbbenten 

szembesül a nem is olyan régmúlt eseményeivel. 

Emlékezetes a potsdami kirándulás is, a hajózás a Spree 

folyón, s lehetne még sorolni a programokat. Azt gondolom, 

mindnyájan szívesen emlékezünk az itt eltöltött napokra. 



NÉMETORSZÁG - FINOWFURT 

3  Imre Krisztián 

A 2016 – 2019 között zajló 

Erasmus+ projekt első 

útjának résztvevőjeként 

Németországba 

látogathattam el. A képen, 

amelyet Berlinben 

készítettünk, a teljes csapat 

látható. 

 

 

Az iskola, ahová cserediákokként meghívtak minket, 

a Schule Finowfurt. Ez az iskola a legtöbb 

szempontból átlagosnak mondható, viszont 

rendelkezik valamivel, ami a magyarországi 

iskolákban egyáltalán nincs jelen, ez pedig a 

Jugendklub – azaz egy ifjúsági klub. A klubhelyiség 

tökéletes kikapcsolódási, pihenési lehetőséget nyújt 

az iskola diákjai számára. 

 

 

 

 

 

Az utazásunk során meglátogatott 

rengeteg látványosság közül a 

Sanssouci kastélyt szeretném kiemelni, 

hiszen számomra ez a 

legmonumentálisabb és legjelentősebb 

történelmi háttérrel rendelkező 

nevezetesség. Ide már a programban 

résztvevő többi ország cserediákjaival 

együtt látogattunk el, és úgy gondolom, hogy mind a látvány, mind az utazás élményei 

mindannyiunkban kedves emlékeket hagytak, beszélt nyelvünktől függetlenül.



NÉMETORSZÁG - FINOWFURT 

Szabó Virág  4 

10. osztályos koromban volt szerencsém egy hetet 

Berlinben tölteni évfolyamtársaimmal. Legjobb barátnőm, 

Lázár Laura is tagja volt a delegációnak, első repülőutunkat 

együtt töltöttük és biztattuk egymást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendéglátó családommal rögtön megtaláltuk a közös hangot. Első délután sütöttem nekik 

palacsintát és megtanítottam őket a szupervékony magyar palacsinta elkészítésére. A 

jobb oldali képen (balról haladva) jómagam, Zoé, Zoé barátnője, Joanna és Zoé anyukája, 

Sabi. Zoé azóta volt nálam egyszer és tavaly (2018) én is újra nála töltöttem egy hetet  

 

Berlint és Postdamot is volt lehetőségünk megtekinteni, eljutottunk a berlini falhoz, a Tv 

- tornyból megcsodáltuk a panorámát. Még megtekinthettük a finowfurti zsilipet is. 

 

Számomra óriási élmény volt ez az egy hét…  Miután hazajöttem, 

sikeres B2 szintű nyelvvizsgát tettem német nyelvből. Ez az egy hét 

nagyon nagy részben járult hozzá ennek sikerességéhez. 

Köszönöm a lehetőséget Tanáraimnak is!



NÉMETORSZÁG - FINOWFURT 

5  Lázár Laura 

 

 

A képen Anna (a fogadó diákom) és én. 

Egy iskolai rendezvényen vettünk 

részt, ahol nagyon jól éreztük 

magunkat, sokat táncoltunk és 

beszélgettünk. 

 

 

 

 

Ez a kép az iskolában készült. A 

diákoknak van egy külön 

épületük, ahol játszhatnak, 

zenét hallgathatnak és 

pihenhetnek. Az órák után 

sokan ide jönnek, én is voltam 

itt többször, mindig nagyon jó 

volt a hangulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fogadott családom már az első nap elvitt Berlinbe, ahol nagyszerűen éreztem magam. 

Sok dolgot megmutattak, elvittek egy helyi Tropicariumba és ebédelni is.



NÉMETORSZÁG - FINOWFURT 

Mercz Karina  6 

Ez az egyik legkedvesebb kép 

számomra, mert sikerült olyan jó 

viszonyba kerülnöm a fogadó 

családdal, hogy a cserediák 

program utáni nyáron 

visszalátogattam hozzájuk. Egy 

kisebb kirándulás keretében 

elutaztunk az Északi-tengerhez. 

Mai napig nagyon jó kapcsolatban 

vagyok a családdal. 

 

Ez a kép egyrészt szomorúsággal 

tölt el, másrészt nagy öröm is 

kapcsolódik hozzá… 

Németországban a búcsúesténken 

készült, az ottani iskolában. Nagyon 

jó búcsúestét szerveztek nekünk a 

helyi diákokkal, tanárokkal és a 

befogadó szülőkkel együtt. 

Fantasztikus estét töltöttünk el a 

többi ország diákjaival és a 

helyiekkel. 

 

Fontos számomra ez a kép, mert 

itt közösen szerepelünk az 

ERASMUS+-os diáktársaimmal, 

illetve a kísérő tanárainkkal. Ez 

egy berlini városnézésen készült. 

Sok – sok szép emlék fűz ehhez a 

naphoz is, mint a közös 

múzeumlátogatások, gyrosozások 

illetve a bevásárlóközpontban 

vívottő harcok a ruhákért…



NÉMETORSZÁG - FINOWFURT 

7  Huj Péter 

Az iskola számomra az eddigi legszebb intézmény volt, ahol valaha jártam, nagyon 

hangulatos, modern és a diákok is nagyon kedvesek voltak, teljesen más volt, mint az 

itthoni iskolák... 

Nagyon élveztem, hogy betekinthettünk 

egy-egy órába megtapasztalva, hogy 

milyen is a német tanítási kultúra. 2017 

nyarán volt lehetőségem, hogy egy hétig 

cserediákommal, Nicoval járjak ebbe a 

fantasztikus iskolába, ami nagyon 

tanulságos volt számomra! 

 

 

Jártunk Potsdamban is, a városon kívül található 

Sanssouci kastélyt néztük meg. Egy fantasztikus 

élmény volt. Az összes kirándulás nagyon élvezetes 

volt, mert mindenki mindenkivel megismerkedett és 

egy nagyon nyitott, barátságos csapat alakult ki, akik 

a kulturális, nyelvi és vallási különbözőségek 

ellenére is megtalálták a közös nevezőt. 

 

 

És végül a szomorú búcsú... nagyon sok élménnyel és új barátokkal tértem haza, amit 

három képben sajnos nem lehet megjeleníteni. Ha létezne időutazás, biztos, hogy 

visszamennék! Számomra az Erasmus+ 

cserekapcsolat egy új világot nyitott meg, 

eddig kétszer voltam a fogadó 

családomnál a nyarak folyamán, és az 

Erasmusnak köszönhetően már egy 

újabb országba is el fogok jutni 

cserediákként. 
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GÖRÖGORSZÁG - ATHÉN 

9  Krecskó Mariann 

Sokat gondolkodtam, hogy mit is írhatnék egy olyan útról, melyről 

élményekben, tapasztalatokban és tanítási módszertanban is 

gazdagodva tértem haza. Nehéz lenne a kinn töltött egy hét 

eseményeit visszaadni, így inkább egy-egy meghatározó pillanatát 

szeretném kiemelni, és a hozzájuk kapcsolódó érzéseimet, 

benyomásaimat papírra vetni. Többször jártam már 

Görögországban, igaz turistaként inkább a környező szigeteken 

fordultam meg. Mindig vágytam arra, hogy tanárként mindazt, 

amiről tanítok, személyesen is megélhessem. Az antikvitás 

irodalma, kultúrája az egész európai irodalom számára meghatározó. Mely magyartanár ne 

vágyna arra, hogy lássa a tankönyvekből már jól ismert görög színházak romjait, az 

Akropoliszt, megérezze ennek az ősi és fennkölt kultúrának minden illatát, ízét, színét és 

hangját? Ez a vágyam teljesült ezzel az úttal 2017 áprilisában. A mindig nyüzsgő Athént látva 

ambivalens érzés töltött el. Éles kontrasztot alkotott a szűk utcákon hömpölygő, lármás tömeg, 

a tavernák teraszán ücsörgő és teázgató férfiak, portékájukat kínálgató árusok eme kavalkádja 

a városra letekintő, a magasban több ezer éves pompájával, karcsú oszlopaival a demokráciát 

hirdető Akropolisszal. Ezt a kettősséget szinte mindig éreztem Athénban. Egyszerre vonzott, 

de ugyanakkor meg is rémisztett ennek a városnak a mindig lüktető energiája. A hangok, színek, 

ízek, látványok olyan intenzitással hatnak az emberre, hogy szinte fel sem fogja az egyiket, már 

jön a következő élmény. Mégis, ebből a kavalkádból hazavittem magammal egy érzést, melyet 

szívembe kitörölhetetlenül belemart a pillanat. Hazautazásunk napján a magyar csapattal és 

kolleganőmmel kiutaztunk a városból a tengerpartra. A parton ülve hallgattuk a tenger 

morajlását, néztük a hullámok táncát, éreztük a tenger sós illatát s arcunkon a nap melegét. A 

tenger végtelenségével szinte vonzotta az embert…, s megéreztem földi létem törékenységének 

szépségét. Én ezt hoztam haza magammal…  



GÖRÖGORSZÁG - ATHÉN 

Katona Klaudia  10 

2017. április 2-től 8-ig voltam 

Athénban, Görögországban. Ezen a 

képen az iskola neve látható, ahol 

eltöltöttem ezt az időt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számos látnivalót megnéztünk, többek között a képen látható ókori görög színházat is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy élményt nyújtott számomra ez az egy hét, melyet egy ilyen gyönyörű helyen 

tölthettem. A mai napig vannak barátaim, akikkel tartom a kapcsolatot, valamint 

igyekszünk egy évben legalább egyszer újra találkozni.



GÖRÖGORSZÁG - ATHÉN 

11  Doboróczki Piroska 

 

 

 

 

 

 

 

Már az első napon kértem a fogadó családomat, hogy menjünk el közösen sétálni. A képen 

a befogadó diákom, Athine és édesapja látható. (Középen én vagyok.) 

 

Az iskolában színes feladatokkal és programokkal 

vártak minket. Számomra az egyik legérdekesebb 

az volt, hogy lehetőségem nyílt egy kicsit görögül 

is tanulni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a helyszín Dionüszosz színháza, mely Athénban található. Nagyon megtetszett a 

színház is és az onnan nyíló gyönyörű kilátás.



GÖRÖGORSZÁG - ATHÉN 

Illinger Máté  12 

 

 

Sikerült egy monumentális ókori 

görög színházba eljutnunk. Teljesen 

lenyűgözött, amikor felmentünk a 

tetejére és láthattuk teljes 

pompájában. 

 

 

 

 

 

 

 

Ez az utolsó közös képünk a 

cserediákokkal mielőtt hazautaztunk. 

Azóta is hiányolom őket. Nagyon várom, 

hogy a jövőben újra találkozhassuk. 

 

 

 

 

 

 

 

A programok, amelyekben részt vettünk, 

nagyon hangulatosak voltak. Ezeknek 

köszönhetően megismerhettem egy 

teljesen más kultúrát és népet. 



GÖRÖGORSZÁG - ATHÉN 

13  Dankó Anna 

A görög utazás azért is volt fantasztikus élmény számomra, mert életemben először láttam 

a tengert és utaztam repülővel. 

 

 

Ezen a képen a Poszeidon 

templom látható. Ez volt a 

leggyönyörűbb hely számomra. 

Tökéletes kilátás nyílt a tengerre 

onnan fentről. 

 

 

 

 

A görög iskola lépcsője nagyon tetszett. Különböző 

nyelven tüntették fel az üdvözlő köszönéseket, amit 

nagyon ötletesnek tartok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a kép az utolsó napon készült, a görög fogadóm és 

én vagyunk rajta. Mindenki nagyon elérzékenyült a 

búcsúzáskor. Sajnos kevés közös képet csináltunk 

Despoinával, de ez a kedvencem. 



GÖRÖGORSZÁG - ATHÉN 

Nagy Tünde  14 

 

 

Évfolyamtársaimmal egy csodálatos 

hetet tölthettünk Athénban. A kép a 

görög iskolában készült egy 

csoportmunka során. 

 

 

 

 

 

 

 

Egy kirándulás 

keretein belül, 

természetesen az 

Akropoliszhoz is 

ellátogattunk. 

 

 

 

 

 

 

A képen Chryssa, a cserediákom 

látható a családom társaságában. Ez 

akkor készült, mikor a delegációk 

Magyarországra látogattak, és 

vendégül láthattuk őt. 



GÖRÖGORSZÁG - ATHÉN 

15  Csatári Gábor 

A kedvenc képemmel kezdem, amelyen a 

világ legjobb ERASMUS-os csapata 

látható! Nagyon élvezetes volt velük a 

görögországi utazás! Jobb csapatot, nem 

is kívánhattam volna! 

 

 

 

 

 

 

A következő kép arról tanúskodik, hogy az ERASMUS-os 

delegáció elfoglalta Athén utcáit. Amikor a kép készült, 

városnézésre mentünk egy különös HÉV és villamos 

keverékkel (mely inkább egy metróra emlékeztetett 

külsőleg), ami bevitt minket a városközpontba. 

 

 

 

 

Ez a kép az utolsó napon készült a 

cserediákommal és szüleivel. 

Mindannyiójukkal a mai napig tartom a 

kapcsolatot, nagyon aranyosak voltak, 

mindvégig próbáltak a kedvemben járni. 

Egy hét leforgása alatt nagyon 

megszerettük egymást. Ők az én görög 

családom, és egy görög „másodcsalád”-

nál nincs jobb!
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MAGYARORSZÁG - DUNAHARASZTI 

17  Noori Tamana 

Ezen a képen a dunaharaszti Baktay 

Ervin Gimnáziumban voltunk, ahol 

egy idegen nyelvi nap keretein 

belül sok érdekes programban 

vettünk részt a nálunk lakó két 

török lánnyal. Nagyon tetszett 

nekik, hogy összetartóan dolgoztak 

együtt a csapatok. 

 

 

 

 

 

Egyik nap a Budai várat is 

meglátogattuk. A látvány 

teljesen magával ragadta a 

lányokat és nagyon 

érdekesnek találták a 

történetét. 

 

 

 

 

Ez a kép azért fontos nekem, mert ezen a 

napon még közelebb kerültünk egymáshoz. 

Nagyon hasonló kultúrában nevelkedtünk 

fel mind a hárman, mégis annyi mindent 

tanultunk egymástól. 



MAGYARORSZÁG - DUNAHARASZTI 

Hajzer Anita, Kovács Liliána, Ladjánszky Dániel, Reich Lorett, Sulyok András, Ujhelyi Petra 18 
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HOLLANDIA - UTRECHT 

Skonc Erzsébet  20 

2018. március 11-én érkeztünk kolléganőmmel, Szilágyi Andreával és hat diákkal Utrecht 

hangulatos városába. Már az első napon belevetettük magunkat a lakhelyünk 

felfedezésébe, és egy héten 

keresztül, amikor csak 

lehetőségünk volt rá, sétáltunk a 

környéken. Ekkor találtunk olyan 

csodákra, mint a magyar 

vonatkozású emlékek vagy az 

egy-két órára előbukkanó 

napsugaraknak köszönhetően a 

csatorna feletti szivárvány. 

 

 

A pozitív élmények sora folytatódott az iskolában, ahol 

megismerkedtünk vendéglátónk, a Via Nova College 

modern épületével és a kiemelkedő sportolóknak 

kidolgozott tanulási programmal. 

 

 

A megbeszélések folyamán sokat tudtunk meg a korai 

iskolaelhagyás ellen tett lépéseikről is. 

 

 

 

 

Láttunk tulipántermelő üzemet, Vincent van Gogh 

festményeket, rengeteg kerékpárost, holland körképet, 

működés közben szélmalmot… Hágában - a tüntetés 

ellenére - a parlament előtt március 15-én elénekeltük a 

Kossuth-indulót, de az Efteling parkban is kiengedtük a 

hangunkat… Olykor igazi turisták módjára közlekedtünk, 

olykor beolvadtunk a multikulturális forgatagba… 

Fantasztikus volt, köszönet érte! 



HOLLANDIA - UTRECHT 

21  Nagy Bálint 

A holland életérzéshez hozzá tartozik a bicikli. Fogadó 

családom első dolga, hogy igazi, helyi diák lehessek, az 

volt, hogy szereztek nekem egy kerékpárt. Nagyszerű 

élmény volt reggel sok más diákkal betekerni a suliba és 

látni azt, hogy ennek a közlekedési fajtának itt 

mindenhol elsőbbsége van. Ahogy tapasztaltam, 

hasznos a reggeli tekerés: felfrissít, sportos és 

közösségépítő is.  

 

 

Ha létezik focimeccs, amit sosem 

felejtek el, akkor az biztos 

Hollandiában volt. Az utazás első 

napján, három óra alvás, sok izgalom 

után végre megérkeztünk. Pihenésre 

vágytam volna, de a fogadó családom 

be akarta nekem mutatni az FC 

Utrecht-et. Bevallom sosem szerettem 

a focit, de az a hangulat, ami ott volt, és 

ahogy egy város lakói együtt, 

népünnepként megélve az eseményt szurkoltak a csapatuknak, az leírhatatlan. Fogadó 

apám azt mondta: „Jó vendég vagy, máris szeretünk, szerencsét hozol, 6-1-re ritkán 

nyerünk!” Olyat szerettettek meg velem, amit sosem gondoltam volna.  

 

Ők voltak a kis családom egy hétig. Amit korábban hallottam a hollandokról, hogy 

elképesztően laza és vidám emberek, arra 

új családom is ráerősített. Egy hétig a 

tenyerükön hordoztak, és egy percig sem 

hagyták, hogy kellemetlenül érezzem 

magam vagy unatkozzak. Jó volt bekerülni 

közéjük és látni azt, hogy ők hogyan élnek. 

Egy hétig Nagy Bálint helyett velük Balint 

Bijl lehettem! 

Utrecht egyik bicikli útja 

Utrecht, Stadion Galgenwaard  

Utrecht, Via Nova College 



HOLLANDIA - UTRECHT 

Retek Panka  22 

Szerintem, ami legjobban 

összehozott minket, az a buszozás 

volt. Ilyenkor mindenki együtt 

volt egy kis helyen és mindenki 

barátkozott mindenkivel. 

 

 

 

Nagyon szerettem a holland-

magyar csapatot. Mindig jó volt 

velük a hangulat. A hideg és a 

búcsúzkodás ellenére mindenki 

boldog volt, hiszen máig tartó 

barátságok szövődtek. 

 

 

 

 

Az egyik legnagyobb meglepetés 

számomra az iskola tornaterme volt. 

A teremben szinte minden sporthoz 

megtalálhatóak a felszerelések, a jó 

teremfelosztásnak köszönhetően 

pedig szinte minden sportolási 

lehetőséghez van kialakított pálya 

(távugrás, kosárlabda, atlétika). 



HOLLANDIA - UTRECHT 

23  Dancs Klaudia 

Az egyik kedvenc helyszínem Hollandiában 

Amszterdam volt, mert Pankával még 

galambokkal is fotózkodtunk. Ez azért volt 

különleges számunkra, mert Magyarországon 

még nem tapasztalhattunk olyat, hogy a 

kezünkből etethettük őket. Külön köszönet 

Bálintnak, aki annak ellenére is lefényképezett 

minket, hogy fél a madaraktól. 

 

 

 

 

 

Nagyon tetszett a hollandok iskolája, 

mert sokkal modernebb, mint ami 

Magyarországon megszokott. A kép az 

Erasmus+ - találkozó záróestjén 

készült az iskola aulájában, ahol az 

összes ország delegációja 

kényelmesen elfért. 

 

 

 

 

Abból a szempontból is különleges 

volt nekem az utazás, hogy kint 

tartózkodásom alatt ünnepeltem a 

17. szülinapomat. Annak ellenére, 

hogy nem lehettem a családommal és 

a barátaimmal, a tanáraim és a többi 

diák emlékezetessé tették számomra 

ezt a napot. 



HOLLANDIA - UTRECHT 

Csapi Zsolt  24 

Érkezésünk napján kissé fáradtan, de a stroopwafeltől új 

erőre kapva végigballagtunk Utrecht sétálóutcáján. 

Érdekes volt holland szót hallani, és jó volt megismerkedni 

fogadóinkkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számomra a legkedvesebb Hollandiában Rotterdam nyüzsgő kikötővárosa volt. Hatalmas 

és különleges épületeivel, hajóival egyszerűen lenyűgöző. 

 

 

 

Az egész iskola fantasztikus volt. 

Nekem legjobban a tornaterem 

tetszett felszereltségével valamint a 

testnevelés óra sokszínűségével. 



HOLLANDIA - UTRECHT 

25  Váradi Balázs 

A jobb oldali képen az utrechti iskola 

tornaterme látható. Hatalmas tér tele 

lehetőségekkel. Ebben a teremben 

ismerkedhettünk meg néhány 

táncmozdulattal, bővült ismeretünk a 

sportok terén mind tapasztalatban, 

mind pedig élményben.  

 

 

 

Ottlétünk egyik napján ellátogattunk az 

Efteling: World of Wonders nevű 

vidámparkba. Több szempontból is 

sikerként könyvelhető el az a nap. Az 

időjárás pont olyan volt, hogy ne 

akadályozzon minket a szórakozásban, 

de ne legyenek annyian, mint általában 

szoktak lenni. Nagyon sok új 

kapcsolatot alakítottam ki aznap és 

mind nagyon jól éreztük magunkat. 

 

 

 

A képen a fogadó diákommal, az egyik török tanárnővel és 

Bálinttal vagyok az utolsó napon az iskolában. Ezen az estén 

minden delegáció egy-egy képviselője megtartotta a 

záróbeszédét, a magyarok részéről én lehettem az egyik. Az 

este folyamán ettünk-ittunk, jót mulattunk, így aranyozva be 

az utolsó együtt töltött perceket az ottaniakkal. 



HOLLANDIA - UTRECHT 

Ambrus Dorottya  26 

Azért ezt a tulipántermelő-

üzemben készült képet 

választottam, mert ezt a 

programot vártam a legjobban, 

annak ellenére, hogy nem volt 

virágzás. Hihetetlen nagy 

mennyiségű tulipánhagymát 

láttunk. 

 

 

 

 

 

A képen az iskola tornatermében voltunk. Nagyon 

tetszett, hogy ennyire jól felszereltek voltak a 

tornatermek, az órák pedig nagyon hangulatosak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a kedvenc képem a cserediákommal, ami 

Amszterdamban a Rijks Múzeumban 

készült. Egy életre szóló barátságot 

kötöttünk és nagyon sokat tanultunk 

egymástól.
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SPANYOLORSZÁG - TELDE 

28  Szilágyi Andrea 

2018. november 11-17-ig hat diákkal és egy kollégával látogattunk el Spanyolországba. 

Telde a második legnagyobb település Gran Canarián. Most is utaztak velünk olyan diákok, 

akiknek ez volt az első repülőútjuk. Jó volt látni az izgalmukat és örömüket. 

Vasárnap érkeztünk, a diákokat elvitték az őket fogadó családok, mi pedig Skonc Erzsébet 

kolléganővel elindultunk a város felfedezésére. Az óváros hangulata, a kis utcák, régi 

épületek, kis üzletek, éttermek és a tenger hangulata gyorsan elvarázsolt minket. 

Az iskola Teldében, egy kis városkában található. Nagyon családias hangulatú iskola, ahol 

nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására.  

 

Engem leginkább a sziget természeti 

értékei, a tenger, a sivatag, a hegyek és az 

itt élő emberek vendégszeretete fogott 

meg, de nagyon élveztem a városok 

hangulatát és a kirándulásokat is. 

 

 

 

 

 

Lehetetlen három képpel visszaadni Gran Canaria hangulatát. Az általam választott 

képeken a velünk utazó baktays diákok, a tenger, a mindenütt látható kaktuszok és az 

Erasmus-csapat látható. 

 

 

 

 

 



SPANYOLORSZÁG - TELDE 

29  Király Kitti 

2018. november 11-től 17-ig voltunk 

a varázslatos Gran Canaria szigetén, 

Spanyolországban. 

A rengeteg iskolai program mellett 

természetesen maradt időnk sok 

csoportkép készítésre is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy életre szóló élményt nyújtott nekem az 

Erasmus+ program több szempontból is. 

Fantasztikus emberekkel találkozhattam, 

köztük ezzel a két lánnyal, akikkel szoros 

barátságot kötöttem, és akikkel igyekszünk 

meglátogatni egymást majd a közeljövőben. 

 

 

 

 

 

Számomra a leggyönyörűbb helyeket 

a szigeten az óceán nyújtotta. 

Varázslatos volt minden reggel 

érezni a sós víz illatát. Ezért is volt 

nehéz csak egy képet választani, ami 

le tudja írni ezt az érzést. Mégis úgy 

gondolom, sikerült megtalálni. 



SPANYOLORSZÁG - TELDE 

Faragó Emese  30 

 

Spanyolországban, a Kanári-

szigeteken tölthettem el egy hetet, 

ahol kipróbálhattam, milyen is 

tevegelni. Ez hihetetlen és 

felejthetetlen emlékként maradt meg 

és talán ez volt az a program, ami az 

utazáson belül is a legjobban tetszett.  

 

 

 

 

Megtapasztalhattuk azt is, hogy milyen egy átlagos 

tanítási nap ott. És meg kell hagyni, teljesen más, 

mint nálunk. A kép egy testnevelésórán készült. 

 

 

 

 

 

 

Az egyik napon a hegyek közé 

utaztunk. Ez sokunknak kisebb 

rosszullétet okozott, de azért a 

látványért, ami fent fogadott 

minket, megérte. 



SPANYOLORSZÁG - TELDE 

31  Schuszter Anna 

A Kanári-szigeteken eltöltött egy hét alatt 

sok új dolgot tanultam és egy számomra 

teljesen új kultúrát ismertem meg. 

Ez a kép az iskolában készült, ami Teldében 

található. 

 

 

 

 

Rengeteg érdekességet láttunk: ilyenek voltak többek között Maspalomasban a 

homokdűnék, spanyol nevükön Dunas de Maspalomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatalmas élményt nyújtott számomra ez az út. Nagyon sok új barátot szereztem és sok új 

helyet ismerhettem meg. Ezen az egy képen is több nemzetiségű diák és tanár van: német, 

török, spanyol illetve magyar. 



SPANYOLORSZÁG - TELDE 

Kádár Nóra  32 

Ez a kedvenc képem a fogadó diákommal, Noeliával. 

Las Palmasban készült ez a kép, nem messze Teldétől, 

ahol laktunk. Egy nagyon kedves, aranyos és vicces 

lányt ismertem meg személyében. Csodálatos hetet 

töltöttünk el együtt. 

 

 

 

 

 

  

 

Részt vettünk életünk első spanyol óráján 

az ottani iskolában. Nagyon kedvesek és 

szimpatikusak voltak a tanárok, és 

készítettek nekünk egy kis füzetet arról, 

amit ott tanultunk. Imádtam tanulni és 

beszélni is a nyelvet, igaz ez csak egy óráig 

tartott. 

 

 

 

 

 

 

Maspalomasban, a sivatagban tevegelni is 

voltunk. Ez úgy történt, hogy a teve egy púpjának 

a két oldalán ültünk. Minden tevének más-más 

neve volt, a miénket Ali babának hívták. 



SPANYOLORSZÁG - TELDE 

33  Nagy Trisztán 

Két dolog miatt választottam ezt a képet, 

először is azért, mert rajta vannak azok 

az emberek, akik sok szeretettel vártak 

minket, másrészt azért, mert sok időt 

töltöttünk el itt, Las Palmasban. 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy aggályaim voltak a teve hátán 

való utazás kényelmességét illetően... 

az elején, de végül meglepően 

kényelmes volt az utazás. 

A társaság is pazar volt, a táj szépségét 

pedig dicsérni sem kell, a kép magáért 

beszél. 

 

 

 

 

 

Az iskolában töltött idő alatt legjobban 

az érdekelt, hogy milyen az iskolai élet 

és hangulat. Valahogy minden 

egyszerre volt szokatlan és ismerős. 

 



SPANYOLORSZÁG - TELDE 

Lehel Réka  34 

Ez a kép az érkezésünk napján készült 

a fogadó diákommal az Aquariumban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kép Gran Canaria déli részén, 

Maspalomasban készült a 

homokdűnéknél. Nagyon sok ehhez 

hasonló különleges helyen jártunk. 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon nagy élmény volt ebben a 

cserekapcsolatban részt venni és 

ennyi új embert megismerni. Sok 

barátot szereztem és a mai napig 

tartom velük a kapcsolatot. 

Remélem, egyszer megint 

találkozunk, akár itt 

Magyarországon vagy náluk 

Spanyolországban. 
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