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Kiscsapatunk a templomnál 

Délután 
megérkeztünk 
Passauba. A szállás 
a várban volt. 
Húszperces hegynek 
felfelé tartó séta után el 
is foglalhattunk. 

A melki apátság temploma 



 

 

 

Második nap Mannheim 

 

  

 

Este a városban sétáltunk. 
A sok híres épület mellett 
ellátogattunk Gizella 
királyné sírhelyéhez. 
1 045-ben hagyta el 
Magyarországot és itt, az 
apácakolostorban halt meg. 

A szállás a Rajna 
partján volt, nagyon 
szép környezetben. A 
megérkezés után 
városnézésre mentünk a 
belvárosba. A város esti 
fényeiben 
gyönyörködtünk. 



Harmadik nap: Speyer 

 
 

 

 

Délelőtt megtekintettük a 
Dómot. A dómot II. Konrád 
német-római 
császár alapította 1030-ban azt 
akarta, hogy ez legyen a nyugati 
világ legnagyobb temploma. 

Kriptájában négy császár 
nyugszik több más német uralkodó 
mellett. 

A belvárosban egy kis fagyizásra 
is jutott idő 

Indulás előtti 
rövid beszélgetés. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Konr%C3%A1d_n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Konr%C3%A1d_n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Konr%C3%A1d_n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/1030


 

Negyedik nap:Bretzfeld 

 

Ezen a napon ellátogattunk Bretzfelbe. A Budaörsről kitelepített németek vártak minket 
nagy szeretettel. Délelőtt a Heimatmuseumban voltunk.  A két szinten kialakított múzeum 
1996-tól a régi iskola épületében kapott helyett. A kiállításon megtekinthettük a svábok 
egykori használati tárgyait, berendezéseiket, ruházatukat. Külön helységekben mutatják 
be, az egykori szőlő és őszibarack termesztéshez szükséges eszközöket. Drámapedagógus 
várt minket és két csoportra osztva eljátszottuk a kitelepítés mozzanatait. 

Délben megvendégeltek minket és mindenki kapott ajándékot. Nagyon kedvesek voltak 
hozzánk, nagyon örültek annak, hogy mi itt az iskolában tanulunk az eseményekről és nem 
feledkezünk meg róluk.  

A délutánt a településen töltöttük. Megnéztük a főteret, a templomot és a környéken 
sétáltunk.  Kora délután indultunk Nürnberge. 

 



                          
 

A drámajáték

 



Az ötödik nap: Nürnberg 

 

 
 

Sajnos a rövid délelőtti városnézés után elindultunk hazafelé. 

 

Szép volt ez az egy hét Németország! 

Szállásunk a Nürnbergi várban volt, a belváros felett. A vacsora után lesétáltunk a 
főtérre és megnéztük Nürnberg híres épületeit. A főtéren áll egy gazdagon díszített 
középkori kút, melynek kovácsoltvas kerítésébe egy forgatható fémkarikát építettek. 
Megforgattuk és közben elmormoltuk egy kívánságot, amelyet szeretnénk valóra váltani. 


