
25 Jahre Schulpartnerschaft mit dem Padányi-Gymnasium in Veszprem 

Zu Beginn des Schuljahres 1996/97 suchte das Padányi Gymnasium in Veszprém eine Partnerschule 

in Deutschland. Auf Initiative des damaligenSchulleiters Gerhard Fauthfuhren die Klassenleiter 

Herbert Bürk und Gerhard Weiß mit ihren 9. Klassen nach Ungarn und stellten hierbei den Kontakt 

zur ungarischen Schule in Veszprem her. Der DirektorLászló Görbe, sowie die dort unterrichtenden 

Deutschlehrkräfte, unter Federführung der ungarischen LehrerinZsófia Nemesné Varga, luden im 

Juni 1997 zwei neunte Klassen der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule für eine Woche ein, um die 

dortige Schule und den ungarischen Schulalltag genauer kennen zu lernen.  

Ulla Oppenländer begleitete die „ersten Pioniere”, und trug maßgeblich zum Aufbau der 

Partnerschaft bei. Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine wahre Freundschaft. Beide Schulen boten 

Jahr für Jahr ein abwechslungsreiches und außergewöhnlich interessantes Programm. 

Was vor 25 Jahren begann, organisierte und leitete später über sehr viele Jahre hinweg von Seiten 

der Wirtschaftsschule Evi Amann.Die Partnerschaft wurde/wird vonChrista Kremser, Karl-Heinz 

Fischer, Daniel Schiller,Marianne Selig … und von vielen anderenmehr im Kollegium – sowie 

insbesondere von Schülerinnen &Schülern – mitgetragen! … So etwassucht seinesgleichen! 

 

Martin Mattausch mit Gyöngyi Kovács, Erika Kozma, Herbert Bürk, Evi Amann, Ulla Oppenländer und Zsófia Nemes 

Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen mussten wir im letzten Jahr 

unseren jahrelangen regelmäßigen Austausch leider ruhen lassen. 

Dennoch hoffen und wünschen wir 

von Herzen, dass unsere Schul-

Partnerschaft und Freundschaft 

weiterhin – von wem auch immer – 

erhalten und gepflegt wird. Unsere 

gegenseitigen Besuche bereichern 

nicht nur das Schulleben, oft 

entstehen dadurch auch außerhalb 

unerwartete Freundschaften! 



Alexander Strätz, Herbert Bürk, Erika Kozma, Evi Amann, Gyöngyi  Kovàcs, Bolasch, Karl-Heinz Fischer 

  



25 év testvériskolai kapcsolat a Padányi Gimnáziummal 

 

Az 1996-97-es iskolaév elején a veszprémi Padányi Gimnázium németországi partneriskolát 

keresett. Az akkori iskolaigazgató, Gerhard Fauth kezdeményezésére Herbert Bürk és 

Gerhard Weiß osztályfőnökök 9. osztályaikkal Magyarországra utaztak és létrehozták a 

kapcsolatot a veszprémi iskolával. Görbe László igazgató és az ott tanító némettanárok, 

Nemesné Varga Zsófia munkaközösség-vezető irányításával a Graf-Stauffenberg -

Wirtschaftsschule két 9. osztályát 1996 júniusában meghívták egy hétre, hogy a német diákok 

a veszprémi  iskolát és a magyar iskolai hétköznapokat pontosabban megismerjék. 

 

Ulla Oppenländer kísérte Magyarországra az „első úttörőket“ és jelentősen hozzájárult a 

partneri kapcsolat felépítéséhez. Idővel igazi barátság fejlődött ki a két intézmény között. 

Mindkét iskola évről évre változatos és érdekes programot állított össze.  

 

A  25 éve kezdődőtt diákcserét  a Wirtschaftsschule oldaláról Évi Amann szervezte és vezette 

sok-sok éven keresztül. A partneri kapcsolat sikeréhez nagyon sokan hozzájárultak, Christa 

Kremser, Karl-Heiz Fischer, Daniel Schiller, Marianne Selig… és sokan mások a 

tantestületből, természetesen a résztvevő diákokat sem feledve. Mindez egyedülálló. 

 

A koronavírus okazta korlátozások miatt a tavalyi évben sajnos az évente ismétlődő 

diákcserét pihentetni kényszerültünk. 

 

Szívből reméljük azonban, hogy az iskolakapcsolat és barátság továbbra is fennmarad, mindig 

lesz valaki, aki szívén viseli ennek ügyét.Kölcsönös látogatásaink nem csak az iskolaéletet 

gazdagítják, hanem ezáltal gyakran váratlan barátságok is születnek.  

 

 


