
c/o Eberhard Borghoff 
Pannonhalma - Meschede  
cserekapcsolat felelőse  
 

Tisztelt Titusz atya, kedves Kollégák, kedves 12.-esek 
Pannonhalmán! 

Szeretettel köszöntünk Benneteket meschedei testvériskolátok tanárai és diákjai nevében.Ti 
is tudjátok, hogy minden tanévben vendégül látunk két frissen érettségizett diákot 
Meschedében. Ez a 2015/2016-es tanévben is így lesz. A pontos dátum: 2015. Augusztus 
12-től(iskolaév kezdete, szerda) 2016. július 8-ig(iskolaév vége, péntek ).Változás a korábbi 
évekhez képest, hogy a diákok a következő évtől külön-külön két meschedei családnál 
fognak lakni.  

Az egész éves meschedei tartózkodás költségének egy részét a Pannonhalmi Főapátság 
állja, ezt a meschedei adományok  egészítik ki. Egy-egy diákra az egész tanévre 1000 EUR 
önrész esik. Mindazonáltal a diákok havonta 100 € zsebpénzt kapnak, így 1200 EUR-t az 
egész évben, tehát összesen plusz 200 EUR áll rendelkezésre. Szeretnénk felhívni a 
figyelmeteket, hogy nem lenne jó, ha a pályázókat az esetleges anyagi problémák 
tántorítanák el a meschedei jelentkezéstől. Erről a felmerülő esetekben személyesen 
szeretnénk majd beszélni. 
Az iskolában kötelező a tanításon való rendszeres és aktív részvétel, de olyan órarendet 
kínálunk, amely az egyéni érdekeknek megfelelően kerül kialakításra, amelynek célja 
mindenekelőtt a német nyelv tökéletes elsajátítása. Mindemellett a vendégdiákjainknak 
számos lehetőségük nyílik az oktatáson kívüli tevékenységekre, különösképpen közeli és 
távoli vidékek, a német élet és kultúra teljeskörű megismerésére. Sok élmény vár Rátok! 
A diákokról Sabrina Schütte és Marius Beitzel (az gimnázium tanárai), Eberhard Borghoff, 
valamint a fogadó családok fognak gondoskodni. 
Elvárásunk – a jó iskolai teljesítményen túl – a kapcsolatkészség, csapatszellem, 
segítőkészség, sport iránti érdeklõdés, készség az iskolában való együttműködésre a tanítás 
keretein kívül is, valamint esetenkén egy kis segítség a vendéglátó családoknál.  
Kérünk minden érdeklődőt, hogy rövid írásos pályázattal Titusz atyánál és Eberhard Borghoff  
tanár úrnál (email: lásd lentebb) jelentkezzen.  

2015 tavaszán(a pontos idő a pályázókkal még egyeztetésre fog kerülni) Eberhard Borghoff 
Pannonhalmára érkezik, egy személyes beszélgetésre 

Legkésőbb 2015 Február 20.-áig minden pályázó legyen szíves egy képpel ellátott 
motivációs levelet küldeni a következő e-mail címre : e.borghoff@gmx.net 

Baráti üdvözlettel: 

Eberhard Borghoff 

IN MESCHEDE GYMNASIUM DER BENEDIKTINER 

Klosterberg 7 

Postfach 1161 

Tel 0291/99680 

Fax 0291/9968 27 

59851 Meschede, 

10.12.2014 

staatlich genehmigtes privates Gymnasium  
für Jungen und Mädchen 


