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Egy utazás mindig izgalommal tölti el az embert. Most már tudom: főleg akkor, ha
fontosnak, hasznosnak érezhetjük magunkat általa.
Amikor kiderült, hogy lehetőség van részt venni a programban, még nem gondoltam,
hogy egy ekkora kaliberű dologgal találkozom majd. Kíváncsi voltam, mit nyújthat,
mivel gazdagíthat, esetleg fejleszthet minket egy ilyen esemény – hiszen,
tulajdonképpen a környezetvédelem az alaptéma, ami egyáltalán nem áll távol tőlem.
Emellett, nyilván izgalommal töltött el maga a tény, hogy elutazom. Később viszont
sokkal érdekesebb dolgok kötötték le a figyelmemet.
A fogadtatás és az ellátás végig remek volt, egyikünk sem panaszkodhatott ez ügyben.
A programok sokszínűsége (tradicionális étterem, idegenvezetés, szolár-hajókázás,
állatkert látogatás, gyárkörút és még sorolhatnám) lenyűgözött, ahogyan az egész
program lebonyolítása, szervezése is.
Leginkább az nyerte el a tetszésemet, ahogyan a témát „megvalósították”.
Véleményem szerint, nagyon fontos, hogy egy ilyen életbevágó problémát, mint
amilyen Földünk megfelelő védelme, úgy tudták velünk érzékeltetni, hogy felébredt
bennünk a tenni akarás. A fiataloknak csakis így, ilyen módon lehet szívhez szóló egy
hasonló téma. A közös ténykedések összekovácsoltak bennünket – ezt pedig nem csak
magyar társaimra, hanem külföldi barátainkra is értem.
De nem csak az idei év volt jövedelmező a diákok szempontjából, mert az előző évek
is éppilyen sikeresen teltek és ezért, úgy gondolom, mindenkinek hálát kell éreznie,
aki részt vett a Comenius programban. Annyi bizonyos, hogy soha vissza nem térő
alkalom volt, egyedi és megismételhetetlen.
Számomra különösen nagy élményt jelentett, hogy más nemzetekben élő
kortársaimmal beszélgethettem, ismerkedhettem a kultúrájukkal és mindeközben
észrevétlenül gyakorolhattam az angol nyelvet – ami, lássuk be, létfontosságú a mai
világban. Tehát, már csak ezért is rendkívül hasznosnak tartom ezt a kezdeményezést
és remélem, hogy tovább él majd, és hogy minél több diáknak nyújt majd hasonló
lehetőségeket, mint most nekünk.
Azt hiszem, nem kell magyaráznom, hogy miért esett nehezünkre a búcsú (Münster
mesebeli szépségén kívül). A záró esten végignéztem az arcokon. Németek, csehek,
franciák, lengyelek és törökök. Mindegyik olyan más, ám mégis hasonló: ugyanazt a
tanulságot hordozzuk majd tovább mindannyian. Ha a program célja az volt, hogy
rávilágítson arra, hogy bármi elérhető és kijavítható, ha együtt teszünk érte, akkor
tökéletesen megvalósította önmagát.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az egész magyar csapat nevében is
megköszönjem a törődést és az életre szóló élményeket. Rendkívül hálásak vagyunk az
idei és az elmúlt két évért is. Számunkra egyértelmű, hogy ennek itt nem szabad
végbeszakadnia.
Nagyon köszönjük!

