A münsteri projektalálkozó
Azzal a lehetőséggel, hogy részt vehettem a külföldi projekttalálkozón, olyan élményekkel
gyarapodtam, amelyek nem biztos, hogy még egyszer megismétlődnek az életemben
Először is, sikerült barátságot kötnöm új emberekkel, akiknek az anyanyelvük, a kultúrájuk
és a hagyományaik eltérnek a számomra megszokottól. Meglepően tapasztaltam mennyi
minden van, amiben különbözünk más országok diákjaitól. Ugyanakkor számos dolog van,
melyben egyet értünk és könnyedén megtaláljuk a közös hangot egymással. Egy film, egy
könyv, vagy egy jól ismert világsztár elég ahhoz, hogy a pár órája még egymásnak ismeretlen
emberek megkedveljék egymást, éjszakákat beszéljenek át a semmiről és a találkozó után is
keressék egymás társaságát. Az utazás abban is segített, hogy az eddig általam már ismert
iskolatársaimmal is egy szorosabb kapcsolat alakuljon ki köztünk és minden találkozásunkkor
legyen miről beszélnünk.
Külföldi országok idegen anyanyelvű diákjait csak úgy vagyunk képesek megérteni, ha egy
mindenki által jól ismert, közös nyelven próbálunk meg kommunikálni. A Münsterben
eltöltött öt nap alatt sokat fejlődött az angol nyelvtudásom, hiszen rá voltam kényszerülve
arra, hogy világosan és érthetően el tudjam magyarázni a mondanivalómat.
Számomra mégis a legcsodálatosabb élményt Németország megismerése nyújtotta.
Eljutottam olyan helyekre, ahol még sosem jártam, egy teljesen más világba. Megismertem
Münster lenyűgöző városképét, hagyományos német ételeket ehettem és a város történelmébe
is betekintést nyerhettem. Az egész helyre jellemző volt a pontosság és a fegyelem, minden
úgy történt, ahogy lennie kellett. Meghökkentően tapasztaltam, hogy az emberek mennyire
békések és barátságosak, mennyire egészségesen élnek és mennyire odafigyelnek a
környezetükre. Nemcsak prédikálnak a környezetvédelem fontosságáról, a bolygónk
megóvásának jelentőségéről, hanem ők tényleg tesznek is érte valamit.
A projekttalálkozó keretében szinte mindent átélhettünk, amit csak lehetett öt nap alatt. A
napjaink izgalmasan teltek, nem volt időnk unatkozni. Programokat szerveztek, melyeken
néha fáradtan, néha pedig energiától telve vettünk részt.
Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy részt vehettem a projekttalálkozón. Egészen
biztos vagyok benne, hogy minden egyes munkával, vagy akár szórakozással töltött pillanatba
megérte energiát fektetnünk.
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