Kirándulás Strasbourgba 2013/2014

2013 őszén osztályunkból négyen úgy
döntöttünk, hogy elindulunk egy 4 for Europe
nevű európai uniós vetélkedőn Lakatosné Tóth
Ildikó tanárnő felkészítésével. Akkor még nem is
tudtuk igazán, mibe kezdünk, és milyen
kalandok, lehetőségek nyílnak meg majd
előttünk.
A vetélkedő számos fordulóból és
részfeladatból állt. Az első, online fordulóban
tesztmegoldás, interjúkészítés volt a feladat, emellett egy népszerűsítő kisfilmet is kellett
készítenünk az európai parlamenti választásokról. Jó eredménnyel jutottunk be a második,
regionális fordulóba. Itt nehéz, lexikális tudást mérő tesztekkel éppúgy találkoztunk, mint
játékos, vagy éppen kreatív feladatokkal. Az eseményre ráadásul egy véletlenszerűen kisorsolt
nemzet kultúráját bemutató iskolai nap tervezetét is elő kellett készítenünk, illetve
prezentálnunk. A regionális fordulót végül úgy nyertük meg, hogy kihívóink nemcsak ÉszakAlföldről, hanem Romániából is érkeztek. Győzelmünk az országos döntőbe való automatikus
bejutás mellett azt is jelentette, hogy dán iskolai napunkat meg is kell valósítanunk a
Fazekasban.
Lázas előkészületekbe kezdtünk; igyekeztünk mindenki számára elérhető és érdekes
programokkal előállni, valamint támogatókat keresni a rendezvényünkhöz. Fazekasos
öregdiákokat kértünk fel, hogy előadásokat tartsanak, illetve a dán nap védnökei legyenek. A
lebonyolításba bevontuk iskolánk diákönkormányzatának tagjait, osztálytársainkat,
barátainkat. Nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy sok tanárunk rendezvényünk
mellé állt és minden lehetséges módon segített bennünket. A debreceni Europe Direct iroda is
készséges támogatásáról biztosított bennünket. Végül hosszas előkészítés és szervezés után,
2013. december 2-án megrendeztük a dán napot, mely nagy sikernek bizonyult az iskolában.
Programok tömkelege közül választhattak a diákok: volt Lego-építő verseny, osztályvetélkedő,
dán büfé és ebéd, dániai élménybeszámoló, irodalmi és történelmi témájú előadások, bemutató
a dániai továbbtanulásról, Lego-robot bemutató, filmklub, koncert és kvíz is. A vetélkedők
győztesei értékes ajándékcsomagban részesültek. A nap végére mindenki új, Dániával
kapcsolatos ismeretekkel gazdagodva távozhatott a piros-fehér nemzeti színekbe öltöztetett
Fazekasból.
A sikeres rendezvény után azonban nem dőlhettünk hátra, hanem készülni kezdtünk az
országos, mindent eldöntő fordulóra. A dán napról prezentációt, illetve egy igényes portfóliót
készítettünk. A megmérettetésen, melyet Kecskeméten rendeztek, a regionális fordulóhoz
hasonló, ám annál nehezebb feladatokat kaptunk, majd bemutattuk a kulturális napunkat.
Nagyon szoros versenyben végül, de sikerült a döntőben az első helyet megszereznünk. A
győzelemnek itt nem csak erkölcsi jelentősége volt, hiszen a 4 for Europe vetélkedőn az első
helyezett egy strasbourgi utazást nyer. Eredményünk tehát azt jelentette, hogy négyünkön kívül
még 20 diáknak nyílik lehetősége arra, hogy Franciaországba látogasson, és ott az Európai
Parlamentben része lehessen egy egyedülálló élménynek.

A közeledő indulást és az egész utazást mind a huszonnégyen izgatottan vártuk. A parlamenti
programra előkészülve munkacsoportokba tömörültünk, ahol feldolgoztuk az előre megadott
témákat, melyek az ifjúsági munkanélküliséggel, az élelmiszer-pazarlással, a
környezetvédelemmel, a 2014-es európai parlamenti választásokkal, Európa jövőjével és az
információszabadsággal voltak kapcsolatosak. Végre elérkezett a várva várt nap, és 2014.
március 25-én útnak indulhattunk Franciaország felé két tanárunk kíséretében. Strasbourgban
megtekintettük a város impozáns katedrálisát, amelynek a tetejére a vállalkozó kedvűek fel is
mászhattak. Ellátogattunk a Le Petit France negyedbe, ahol Strasbourg különös, középkori
atmoszférája vett körbe bennünket. A hosszas sétálgatás, nézelődés után végül busszal a Rajna
folyó túlpartjára, Németországba, Kehl városába mentünk, ahol a szállásunk várt bennünket.
Másnap került megrendezésre az Euroscola program a strasbourgi Európai Parlamentben. A
napot reggelivel kezdtük, majd mind a 24 résztvevő csoport bemutatta hazáját és iskoláját. A
mi bemutatkozásunkban a 4 for Europe-on győztes csapatunk beszélt, majd Nemes Kristóf
Bartók Béla egy igen híres, magyaros motívumokkal megtűzdelt darabját mutatta be hegedűn.
A produkciót a parlamenti patkóban ülő több mint 500 diák nagy örömmel fogadta. A
prezentációk után lehetőségünk nyílt európai uniós elöljáróktól kérdezni az Uniót, valamint a
Parlamentet érintő kérdésekben. A Fazekas diákjai itt is aktívak voltak, több kérdést is intéztünk
a szakértőkhöz.
A következő programpont az ebéd volt, majd egy 24-nyelvű tesztet kellett megoldanunk,
ezáltal megismerve az Európa minden tájáról érkező fiatal diáktársainkat. Ezek után az előre
felosztott munkacsoportok összeültek, hogy az EU fontos kérdéseit megvitassák. A
munkacsoportok eredményeiket pedig a plenáris ülésen, a parlamenti patkóban ismertették,
ahol a bizottsági jelentések is elfogadásra kerültek. A programot egy vetélkedő zárta, melynek
nyertes csapatában a szintén fazekasos Dienes Sára is helyet kapott. A nap végén felejthetetlen
élmények birtokában tértünk vissza Kehlbe, a szállásunkra.
A következő napon Elzász festői tájait jártuk be. Első állomásunk Haut-Kœnigsbourg vára
volt, mely a múlt századfordulón épült. A vár bejárása után továbbmentünk a festői,
világörökségi védelem alatt álló kisvárosba, Riquewihrbe. Ezután Kaysersbergbe utaztunk, ahol
egy igen bőséges és hihetetlenül finom, helyi specialitásokból álló ebédet fogyaszthattunk el. A
nap végén Elzász egy nagyobb, de még mindig középkori hangulatú városába, Colmarba
látogattunk el. Másnap útba ejtettük a stuttgarti Mercedes-Benz Múzeumot. A páratlan
gyűjteménnyel rendelkező múzeum nemcsak az autók szerelmeseit, hanem minden látogatót
lenyűgöz. Ahogy a kiállítás nyolc emeletét bejártuk, nyomon követhettük a technika és a
társadalom robbanásszerű fejlődését éppúgy, mint a Mercedes által gyártott járművek
evolúcióját. A múzeumlátogatás után bementünk Stuttgart belvárosába, ahol igazi nagyvárosi
élet, sokadalom és pezsgés fogadott minket. A város főterének számító Schlossplatz
atmoszféráját sosem fogjuk elfelejteni, mégha csak meglehetősen kevés időt is töltöttünk el ott.
A városnézés után Magyarország felé indulunk, és másnap korán reggelre már Debrecenbe is
érkeztünk.
A résztvevő diákokkal és tanárokkal sokat beszélgettünk arról, hogy kinek mi tetszett a
legjobban a kirándulásból. Érdekes módon mindenkinek más állt a legközelebb a szívéhez a
programpontok közül. Egyesek a parlamenti nap nemzetközi pezsgését emelték ki, míg
másoknak a városnézések tetszettek leginkább, de olyanok is voltak, akik a Kehlben, a folyó
partján töltött estékre fognak mindig nagy örömmel visszagondolni. Az út során egy nagyon
összetartó, kellemes társaság kovácsolódott össze. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk

számára hatalmas élmény volt ez az utazás, különösen négyünknek, hiszen nyereményünket
megoszthattuk még 20 társunkkal. Nagyon remélem, hogy a jövőben még számtalan fazekasos
diáknak nyílik alkalma arra, hogy hozzánk hasonlóan az Európai Parlamentbe látogasson.
Kopányi Kinga, Szabó Veronika Eszter, Kovács Ákos Tibor, Hegyesi Zsolt 12.E

Az Európai Parlamentben

4 for Europe 2014-2015

2014 novemberében lelkesen vágtunk bele a Europe Direct által szervezett 4 for Europe
versenybe. Az első, internetes fordulót gond nélkül teljesítette csapatunk négy tagja (Szöllősi
Nikolett, Dienes Sára, Nemes Kristóf és Kovács Ákos 12.B) felkészítő tanárunk, Sepely
Orsolya segítségével. A következő fordulóban nehézségekbe ütköztünk, hiszen Kristófnak a
regionális döntő ideje alatt más elfoglaltságai akadtak. Azonban a csapat egy jó barátja (Hegyesi
Zsolt 13.E) örömmel helyettesítette őt. Miután sikerült bejutnunk a döntőbe, ott már az eredeti
csapattal folytattuk a versenyt. A rengeteg felkészülés, sok tanulás és szervezés végül meghozta
a gyümölcsét: a több száz csapatból mi kerültünk ki győztesként, így húsz barátunkkal együtt
részt vehettünk az Euroscola programján, az Európai Parlamentben, egy tanulmányi út
keretében.

Kalandunk 2015.04.21-én indult Debrecenből egy egészen kellemesnek mondható éjszakai
buszúttal, mely során jókedvünk a remek társaság miatt garantált volt. Csaknem fél napi utazás
után, örömmel pillantottuk meg úti célunkat, Strasbourg városát. A hely egyik legnagyobb
nevezetessége a Katedrális - amely gótikus stílusával méltón kapta a strasbourgi Notre-Dame
elnevezést - rögtön lenyűgözte kis csapatunkat. Nemcsak a belső részeket nézhettük meg, de a
toronyba is lehetőségünk volt felmenni, ahol varázslatos kilátás tárult elénk. A hajókázás új
szemszögből tárta elénk a város nevezetességeit és érdekességeit. Itt pillanthattuk meg először
a Parlament épületét is. Ezután a középkori városrészbe vezetett utunk, ahol az Elzászra
jellemző épületek vettek körül minket. Volt alkalmunk a városban sétálgatni, beülni egy
hangulatos kávézóba, vagy akár pihenni az Ill folyó partján.

Az utazástól fáradtan érkeztünk meg szálláshelyünkre, Kehl kisvárosába, a Rajna német
partjára. Az ifjúsági szállónkban a németekre jellemző katonás rend várt minket. Az épület a
folyóhoz közel helyezkedett el, és mi nagy örömmel fogadtuk, hogy meseszép környezetben
tölthetjük el az elkövetkezendő néhány esténket.
2015.04.23-án került megrendezésre az a rendezvény, amely köré az egész utazásunkat
szerveztük, nevezetesen az Európai Parlament középiskolásnak célzott programja, az
Euroscola. Ennek keretei között több mint 20 EU-tagállamból körülbelül 500 tanuló kapja meg
rendszeresen a lehetőséget, hogy betekintést nyerjen az Európai Unió, illetve az Európai
Parlament működésébe, valamint a képviselők munkájába.
Mi is mindannyian izgatottan vártuk a programot, amely reggel a Parlament épületében a
beléptetés és eligazítás után egy közös reggelivel kezdődött. Már ennek során
megismerkedhettünk és szóba elegyedhettünk más nemzetek képviselőivel. A reggeli után a
parlamenti patkóba vonultunk, hogy a képviselők helyein hallgassuk meg a különböző
országokból érkezett csoportok bemutatkozását. Ennek során a szóvivők röviden meséltek
iskolájukról, városukról, országukról. Mi, magyarok emellett az Elindultam szép hazámból
kezdetű népdallal kedveskedtünk az egybegyűlteknek, mely nagy sikert aratott. A
bemutatkozásokat követően az Európai Parlament három tisztségviselőjét kérdezhettük egy
órában az Uniót érintő kérdésekről. Az izgalmas párbeszédnek a mi delegációnk két tagja is
részese lehetett.
A következő programpont az ebéd volt, mely alatt újból lehetőségünk nyílt a korunkbeli európai
fiatalokkal társalogni. Ebéd után egy kvízjátékban vehettünk részt, amely az Unió 24 hivatalos
nyelvén volt megfogalmazva, így a különböző országok diákjaiból alkalmilag összeállt négyfős
csapatok rá voltak szorulva, hogy más anyanyelvű fiatalokkal is érintkezzenek. A játékot a
különböző tematikájú munkacsoportok megbeszélései követték, ahová minden ország 4-4 tagot
delegált. A munkacsoportok, más szóval bizottságok tagjai először egy levezető elnököt és egy

szóvivőt választottak maguknak, majd néhány fős kiscsoportokban megvitatták az adott témát,
végül általános vitára került sor. A bizottságok olyan, az Unióban komoly fontossággal bíró
ügyek köré csoportosultak, mint például a bevándorlás és integráció, a környezetvédelem, az
információ szabadsága, Európa jövője vagy éppen a fiatalok foglalkoztatása. Mivel e kérdések
mindegyike uniós polgárként és fiatalként is érint bennünket, nagyon érdekes és eredményes
volt a nemzetközi eszmecsere.
Mindezek után újra a parlamenti patkóban foglaltunk helyet, ahol a munkacsoportok szóvivői
jelentésben számoltak be a bizottságukban lezajlott munkáról és diskurzusról, majd néhány, a
szóvivőknek feltett kérdés után minden bizottsági jelentés szavazásra került. Külön érdekesség,
hogy két bizottságnak is mi adtunk szóvivőt, akiknek a jelenéseit meggyőző többséggel fogadta
el a Parlament – azaz a többi részt vevő diák. A nap utolsó részében az ebéd utáni kvízjáték
fináléjára került sor, mely során a döntős csapatoknak műveltségi, illetve zenei kérdésekre
kellett választ adniuk. A döntőben második helyezést szerzett csapatnak szintén volt magyar
tagja.
A napot az uniós tagállamok zászlóinak felvonultatása és az Európai Unió himnusza zárta. A
programok befejeztével mindenki igyekezett megragadni az alkalmat, hogy néhány fényképet
készítsen magáról ezen a nem mindennapi helyszínen. A kissé fárasztó, de roppant izgalmas
és érdekes nap után végül mindannyian felejthetetlen élményekkel gazdagodva távoztunk a
Parlamentből.
A csütörtöki Euroscola-nap után már szabadon válogathattunk a vidék különböző
látványosságai között, pénteken egy német és egy francia városba látogattunk el. A reggeli
buszozás Freiburgba vezetett, Németország legdélebbi nagyvárosába. Közös sétánk során
megtekintettük a belvárost és ezen belül a hatalmas, gyönyörű katedrálist. Ezután a szabad
programot mindenki kedve szerint tölthette el. Lehetőség nyílt bepillantani a nyüzsgő életbe a
piacon, ahol rengeteg helyi specialitást és sajátosságot kínáltak az árusok. Ezentúl a város
további felfedezésére is lehetőségünk nyílt, egy kicsit közelebb kerülhettünk a helyi kultúrához
és hagyományokhoz. Freiburg egy igazi nyüzsgő, német város, igencsak sajátságos és élvezetes
hangulattal.
Az ott eltöltött kellemes idő után Franciaország, Elzász vidéke felé vettük az irányt, egész
pontosan Colmar városába érkeztünk meg kis idő múlva. A településnek jelentős történelmi
múltja van, sokan a „legelzászibb” településnek tartják. Itt is az óvárost tekintettük meg először,
sétánk során rengeteg gyönyörű épületet vehettünk szemügyre. Leginkább a Petite France nevű
területen töltöttük az időt, a tipikus házak és a rengeteg folyó és híd megmásíthatatlan hangulata
maradandó élményt nyújtott mindannyiunk számára. Ebédeltünk egy étteremben, ahol több
helyi különlegességet kipróbáltunk, néhányan még csigából is falatoztak. Összességében a
város abszolút megérdemli a Kis Velence becenevet. Azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk,
hogy remekül éreztük magunkat Colmarban is.

A szombati nap a kirándulásunk végét, és hazaindulásunk kezdetét jelentette, azonban előtte
még tettünk egy kis kitérőt Németországon belül. Kora délután érkeztünk meg a hegyekkel
körülölelt neuschwansteini kastélyhoz, mely egészen az ország déli részén fekszik. Itt
lehetőségünk volt felfedezni a mesebeli környéket, sétálni a hegyek lábánál elterülő tó partján,
megkóstolni a helyi specialitásokat. Nagy meglepetésünkre már a szabad programunk elején
belebotlottunk egy magyar turistacsoportba, majd az egy étterem pincéréről derült ki, hogy
közös anyanyelvet beszélünk. Részt vettünk a Disneynek is ihletet adó kastély tárlatvezetésén.
Mindenkit lenyűgözött mind az épület, mind a látvány, amely az erkélyre kilépve a szemünk
elé tárult.
Az este folyamán, folytatva utunkat hazafelé, még egy utolsó megálló várt ránk. Münchenbe
érkezve rögtön belevetettük magunkat a város forgatagába, ahol a késői órák ellenére sem állt
meg az élet. Mint azt a helyiektől megtudtuk, éppen akkor rendeztek egy kis Oktoberfesthez
hasonló ünnepséget, amely miatt lépten-nyomon népviseletbe öltözött fiatalokkal találkoztunk
az utcán, de számos, az esti focimeccsre igyekvő szurkolót is lehetett látni. Bár nem sok időt
tudtunk tölteni a városban, München központját mégis sikerült megismernünk. Az
utcazenészek által teremtett hangulatot még a szemerkélő eső sem tudta elrontani, és
mindannyian nagyszerű élményekkel gazdagodva szállhattunk fel újra a hazafelé tartó buszra.

A strasbourgi út 2015/2016

2015 őszén lelkesen vágtunk bele a 4 for Europe versenybe, fordulóról fordulóra
haladtunk, és megnyerte csapatunk (Csontos Flóra 9.b, Moravecz Kata 11.c, Kanyó Márton
11.b, Daróczi Jakab 11.b, felkészítő tanáraink: Lakatosné Tóth Ildikó és Sepely Orsolya) a
döntőt és a főnyereményt egy Strasbourgi utazást az iskolánknak. Csodálatos ami velünk
történt, a sok élmény, a jó társaság vagy egyszerűen az a lehetőség, hogy olyan helyeket
láthattam, ahova nem biztos, hogy sokszor jut el az ember életében.
2016 május 19-én, csütörtök délután indultunk. Tudtuk, hogy több mint húsz órát
fogunk utazni, de a lelkesedésünk semmit sem csappant. Örültünk, hogy nekivághattunk a
barátainkkal az útnak, amiért annyit dolgoztunk.
Másnap reggel érkeztünk meg Strasbourgba. A hosszú buszút után éppen hogy
kinyújtathattuk elgémberedett végtagjainkat és vehettünk valami reggelinek valót, máris
indulhattunk tovább az Európai Unió parlamentjébe. Az utazásunk egybe esett az EYE
(European Youth Event) nevű rendezvénnyel, ami rengeteg plusz érdekes programra adott
lehetőséget az Euroscola nap mellett. Első nap konferenciákon és beszélgetéseken vehettünk
részt, ami az Európai Unióval kapcsolatos különböző témákról szólt. Néhányan, Péterné Soltész
Katalin és Türk Zsuzsa tanárnőkkel együtt a szerzői jogokról folytatott kerekasztal
beszélgetésbe kapcsolódtunk be.
Sajnos hamarabb el kell hagynunk a programok helyszínét, mert a Kehl-ben lévő szállást
időre kellett elfoglalni. Miután ezt megtettük, mindenki szabadon eldönthette, hogy a városban
néz körül vagy esetlen sétálgat a Rajna partján.
Következő nap került sor az Euroscola európa parlamenti napot szimuláló eseményre,
amin összes EU tagállamból voltak résztvevők. A napot svédasztalos reggelivel kezdtük, majd
csoportonként elfoglaltuk helyünket a plenáris ülésteremben. Először a választott szónokok
bemutatták hazájukat és iskolájukat. Minket Csontos Flóra, 10. B osztályos tanuló mutatott be.
Halhattunk ismertetőket angolul, franciául, németül és még elrappelve is. Szerencsére itt és még
az egész nap folyamán lehetőségünk volt tolmácsokat hallgatni, így nem volt probléma az
általunk nem beszélt idegen nyelvek megértése sem.
A bemutatkozások után öt kisebb csoportra bomlottunk, ahol a különböző országok
diáksága fontos, világunkat és társadalmunkat érintő kérdéseket vitathatott meg. Volt csoport,
ahol a háború és a béke, míg máshol a környezetvédelem vagy éppen az oktatás került szóba.
Minden bizottság választott egy elnököt és egy szóvivőt, aki később a plenáris ülésen ismertette
a felmerült kérdésekre talált válaszokat. Megelégedésünkre, Moravecz Kata 12. C osztályos
tanulónk szóvivővé lett választva saját bizottságában.
A napot lezáró, végső plenáris ülés előtt nagyon finom ebédet szolgáltak fel a parlament
éttermében. Ekkor volt lehetőségünk kicsit ismerkedni külföldi diáktársainkkal. Jómagam egy
holland, egy román és egy német fiatallal is el tudtam beszélgetni, aminek nagyon örültem.
Körülbelül egy óra múlva ismét elfoglaltuk a plenáris üléstermet, ahol most nem csak
az Euroscola program résztvevői voltak jelen, hanem az EYE keretein belül érkezettek közül is
jó páran. A szóvivők sorban prezentálták, hogy mire jutott saját bizottságuk, majd kérdéseket
lehetett feltenni nekik. Sajnos a szűkös időkeret miatt nem volt idő minden kérdésre, így néhol
igencsak elharapott véget ért a téma mélyebb kifejtése.
A nap végére rengeteg új nézőpontot ismertem meg, és biztos vagyok benne, hogy a
többiek is.
Elhagytuk a parlamentet, s már igencsak vártuk, hogy visszaérhessünk a szállásra és
valami kényelmesebb ruhába bújhassunk, amiben a késő tavaszi meleg is jobban elviselhető,
mint fekete nadrágban és öltönyben.

Este megint csak szabad program volt. Néhányan túl fáradtnak éreztük magunkat a sok
mászkáláshoz, így egy gyors bevásárlás után vissza is tértünk a szobánkba és közös
beszélgetéssel, társasjátékozással töltöttük az est fennmaradó részét.
Harmadik nap korán keltünk, mivel rengeteg érdekes és látványos helyre kellett
elmenjünk aznap.
A gyors reggeli utána fel is szálltunk a buszra, hogy célba vegyük Strasbourg központját.
Itt körbesétáltuk a város legrégebb részeit, majd a strasbourgi katedrálisba is bementünk pár
percre, hogy megcsodálhassuk a 9. századi építményt. Biztos vagyok benne, hogy mindenkire
nagy hatást gyakorolt ez az impozáns remekmű, legalábbis engem biztos megérintett, mind a
külseje, mind a belseje.
Strasbourg után a következő állomásunk Riquewihr volt. Ez egy régi, középkorból
fennmaradt, főleg szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkozó helység, ami napjainkban már
igen komoly turistaforgalommal is rendelkezik. A lejtős főutcán végigsétálva sok kézműves
termékeket árusító boltot láthattunk, amik mind régi építésű házak földszintjén rendezkedtek
be. Mivel az egész falu a világörökség része, ezért az épületek még mindig ugyan azok, amik
sok-sok évszázaddal ezelőtt voltak, természetesen mind renoválva és szépen karbantartva.
Néhányan a régi városfalat is körbesétáltuk, amit igaz már túlnőtt a város, de ettől függetlenül
remek állapotban van.
A rövid nézelődéssel egybekötött sétálgatás után ismét buszra szálltunk, hogy Colmar
felé vegyük az irányt.
A városnézést most is az óváros megtekintésével kezdtük, ami némi hasonlóságot
mutatott Strasbourgéval. A séta után, mindenki nagy örömére, több, mint egy óra szabad
elfoglaltságra is volt lehetőségünk. Páran gyorsan kerestünk is egy éttermet, azzal a céllal, hogy
eszünk valami kifejezetten franciát. Nem kellett sokáig keresgélnünk, mivel a központ tele volt
vendéglőkkel. Én egy quiche-t ettem, ami hasonlít egy húsos lepényhez. A ráérős ebéd után
még ténferegtünk kicsit a városban. Az egyik templomba is bementünk, ahol épp
gyermekkórusok versenye volt. Nem igazán tudnám pontosan leírni mennyire fantasztikus volt
egy középkori templomban, latin szövegű kórusműveket hallgatni. Sajnálom, hogy nem
élvezhettem tovább az előadást, de közeledett a találkozó időpontja, a busz pedig nem vár
ugyebár.
A másnap reggel a pakolás és hurcolkodás jegyében telt. A szállást reggel hagytuk el,
majd egy rövid megálló Kehl központjába gyors elemózsia beszerző körúttal egybekötve, és
indultunk is tovább.
Mielőtt tényleg hazafelé vettük volna az irányt, még ellátogattunk Neuschwanstein-be
2. (Bolond) Lajos kastélyához. Sajnos az időjárás nem akart nekünk kedvezni, így a körülbelül
háromnegyed órás hegymenetet, amit a buszból leszállva kastélyig meg kellett tennünk, végig
zuhogó eső kísérte. Akkor sokunknak nagyon nem volt kedve a dologhoz, de utólag azt
mondhatom, hogy minden egyes átázott cipőtől cuppogó lépés megérte a látványért, ami
odafent várt minket. Látszott a vár minden egyesen részén, hogy hiába volt bolondnak titulálva
a tervezője, hatalmas műveltségű ember volt.
Szerintem ennél remekebb látnivalóval nem is zárhattuk volna a kirándulást.
Daróczi Jakab 11.B

