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Európa akkor is szép, ha nem turistaszezonban járjuk be. Amikor reggel nyolckor még csak
dereng, ötkor már sötét van, és közte mindent beborít a félhomály. Az Alpok akkor is
lenyűgözőek, ha csupán a hegyek kontúrjait lehet kivenni, és a sűrű hóesésben csak a közeli
fenyvesek látványában gyönyörködhetünk. Strasbourg messze van, napi átlag ötszáz
kilométert tettünk meg - hiszen útba ejtettük Salzburgot, Zürichet, Stuttgartot, Münchent és a
melki apátságot is.
Jan.17-én, szerdán hajnali ötkor indultunk - 28 diák, 3 tanár és két profi sofőr. Az utat csak a
háromóránkénti pihenők szakították meg. Az első program a berthesgadeni sóbánya
megtekintése volt - annak a hegynek a gyomrában, amire Hitler sasfészke épült. A kötelező
overallban nagyon élveztük a fasíneken való lecsúszást. Salzburgban a vacsora után bevettük
a várat, bár a várvédők helyett mi a sűrű hóeséssel és az orkánerejű széllel küzdöttünk meg.
Hogy senki nem fázott meg, talán csak annak köszönhető, hogy egyházi iskolába járunk.
Csütörtökön Innsbruck és Lichtenstein érintésével délután érkeztünk Zürichbe, ahol másfél
óránk volt ismerkedni a városközponttal. Baselnél dugóba kerültünk, a vacsora is majdnem
veszélybe került. Este kilenckor foglaltuk el a szállást Strasbourgban.
Másnap, pénteken volt az európai parlamenti nap, ahova az Euroscola verseny egyik magyar
győzteseként juthattunk ki. Összesen húsz ország egy-egy iskolája, mintegy négyszázharminc
diák és nyolcvan tanár vett részt a parlamenti napon. A regisztráció után a parlament
üléstermében 10 órakor köszöntöttek minket egyes magas rangú funkcionáriusok, majd
bemutatták az Európai Unió felépítését és működését. Ezt követően egy-két percben kis
prezentációval kísérve bemutatkoztak a résztvevő iskolák. Iskolánkat, azaz a Kecskeméti
Református Gimnáziumot Lakatos Ármin és Makai Béla ismertették, mellettük Molnár Dóra
és Bodor Bálint feszítettek - kiskunsági népviseletben.
Ebéd után hat szekciókban folytatódott a munka.
Környezetvédelem és megújuló energiák, biztonság és emberi jogok, 2018 az európai
kulturális örökség éve, azután Európa jövője, migráció és integráció illetve a fiatalok
foglalkoztatása volt a szekciók témája. Ezalatt a tanárok külön programokon vettek részt. A
szekciók megválasztották az elnököt és a szószólót, majd körüljárták a téma kérdéseit.
Délután négytől a munka plenáris ülésen folytatódott. A hat szószóló ismertette a szekció
jelentését, amit utána vitára bocsájtottak. Bárki intézhetett kérdést az előadóhoz, majd egy idő
után a szavazás következett. A hat jelentésből ötöt fogadott el a plénum. A parlamenti nap
játékkal folytatódott, négy csapat küzdött a pontokért. A kérdések Rodintól Freddy Mercuriig

terjedtek. Zárásként felcsendült az Örömóda, az Unió himnusza, és behozták a tagállamok
zászlóit. Mondanom se kell, utunk során csak ezen a napon élvezhettük volna a kinti
napsütést... Vacsora után esti városnézésnek hívott rohanás kezdődött, de a tempónak hála,
sikerült megcsodálni a kivilágított a katedrálist, és befutni a Kis Franciaországnak nevezett
városrész legszebb utcáit.
Szombaton átrobogtunk a Rajnán, és meg sem álltunk volna Stuttgartig, ha nem kerültünk
volna dugóba az autópályán. A Mercedes múzeum felejthetetlen élmény volt, nemcsak azért,
mert diákoknak ingyenes, hanem mert egy kulcstartót is kaptunk ajándékba. Utolsó szállásunk
Münchenben volt, aminek az elfoglalása után röpke egy óra alatt begyalogoltunk az óvárosba.
A körülmények hasonlóak voltak, mint két napja Salzburgban: sűrű hóesés, csúszós járda,
széllökések - de itt nem volt vár, meg még vacsora előtt voltunk… Végül egy Mekibe
berontva tovább növeltük a tömeget - vártunk, ettünk, átmelegedtünk. Utána a Marienplatz-ra
érve kaptunk egy negyedórát vásárolni - persze már minden bezárt. Hazafelé metróval
mentünk. Tanáraink fél óráig tervezték az útvonalat meg az átszállást - így nem csoda, hogy
sikerült a megfelelő megállóban a felszínre vergődni.
Vasárnap az utolsó reggeli után körbesétáltunk az 1972-es olimpia színhelyén, majd több órás
buszozással elértük a Melkben az apátságot.
Melktől Kecskemétig csak Törökbálinton álltunk meg, ahol egy benzinkútnál szendvicseket
és sütiket vettünk vacsorára. A jó tempónak köszönhetően este kilenc előtt pár perccel
buszunk begördült a kiindulási pontjára.
Mi tagadás, Európa januárban is szép. Ha tehetnénk, holnap hajnalban megint elindulnánk. S
hogy a múlt szerdán elindulhattunk, azt Bodor Zoltán tanár úrnak köszönhetjük, aki lelke volt
az Euroscola játéknak, szervezte az utat és a programokat, és aggódással teli figyelemmel
vigyázta lépteinket.
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