Nemzetközi környezetvédelmi
találkozó Münsterben

Nagy meglepetésként ért, amikor megtudtam, hogy én is résztvevője
lehetek egy érdekes nemzetközi környezetvédelmi diáktalálkozónak. Már az
utazás

is

nagyon

izgalmasnak

ígérkezett,

mivel

tudtuk,

hogy

Frankfurt

érintésével kétszer is repülőre fogunk szállni.
A megérkezés után elfoglaltuk a szállásunkat, ami számunkra várakozáson
felüli volt. Az Aasee melletti Jugend Gästehaus, amely tulajdonképpen mint
egy diákkollégium működik a város szívében, színvonalában sok európai szálloda
minőségével vetekedhet.
A

városról,

Münsterről

tudnunk

kell,

hogy

egy

250.000

fős

németalföldi, gazdag történelmi múlttal rendelkező egyetemi város. A szmog
miatt itt nem kell aggódni, a lakosság nagy százaléka itt ugyanis kerékpárral
közlekedik. Mint megtudtuk, a történelmi belváros nagy része a II. világháborús
bombázásokban megsemmisült, de mára újra felépítették az épületeket úgy,
hogy újra híven tükrözik az egykori történelmi város stílusát és hangulatát.
Számomra felemelő érzés volt ezeken az utcákon járni, hiszen ismeretes, hogy
a

városhoz

rengeteg

történelmi

esemény

harmincéves háborút lezáró vesztfáliai béke.

kapcsolódik,

mint

például

a

Másnap

mindannyian

a

vendéglátó

intézmény

(Overberg-Kolleg)

iskolájában találkoztunk, ahol rajtunk kívül sok más nemzet diákjaival közösen
kellett feladatokat megoldanunk. Ezáltal sokkal jobban megismertük egymást,
mind franciák, németek, csehek, lengyelek, törökök és mi magyar fiatalok. Ezek
a feladatok általánosságban a környezet megóvásáról és a környezeti problémák
megoldásáról szóltak, valamint a világ fiataljainak együttes erőfeszítéséről és
ennek fontosságáról.

Este már egy kötetlenebb beszélgetés formájában, egy kellemes vacsora
mellett tovább ismerkedtünk. A következő nap nagyon ígéretesnek bizonyult,
csomagolnunk

kellett,

ugyanis

átköltöztünk

az

óriási

kikötőjéről

híres

Bremerhavenbe. Előtte azonban rövid sétát tettünk Bréma városában, ahol aki
eddig nem ismerte, most megtanulhatta a brémai muzsikusok történetét. Az
ezt követő program igazából az édesszájúaknak kedvezett, hiszen meglátogattuk
a

város

híres

csokoládéboltját.

Itt

már

érezhető

volt

az

Északi-tenger

közelsége, hiszen a szél folyamatosan fújt. A bremerhaveni kikötő látványa
felülmúlta minden eddigi vizuális élményemet, a gigantikus méretű hajók, a

modernkori

szállítást

megtestesítő

hatalmas

konténerhegyek.

Legnagyobb

élményem mégis a gumicsizmás túra volt, amikor a tenger, a homok és az
iszap élővilágát vizsgálhattuk.
A búcsúest megrendezésére egy nagyon színvonalas kikötői „kocsmában”
került sor, mely méltó helyszín volt arra, hogy lezárjuk ezt az élményekben
gazdag hetet.

A sok képi élmény mellett rám a legnagyobb hatással más nemzetek fiataljaival
való megismerkedés volt, ezért nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy
részt vehettem ezen a nemzetközi diáktalálkozón.
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