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Europa Parade
Zárótalálkozó Magyarországon
Erasmus+ diákok a projekteredmények bemutatátása
közben

Első állomásunk a Westsik Vilmos Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola volt Nyíregyházán, ahol
minden Erasmus+ projektünk keretében készült termékünket
bemutattuk: A tolerancia képeslapjaitól kezdve, mutasd be
Afrikát, a szakácskönyvünket, a művészeti projektünket, az
integrációs játékok gyűjteményét, a sok flashmobunkat,
egészen a !Basta ya! című projekthimnuszunkkal bezárólag. A
körülbelül 40 perces programunk végén néhány néző nem élt
a lehetőséggel, hogy a színpadra álljon közénk, és velünk
közösen fejezze ki örömét egy békés Európa létrejöttéről.
Mottónkhoz híven mindenkit szívesen vártunk soraink közé,
aki kedvet érzett ehhez.
Erasmus+ Paradeeunk második állomásán a Reguly Antal
Általános Iskolát kerestük fel Baktalórántházán. Itt is
bemutattuk diákjaink projektmunkájának eredményeit. Az
iskolát, melyet meglátogattunk 80 %-ban roma tanulók
látogatják. Őszintén szólva mi magunk is meglepődtünk, hogy
színpadi programunk 40 percet tölt ki. Bemutatónk egyre
professzionálisabb lett, a jelentek közötti átmenetek
rugalmasabba lettek, és befogadó energiánk a közönség felé
érezhetően erősödött. Ismét zenei jeleneteink voltak azok,
melyek a a nézőket a leginkább magukkal ragadták: flashmob
táncaink és a Basta ya! projekthimnusz. A dal éneklésekor
időközben áttértünk arra, hogy egy kört alakítunk, amely a kör
közepén lévő vendégeinket egységbe fogta. Mi magink sárga
pólókat viseltünk, hogy a saját német –spanyol - magyar
egységünket ezzel is kifejezzük.
A kör közepén lévő vendégeket nemcsak optikailag fogtuk
keretben, de meg is védtük őket. ÉS mik lennénk mi, mit érne
a mi emberekből álló körünk a mag nélkül, tehát a nézőink
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nélkül, akiket körül álltunk? Csak egymással lehetséges.
Roadshownk harmadik iskolája Budapesten a Ferencvárosi
Sportiskola volt. Itt ugyan csak fáradságos munkával értük el,
hogy az integráció szikrája elérje a nézőinket, de diákjaink itt
is a legjobb teljesítményüket nyújtották.

Az Erasmus+diákok integrációs ötleteink bemutatóin

Kultúrák kapcsolódása- most
másként: bizalomjátékok
Nyíregyháza erdejében
Projektünk
bemutatása
után
Nyíregyházán, a közelben fekvő erdőhöz
utaztunk A részben több száz éves
tölgyekkel körülvéve tölthettünk el
néhány órát ebben a közel 360 Ha
nagyságú erdőben, Pertilláné Bartha
Enikő (természetpedagógus, erdész)
vezetésével. Sok dolgot megismertünk
ennek a kivételesen szép erdőnek a
növény és állatvilágáról Majd elérkezett
az ideje csoportunk integrációjának is:
piros színű szalagok segítségével az
egyes szalagvégek megfogása után
kialakultak a két fős párok, akik innentől
kezdve ketten együtt fedezték fel az
erdőt. Az egyikük a másik szemét
bekötve egy fához vezette a párját, aki a
kezével végéig tapintva egy szabadon kiválasztott fát a kiindulási helyre visszaérve meg kellett mondania, melyik fát tapintotta
végig bekötött szemmel. A végén feltettük a kérdést: Hogy érezted magad közben? Elég segítséget adtam számodra, miközben

a szemed be volt kötve? Ez a feladat tapintás
útján ismertette meg velünk az erdőt (Európa
minden érzékszervünkkel) és mindeközben a
partnerünkben való bizalmunkat is támogatta.
És mi nem hiányozhatott? Igen: ha már valaki
egy nemzeteket összekapcsoló integratív ötlettel
az erdőben van, akkor nyomot hagy az erdőben,
azáltal, hogy fát ültet.
Éppen így hagyunk magunk után látható

nyomokat mi is óriási utazásunk során ebben a nagyszerű európai országban.
Ez a csodálatos nap még hosszú ideig az emlékezetünkben marad- mindenek előtt azért,
mert közösségünket még egyszer megerősítette és elménket a kölcsönös egymásra
figyelésre, a toleranciára és egy nyitott európai társadalomra irányította.

Zöldség faragás… mint szenvedély
Délután zöldségfaragás következett. Kígyós János zöldségfaragó sztoikus nyugalommal vezetett be minket néhány kreatív
alkotásai bűvkörébe. felhasználásával. A művész már Danny de
Vito (!) és Jim Carrey (!) arcképét is kifaragta zöldségből. Kígyós
úr fogalmazta meg a nap leginkább benyomást keltő mondatát is:
Arra a kérdésre, hogy hobbyjával pénzt is kereshet-e azt felelte:
„Csak a belső motiváció vezet. Ha meg is szeretnék élni ebből,
akkor már nem csinálnám” Okos mondat, melyet ebben a
formában már régen hallottam.
A magyar iskolavezetéssel közösen töltött vacsora melankolikus
hangulatban telt: A diákok szót kértek, - klasszikus módon-, a
pohár evőeszközzel való megkocogtatásával, majd mindent
ellepett a nyugalom. Előbb egy magyar, majd egy kerpeni és
spanyol diák kért szót. Mindenki megtalálta az ide illő hangot,
miközben a vendégszeretetért és a sok szuper élményért
köszönetüket fejezték ki. Minden résztvevő számára lassan
világossá vált, hogy ez a diákcsere program is- miközben sok
barátság jött létre- hamarosan véget kell, hogy érjen.

Egy csodálatos kultúrák közötti utazás benyomásai
„Ezt az utazást nem lehet- például Magyarországról szóló könyv olvasásával
– helyettesíteni“
„Az alsóbb éves diákoknak is meg kell kapnia a lehetőséget, hogy egy
következő Erasmus+ projektben részt vehessenek. Szuper dolog azt látni,
hogyan zajlik egy ilyen nemzetek közötti csereprogram.“
„Habár ez ország ugyanaz, ahová röviddel ez előtt is utaztunk, ez az utazás
egy egészen más tapasztalás volt. Meglep engem, hogy azt látom, milyen más
itt az élet a mi életünkhöz képest Németországban: kicsi házak, minden
szerényebb. A kommunikáció nehéz itt: de szerencsére a Google fordító sokat
segített nekünk. Minden esetre király volt újra látni a társainkat“

„Érezhető különbségek vannak az egyes itt élő
családok között. Általánosságban a magyarok
nagyon vendégszeretőek. a magyar nyelv érdekel

engem, mivel teljesen más, mint amit mi ismerünk: teljesen más a
csengése. És a nyelv visszatükrözi az emberek gondolkozását is.“
„A romákkal szemben Magyarországon gyakran nem nyitottak az
emberek. De máskülönben a magyarok is olyanok, mint, mi, és nyíltan
beszélnek a politikáról is.“
„Ez alkalommal a résztvevők önként dolgoztak együtt és nem
kötelességtudatból. Az első projekttalálkozóknál nem mindig volt ez
elmondható. Itt mindenki sokkal többet adott bele, mint korábban.“
„Minden esetre hosszú távra kötettek itt barátságok“

ne maradj le – ne maradj le – ne maradj le

A “Mi is Európa része vagyunk” („Auch wir sind Europa“) c. kiállítás az
Anton- Heinen-Hausban Bergheimban!

Ez a projekt az Európai Közösség finanszírozásával valósul meg. A tartalom nyilvánosságra
hozatala (közlése) kizárólag a szerzőt illetik meg; a Közösség nem felel a benne foglalt adatok
további felhasználásáért.

