Veszprémi fiatalok Franciaországban
Tíz veszprémi középiskolás diák és két kísérőtanáruk tölthetett 10 felejthetetlen napot
Franciaországban az Európai Városok Szövetségének Nemzetközi Ifjúsági Találkozóján. Ezeknek a
találkozóknak évtizedes hagyománya van, a diákok évente cserélődnek, de a találkozók hangulata és
hasznossága mindig kiemelkedő. A nemzetközi táborok során már harmadszor kísérhettem
veszprémi középiskolásokat, így nem csak a diákok között alakulhatnak ki országokon átívelő
barátságok, hanem a kísérőtanárok között is.
2015. augusztus 14-én indultunk a bécsi repülőtérre az önkormányzat járművein. Több
tanulónknak ez a párizsi járat volt élete első repülőútja. A nemzetközi tábor idei helyszíne a Párizs
melletti Saint-Michel-sur-Orge városa volt, mivel a tábor helyszíne a hat résztvevő város között
forgószínpad szerűen változik. A német csapat nemzeti estjén a Püttlingenben készült videókon
láthattuk a tavalyi találkozó emlékezetes pillanatait. A francia polgármesteri hivatalban tartott
fogadáson pedig az olasz küldöttség tagjai vehették át a képzeletbeli stafétabotot, mivel jövőre
Fresagrandinaria lesz a házigazda.
A francia önkéntes szervezők Alain Laforet úr vezetésével gazdag programot állítottak össze
a táborlakók számára. A szórakozás mellett a sportrendezvények, a buszos kirándulások, a
műhelymunkák és a nemzeti estek adtak lehetőséget egymás jobb megismerésére. A magyar nemzeti
esten mind a tíz diákunk aktívan működött közre a magyar néptáncok és dalok előadásában. Játékos
vetélkedőt szerveztünk a többnemzetiségű közönségnek, melyben észrevétlenül kérdeztük ki a
városok szerint szerveződött csapatokat a prezentációnkban bemutatott országismereti tényekről. A
nemzeti estünk végén bevontuk a zárószámként előadott néptáncba a közönséget is, mely különösen
az olaszok körében talált lelkes fogadtatásra.
A műhelymunkák a nemzetek bemutatkozását segítették és a búcsúesthez szolgáltatták a
programot. A tábor melletti konyhán francia süteményeket süthetett a nemzetközi csapat magyar
tagjaként Poór Viktória a Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulója.
Kísérőtanárként a sütemények elkészítése során tolmácsolnom is kellett, mivel a csupaszív
szakácsnénink egyetlen szót sem beszélt idegen nyelven.
A tánccsoport magyar tagja volt Kiss Tünde a Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási
Szakközépiskola tanulója, valamint Nagy Erika tanárnő a Lovassy László Gimnáziumból, mivel a
kísérőtanárok is aktívan rész vettek a műhelymunkákban.
A tolerancia témakörében üvegfestményt készített minden város csapata. A festésben és a
tolmácsolásban is kivette a részét a munkából Sótonyi Eszter a Vetési Albert Gimnázium tanulója.
A színjátszókör némajáték keretében adott elő a búcsúesten egy tanmesét az elfogadás fontosságáról
egy család életében, ahol váratlanul felbukkan egy színes bőrű udvarló. A képzeletbeli család tagja
volt a színpadon Kusnyér Anna, az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tanulója.
Francia dalokkal és sanzonokkal készültek a búcsúestre német, olasz cseh és francia társaikkal együtt
Kanik Alexandra a Padányi Bíró Márton Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és
Általános Iskola tanulója és Sanda Zsombor Árpád Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskolából.
A filmes műhely magyar tagjaként a tábori életről készült videofilmnél segített Illés Viktória
Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola tanulója.
A hulladékokból kiválón megszólaló ütős hangszer is készíthető. Ezt az érdekes tényt fedezhette fel a
nemzetközi táborban Klucsik Dávid, a Lovassy László Gimnázium tanulója. A búcsúest jó hangos
lezárásaként mindannyian megtapasztalhattuk ezt az újszerű hangzásvilágot. Talán még a Párizsból
hazafelé tartó repülőgépen ülve is ezt véltük hallani.
Ezúton is köszönjük, hogy Veszprém város önkormányzata lehetővé tette számunkra a nemzetközi
táborban való részvételt az utazás megszervezésével és a költségek fedezésével.
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