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Iskolánknak hála volt lehetőségünk részt venni ezen a nemzetiségi ifjúsági 

találkozón. Nagyon örülünk, hogy mi lehettünk azok a szerencsések, akik 

képviselhettük iskolánkat, mint német nemzetiségi diákok. Bár a német fiatalok 

létszáma messze fölényben volt a többi nemzetiséggel szemben, találkoztunk még 

románokkal, szlovákokkal, horvátokkal, ruszinokkal, romákkal, bolgárokkal és 

görögökkel is.  

Vonattal indultunk Velencére ahol a szállásunk volt. A közvetlen a tó mellett 

lévő modern hotel azonnal elnyerte tetszésünket. Mikor megláttuk az első 

naplementét, a szépen kiépített partszakaszt, a kulturált és tiszta szobákat, már tudtuk, 

hogy ez a két nap jól fog telni. Este megkaptuk a vacsorát, majd betekintést 

nyerhettünk a roma tánc és zene világába. Csodálatos roma népdalokat és táncokat 

láttunk tőlük. Később, egy táncház keretében csillogtathattuk meg tánctudásunk, 

valamint megtanultunk néhány roma tánclépést is. Másnap reggel mindenki fáradtan, 

bár lelkesen ment reggelizni, ahol svédasztalos reggeli várt minket, így mindenki azt 

evett, amihez éppen kedve volt. Reggeli után csapatokat szerveztünk a workshop-

okhoz és ismerkedős játékokat játszottunk, így rengeteg új barátra tettünk szert 

különböző nemzetiségekből. Nagyon érdekes és izgalmas programokat szerveztek 

nekünk. Lehetett pólót és kulcstartót festeni, később pár prezentációval és videóval 

beszéltünk nemzetiségünket és korunkat érintő dolgokról. Majd egy beszélgetés 

keretében a nemzetiségi hovatartozásról volt szó. Délutánra szabadidőt kaptunk. 

Akinek volt kedve és ereje elmehetett sárkányhajózni. Aki pedig inkább a pihenést 

választotta nyugodtan megmártózhatott a Velencei-tóban vize hidegsége ellenére is, 

mert rendkívül meleg időnk volt egész hétvégén. Este felé vacsoráztunk, majd 

készülődtünk a záró estre, ahol minden nemzetiség bemutatta magát tánccal, 

énekekkel vagy akár étellel és itallal. Rendkívül jól sikerült ez az este, rengeteg új és 

érdekes dolgot tudtunk meg különböző nemzetiségek történelméről és szokásairól. 

Este- a takarodó idejét jócskán átlépve –minden nemzetiségtől tanulhattunk néhány 

tánclépést a táncházban. Másnap reggel táncolástól sajgó lábakkal ébredtünk és kicsit 

szomorúak voltunk, mert szívesen maradtunk volna még pár napot. Reggeli után 

összepakoltunk és elindultunk a pályaudvarra onnan pedig vonattal haza. 

Nagyon élveztük a találkozót, mert rengeteg új embert ismertünk meg, akiktől 

új és érdekes dolgokat tanultunk. A programok pont a mi korosztályunknak voltak 

kitalálva lekötötte az érdeklődésünk, így nem volt, olyan, aki unatkozott volna. 

Örülnénk, ha lenne megint ilyen találkozó, hogy olyan jól érezhessük magunkat, mint 

akkor.    
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