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Az Európai Városszövetség Ifjúsági Találkozóját idén július 25-e és augusztus 2-a között, 
rendhagyó módon három városban: Fresagrandinariában, San Salvoban és Lentellában 
rendezték meg. A találkozón a városszövetség valamennyi tagját képviselte egy-egy 8-10 fős 
diákcsoport két kísérővel (Püttlingen, Senftenberg, Saint-Michel sur Orge, Nowa Sól, 
Zamberk, Fresagrandinaria, Veszprém).  

Már rögtön a megérkezés pillanatában szembetűnő volt, hogy a helyi önkéntesek lelkes 
csapatmunkája az, ami igazán összetartotta és megerősítette az egység gondolatát. A 
kommunikáció mindvégig angol, német és olasz nyelveken folyt, a szervezők így hidalták át a 
nyelvbeli nehézségeket. Szállásunkról a fresagrandinariai általános iskola tantermeiben 
gondoskodtak. Étkezést is ott biztosítottak, tisztálkodásra a tornacsarnok zuhanyzóiban volt 
mód. Érkezésünk napján finom ebéd várt minket, majd délután megkezdődtek a 
műhelymunkák: tánc, főzés és ének, melyekre a diákoknak előzetesen lehetett jelentkezni. 
Este pedig a helyi arénában nyílt lehetőség szórakozásra a helyiek előadásának, majd az azt 
követő disconak köszönhetően. 

A délelőttöket többnyire a san salvoi tengerparton töltötték a találkozó résztvevői, ahol a 10 
napig tartó kánikulában minden nap alkalom adódott a fürdőzésre. A sportok kedvelői az 
úszás mellett a parton a röplabdázást is kipróbálhatták, vegyes csapatokban. A szikrázó 
homokban tovább folytatódott az egymással való beszélgetés, ismerkedés. Ennek keretében 
sikerült a lengyel résztvevőket egy kis közös éneklésre bírni, többnyire magyar dalokkal. 

A délutáni szieszták után műhelymunkákra került sor. A programok számtalan boldog percet 
hoztak, akár az ügyeskedő kuktákra vagy a táncosokra, akár az olasz énekeket érdekes 
akcentussal ejtő vegyes karra gondolunk. A cél, vagyis a jó hangulat, vidám időtöltés és az 
európaiság gondolatának megerősítése tökéletesen sikerült. 

Állandó esti programként az egyes nemzetek bemutató műsora zajlott. Ezen bemutatókban 
zenés, énekes táncos produkciók szerepeltek, melyek segítségével sikerült közelebbről 
megismerni egymás városait, illetve a nemzetek kultúráját, hagyományait. Ezen felül 
mindenki készült valamilyen interaktív résszel is, mellyel nem egyszer sikerült táncra 
perdíteni vagy megmozgatni a lelkes résztvevőket. Nagy sikert aratott a magyar csapat 
gasztronómiai különlegessége, a túró rudi is. Mivel a 10 nap alatt mindenki háromszor adta 
elő a műsorát, ezáltal lehetőség nyílt változtatásokra, melyek tovább fűszerezték az esték 
kiváló hangulatát. A bemutatókat és a közös programokat fotókon és videofelvételeken 
örökítették meg.  

Hétfő délután megtekinthettük San Salvo nevezetességeit, több száz éves történelmi utcáit, 
illetve pár, vegyes érzelmeket kiváltó múzeumlátogatáson is részt vettünk. A programokat 
követően a város előkelőségeivel is találkozhattunk. 

Kedden nápolyi városnézésben volt részünk. A nagy távolság, illetve hosszú utazás miatt 
kevés időnk maradt a nézelődésre, de azért sikerült elég jól megismerni a város híres helyeit, 
érdekességeit. 



A szerda délutánt Lentellában töltöttük, ahol a helyi művész vezénylete mellett mindenki egy-
egy képeslapot készített, a természet témájában. Néhányan igazi műalkotást rajzoltak, de a 
többiek is kipróbálhatták magukat ezen a téren, ami szintén sok mosolyt csalt az arcokra. 

A péntek este igazán különlegesre sikerült, amikor is a tengerparton tábortűz mellett többen is 
megmártóztak a kellemesen meleg tengerben. Az este nagyon jó hangulatban telt, az közösen 
eltöltött kellemes percek és a beszélgetések fokozták az összetartozás érzését. 

Szombaton került sor a műhelymunkákon készült produkciók bemutatására. Az egész heti 
munka meghozta eredményét, és igazi jó közösséggé váltunk ezen idő alatt. Az éneklés és a 
tánc tette vidámmá az utolsó közös estét, melyre ismét Fresagrandinarában került sor. Az 
éjszaka discoval zárult, melyet a helyi fiatalok rendeztek. 

A sikerhez két lelkes kísérőtanárunk, Ildikó néni és Imre bácsi is nagy mértékben hozzájárult. 
Ezúton is köszönjük segítségüket és a lelkes támogatást. 

Összességében egy nagyon jó hangulatú ifjúsági találkozónak lehettünk a résztvevői. A 
rengeteg önkéntes, a helyiek mindent megtettek annak érdekében, hogy a találkozó jól 
sikerüljön, nagyon lelkesek voltak és mindenben a fiatalok segítségére álltak. A találkozó 
programjai számos lehetőséget biztosítottak az olaszon túl a többi nemzet hagyományainak, 
kultúrájának és ifjúságának a megismerésére, illetve az idegen nyelvű kommunikáció 
használatára. Az európaiság, mint közös érzés még jobban elmélyült ebben a 10 napban és 
nemzetiségtől függetlenül, teljes összefogással vettek részt a fiatalok a programokban. 
Rengeteg új barátság is szövődött, melyek minden bizonnyal örökre megmaradnak, akárcsak e 
napok szép emlékei. 

A 2010-ben megrendezendő találkozó helyszíne a lengyel Nowa Sól lesz. A jövő évi 
találkozás reményében búcsúzott el egymástól a legtöbb fiatal. 
 
Készítette: Jacsó Ádám 11.A 
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