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Jó pár hónappal az indulás előtt értesülhettünk –az Eötvös József Református Oktatási 

Központ hat, jó idegennyelvi készségekkel rendelkező diákja- arról, hogy az Erasmus+ 

program keretein belül részt vehetünk négy ország négy iskolája közötti kapcsolatok 

létrehozásában, kiépítésében és elmélyítésében. Csehország, Magyarország, Németország és 

Szlovákia vehet részt ebben a munkában. 

Ez az utazás túllépett egy iskolai kirándulás keretein: a szervezést egy előre meghatározott 

címszó alapozta meg, ami nem más volt, mint a szabadság. Minden ország ennek 

megfelelően alakítja ki a programját, és ezek közül legelőször a cseheknek nyílt lehetősége 

kifejteni, hogyan kapcsolódik történelmükhöz ez a nagy jelentőséggel bíró kifejezés. Az ott 

töltött hat nap során nagy hatást gyakoroltak ránk a szemléletes helyszínek és projektek, 

amikben személyes és egyetemes tragédiák megismerésével került hozzánk közelebb a sötét 

múlt, a második világháború időszaka. A szállásunk Kolínban volt. A körbevezetés során 

kiderült, hogy a város jelentős mértékű zsidó lakossággal rendelkezett már a korai 

évszázadoktól kezdve, így nem meglepő a sok szál, amivel a náci ideológiához és annak 

szörnyű következményeihez kötődik. Ellátogathattunk Terezínbe is, ahol sokkoló látvány volt 

az egykori munkatábor és megdöbbentő részletességgel mutatták be az akkori 

körülményeket, pontosan ábrázolva a foglyok szenvedéseit. A puszta tény, hogy a körülbelül 

7000 lakosú település rövid idő leforgása alatt 60 000 főt kellett, hogy ellásson önmagában 

hihetetlen. Ezen körülmények művészi vetületeit az ottani múzeumban vehettük szemügyre 

többek között zeneművek, versek és szénrajzok képében.  



Persze a kapcsolatok kialakítása is fontos szerepet játszott az ott töltött idő alatt. 

Lehetőségünk volt a szállodában eltölteni egy játékos estet, ellátogatni a helyi konditerembe 

és a városi iskolában rávilágítottak anyanyelveink közös pontjaira, már ami az univerzális 

kifejezéseket illeti. A városházán ünnepélyes és szívélyes fogadtatásban részesültünk. Ezt a 

látogatást egy rövid séta követte az ország második legnagyobb zsidó temetőjében. Ezáltal 

újabb jellegzetes információkat tudhattunk meg Kolínról. Talán az egyik legélvezetesebb nap 

volt, amikor felfedezhettük a fővárost, Prágát. Lélegzetelállítóan gyönyörű volt, így nem 

véletlenül tartják néhányan Európa egyik legszebb fővárosának. Körbesétáltunk a várban és 

meglátogattuk a legfőbb nevezetességeket. A karácsonyi színekbe öltözött főtér és a vásárok 

csak növelték bennünk a meghitt hangulatot. 

Szeretném elmondani, hogy nagyon sokat köszönhetünk ennek a lehetőségnek és 

vendéglátóinknak. Csodálatos élményekben volt részünk és sok új barátság köttetett ez alatt 

az idő alatt. Izgatottak vagyunk, mit tartogat még számunkra ez a cserekapcsolat és 

bizakodva várjuk, hogy mi is átadhassunk egy keveset a saját kultúránkból és nemzetünk 

sorsából új ismerőseinknek. 
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