Harmadik projekttalálkozó beszámoló:
A Zöld Úton Két Keréken projekt keretében a harmadik találkozót Schwalmstadt városában és
környékén rendezték meg. Magyarországról 3 iskolából, többek között a Keleti Károly Közgazdasági
SZKI-ból is érkeztek diákok. A mi iskolánkból összesen 5 diák és 2 tanár jött. Az út vasárnaptól
szombatig tartott, összesen 3 helyen szálltunk meg.
Vasárnap reggel 8:00-kor indultunk át Csepelre ahol
felvettük a másik 2 tanárt és 4 diákot. Miután
mindennel végeztünk Passauba indultunk ahol az első
éjszakát töltöttük. Amikor 9 órás út után megérkeztünk
Passauba szomorúan vettük észre, hogy az időjárás
szörnyű, mivel szakad az eső, de ez még kisebb dolog
lett volna, ahhoz képest, hogy a várost elöntötte a 3
folyó. Ezután elfoglaltuk a szállásunkat, ami a hegyen
lévő várban volt, így nem fenyegetett minket a víz.
Amikor már belaktuk a szállást, Kristóffal lementünk a
városba megnézni a katasztrófát, hihetetlen látvány
tárult a szemünk elé. Az embereket csónakkal
mentették, némelyik háznak az 1. emeletéig állt a víz.
Miután megnéztük amit tudtunk és ronggyá áztunk,
visszatértünk a szállásunkra, ahol éjfél környékén
nyugovóra tértünk.
Másnap reggel 8 kor reggeliztünk, majd
tovább indultunk a Schwalmstadttól 15 kmre lévő Knüllcamp nevű szálláshelyünkre.
Délután
meg
is
érkeztünk
a
szálláshelyünkre, ahol verőfényes napsütés
fogadott
minket.
Miután
mindenki
elfoglalta a saját szobáját és feltérképeztük
a szállást, elővettük a bringákat és
elmentünk egy kis tekerésre a környéken.
Találtunk egy szép kis tornyot, ahonnan
gyönyörű panoráma tárult elénk. Mikor
visszatértünk a házhoz, már várt minket a
vacsora. Vacsora után még beültünk a
buszba
és
lementünk
megnézni
Schwalmstadt városát, ahol éppen egy
vurstlit pakoltak össze. Még volt egy játék
amire a bátrabbak felülhettek, páran meg is
tették. Miután hazaérkeztünk rövid beszélgetés után mindnyájan lefeküdtünk aludni, mert tudtuk,
hogy holnap szükség lesz minden energiánkra.

Kedd reggel, reggeli után elindultunk Schwalmstadtba az
iskolához, ahová időben 9:30-ra értünk oda. Rövid
várakozás után megérkeztek a többi ország emberei is,
ezután bementünk az iskolába ahol beszélt az igazgató, a
diákok azokról a helyekről amiket később
meglátogattunk és más ország tanárai, diákjai is. Közben
volt egy kávé szünet. Az előadások végén körbe vezettek
bennünket az iskolában. Az iskola bemutatása után
összegyűltünk
a
parkolóban
és
elindultunk
kerékpártúránkra, melynek első célpontja Zella volt.
Zellában egy nagyon szép étteremben volt az ebédünk.
Miután megebédeltünk tovább indultunk a fő célpont
felé, ami Alsfeld volt. Pár óra szép tájon való biciklizés
után, megérkeztünk a fő célponthoz. Alsfeldben kaptunk
45 percet várost nézni. Ettünk egy fagyit megnéztük a
belvárost, természetesen mindenhol Fachwerkhausokkal
találkoztunk, nagyon hangulatos hely volt. Miután
visszaértünk Schwalmstadtba az iskolához ott várt
minket a buszunk így vissza a Knüllcampba nem kellett már tekerni, aminek örültem mert a térdeim
eléggé kikészültek. Így egy 68,5 kilométeres bringázással zárhattuk a napot. Hazafelé beugrottunk egy
boltba ahol mindenki kedvére vásárolhatott, mire visszaértünk a szállásra már várt minket a finom
vacsora. Vacsora után még kártyáztunk, beszélgettünk majd álomra hajtottuk fejünket.
Szerdán reggeli után Kassel nevű városba vezetett az utunk. Kicsit több mint 1órás buszút után meg is
érkeztünk. Mindenki kapott 1óra szabadidőt. Mi ebben az időben sétálgattunk, fagyiztunk és a
legfontosabb, vettünk egy pakli francia kártyát mert az senkinek nem volt, így nem tudtunk pókerezni
vagy römizni. Miután a megbeszélt időben találkoztunk a tanárokkal, közösen megebédeltünk, majd
visszatértünk a buszokhoz a megbeszélt időben, ahonnan tovább indultunk a Herkules emlékműhöz
ami Kassel melletti hegyen állt. Miután a busz felvitt
minket a hegyre, az emlékműhöz elindultunk a szobor alatt
található vízeséshez, ahonnan lépcsősor vezetett le minket
a vízesés aljához. Itt rövid várakozás után elindult a víz, bár
15percbe telt míg leért az aljáig, megérte várni, mert
nagyon látványos volt, ahogyan a víz ömlik le a lépcsőzetes
útján. Miután eleget gyönyörködtünk benne, tovább
sétáltunk lefelé ahol még kétszer láttuk látványosan a
vizet, vízesés és szökőkút formájában. Mikor leértünk már
ott várt minket a busz a parkolóban, beszálltunk majd haza
indultunk. Ezen az estén grill party volt a szállásunkon, ahol
mindenki nagyon jól érezte magát. Este sokáig játszottunk.

Csütörtökön először a Bad Brückenaui
kerékpármúzeumba mentünk, ahol a csodálatos
kiállításon kívül egy nagyon nagy élményben
volt részünk. Az egyik múzeumban dolgozó
kolléga
kihozta
a
múzeum
legszebb
velocipédjét, ami mindenki számára nagyon
nagy élmény volt. Ezenkívül a múzeumnak volt
egy kis területe, ahol különleges kerékpárokat
lehetett kipróbálni, itt is sok új érdekes dolgot
láttunk. Ezután ebédeltünk. Ebéd után egy
nagyon különleges helyre mentünk, a „Point
Alpha”-hoz, ami a régen húzódó Kelet és
Nyugat-Németországot elválasztó falnak, az
egyik legfőbb katonai támaszpontja volt. Egy ezt
az időt átélő német hölgy volt a túravezetőnk,
nagyon sok érdekes dolgot mondott, majd
megnézhettünk egy élethűen berendezett
barakkot is és több katonai harci járművet. A hazaérkezés után utolsó közös esténk érkezett el. Az
este folyamán kimentünk, főleg magyarok és törökök, a tábor melletti kis toronyhoz, ahol jót
beszélgettünk fényképezgettünk, majd a táborba visszaérve, tovább beszélgettünk és cseh
partnereink még gitároztak is. Úgy gondolom mindenki nagyon jól érezte magát, ezen az estén,
szomorúan vettünk búcsút egymástól.
Péntek reggel korábban volt a reggeli,
mivel el akartunk korán indulni, hogy
időben Velburgba érjünk. Közel 5 órás
buszút után megérkeztünk a Velburg
nevű kisvárosba. Kis pihenés után
kerékpárra ültünk és kisebb nehézségek
árán, de sikeresen eljutottunk a König
Otto cseppkőbarlanghoz, ahol egy
érdekes túrán vehettünk részt. Miután a
barlang után hazatekertünk, elpakoltuk a
bicikliket és megnéztük a várost.
Városnézés után beültünk egy görög
étterembe, ahol mindenki vacsorázott
valami
finomat.
Vacsora
után
szabadprogram volt, valaki városnézett,
valaki a wifi lehetőségeket használta ki,
valaki csak a szobában ült, beszélgetett,
tévézett.

Szombat reggel, a svédasztalos
reggeli után útnak indultunk és közel
12 órás buszút után megérkeztünk
haza Budapestre, én személy szerint
nagyon visszavágytam a Knüllcampi
életbe, de szerintem mások is.
Pestre érkezésünkkor először a
csepeli kollégákat vittük haza, majd
mi is elérkeztünk az iskolánkhoz,
ahonnan mindenki a maga módján
haza távozott.

Én összességében nagyon élveztem az utat, remélem tudunk csinálni augusztusban egy közös
biciklizést, a már jól összeszokott csapattal.
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