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A demokrácia szerelmeseként nem volt kérdés, hogy részt vegyek-e a Kikötő Egyesület Workshop
Projektjén. 2008 nyarán került megrendezésre a tréning második fordulója, mely Katalónia
fővárosában kapott helyet. Emlékszem milyen izgalommal szálltam fel a Malév járatára, mely röpke
két és fél óra alatt repített el Spanyolország második legnagyobb városába. Mikor megérkeztem, kicsit
csalódottan állapítottam meg, hogy az es?zés miatt a földet több centis vízréteg borítja, s a borús égre
tekintve halvány reményét sem láttam annak, hogy egyhamar véget ér az égszakadás. Látva aggódó
arckifejezésemet, egy kedves spanyol segít? megnyugtatott, hogy holnap már nyoma sem lesz a
mostani viharnak, mi több, könyörögni fogok a h?sít? csapadékért. Igaza lett. Némi kétellyel mentem
lefeküdni, ám mikor másnap kinéztem az erkélyen, döbbenten állapítottam meg, hogy a nap
kilencvenkilenc-ágra süt, s az el?z? napi es?zésnek nyoma sincsen. Hatalmas vigyorral az arcomon
mentem le a közös ebédl?be, ahol már Európa különböz? országaiból származó diákok tucatjai
sürögtek. Ezután egy rövid eligazítás következett: a két hét alatt ’workshopok’-on veszünk majd részt,
s szabadid?nkben (amiben szerencsére nem sz?kölködtünk) választhatunk a tengerben való
lubickolás, nemzetközi kapcsolataink építése, sziesztázás vagy városnézés között.
A ’munka’, vagyis a kis csoportokban való beszélgetés a 21. század fontosabb témáiról szólt, úgy mint
a globalizáció el?nyeir?l és hátrányairól, a média általi manipulálás kényes kérdésér?l,
valláskülönbségekb?l adódó konfliktusokról vagy az egymás iránti toleranciáról. Nemcsak
vitakézségünk fejl?dött, de rengeteg hasznos információt megtudhattunk azokról a témákról, amik
minket érdekeltek, ugyanis mindenki egyénileg dönthette el, melyik workshop-on kíván részt venni.
Délutánonként a diákok többsége holtfáradtan terült el a gyepen: talán a kimerít? szellemi munka, a
tikkasztó meleg vagy a kiadós spanyol ebéd okozta pettyhüdtségünket. Sokan ezért a spanyolokhoz
hasonlóan elvonultak pihenni a viszonylag h?s szobába, legtöbbünknek viszont nem kellett kétszer
mondani, hogy felüdülésképpen látogassuk meg az alig tíz percre fekv? tengerpartot, terüljünk el a
puha homokban a pálmafák alatt és vessük bele magunkat a méteres hullámok közé.
Esténként opcionális program kínálkozott: maradhattunk a tábor területén, ahol cseh, szlovák vagy
német delegáltakkal diskurálhattunk, filmet nézettünk vagy sportolhattunk, esetleg bemehettünk a
közeli vendégl?be meginni egy frissít?t, a bátrabbak pedig nekiindulhattak felfedezni Barcelona
éjszakai látványosságait is.
Regéket zenghetnék mi minden történet velem a két hét alatt, de helysz?ke miatt csak egy
köszönömöt szeretnék mondani a Kiköt? szervez?inek. Nektek hála eljuthattam Európa egyik
legszebb országába, rengeteg barátot szereztem, m?vel?dtem globalizációs kérdéseket illet?en és
egész életre szóló élményekkel lettem gazdagabb.
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