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A program szerint négy napot tölthett ünk Berlinben 
a másik három meghívott  diák, valamint Pavel Bobek 
projektvezető és Tatyana Synková sajtóreferens társasá-
gában. Az első nap egy része az utazás jegyében telt, 
majd a főpályaudvar mellett  elhelyezkedő Motel One-
ba történt megérkezés után Pavel rövid berlini város-
nézést szervezett . 

Másnap délben Ansgar Kemmann-nal, a Jugend de-
batt iert németországi vezetőjével indultunk el a német 
törvényhozás épületébe. Claudia Roth alelnök asszony-
nyal találkoztunk. Ő a tőle megszokott  vidámsággal 
üdvözölt bennünket. Frau Roth-tal ebédelni mentünk. 
Kellemes falatozás mellett  másfél órát beszélgett ünk. 
Teljesen nyitott  volt a kérdéseinkre, s ő maga is sokat 
kérdezett  rólunk és az országról, ahol élünk. Időszerű 
politikai és közéleti kérdésekről is kikérte a vélemé-
nyünket. Utána a Das Parlament című lap újságírójával 
ültünk le egy félórás beszélgetésre, aki a vetélkedő-
ről, a terveinkről kérdezett  bennünket. Körbevezett ek 
minket a parlament épületeiben, jártunk a frakcióter-
mekben, illetve abban a bizonyos kamrában is, ahol az 
1999-ig demokratikus úton megválasztott  valamennyi 
képviselő nevével ellátott  téglát helyeztek el. Olyan 
neveket olvashatt unk ezeken, mint Konrad Adenauer, 
Helmut Schmidt, Angela Merkel, Claudia Roth, de olyan, 
igaz eléggé megrongált téglát is láthatt unk, amelyen 
Adolf Hitler neve szerepelt. 

Este újabb városnézés következett , ezútt al Irina Av-
deeva vezetésével, aki évek óta Berlinben tanul, így az-
tán igazán sok érdekes helyet, látványosságot mutatott  
meg nekünk. 

A következő napon a Hertie School of Governance-ba 
vezetett  az utunk, amely a rendezvényünk egyik fő tá-
mogatója, a Közhasznú Hertie Alapítvány által üzemel-
tetett  angol nyelvű felsőoktatási intézmény. Útközben 
megálltunk a Holokausztnak emléket állító szobornál, 
amelyhez Kemmann úr fűzött  érdekes kommentáro-
kat. A Hertie Schoolban egy közel kétórás beszélgetés 
során nyertünk bepillantást az intézmény működésé-
be, életébe. Ez az iskola vonzó lehetőséget nyújt min-
denkinek, aki egy bachelor diploma után nemzetközi 
tanulmányokat folytatva szeretne továbbtanulni. Dél-
után megnéztük a belvárost, a francia és német dó-
mokat. Megálltunk a Checkpoint Charlie-nál is, ahol 
egy utcai kiállítást láthatt unk. Mondanom sem kell, 
roppant érdekes volt kicsit többet megtudni ennek a le-
nyűgöző városnak a történelméről és hányatt atott  sor-
sáról. A nap a berlini Zsidó Múzeumban folytatódott , 
amely egy szimbolikus, modern épületben kínált igen 
gazdag ismereteket. Végül a német dómhoz vezetett  
utunk, ahol egy rövid, de annál izgalmasabb kiállítást 
néztünk meg a német parlamentarizmus fejlődéséről a 
kezdetektől napjainkig. Mindannyian egyetértett ünk 
abban, hogy ez volt a legérdekesebb az összes tárlatve-
zetés közül. Mi, magyarok, már el is terveztük, hogy, 
amikor újra Berlinben járunk, idejövünk majd elsőként. 

Nemcsak hatalmas megtiszteltetés, hanem nagysze-
rű élmény is volt ez a berlini út. Már a varsói egy hét 
alatt  is kötött ünk új barátságokat, amelyek most ötünk 
között  még szorosabbra fonódtak. 

Pőcze Júlia 

Vitázott a világ i� úsága 
A nemzetközi döntősök berlini útja

A
A Jugend debattiert international (Vitázik a világ i� úsága) német nyelvű vitavetélkedő 2014-es nemzetközi döntőjét Varsóban 
rendezték meg. A fővédnök Claudia Roth, a Német Szövetségi Gyűlés zöldpárti alelnöke volt. Annyira lenyűgözte a verseny 
szellemisége, a � atalok tudása és felkészültsége, hogy a nemzetközi vetélkedő négy döntősét, valamint a német szövetségi 
program nyertesét közös ebédre, beszélgetésre hívta a Bundestagba. Bartha Regina és Pőcze Júlia, a nemzetközi döntő máso-
dik, illetve harmadik helyezettje is Berlinbe indult.

A Vitázik a világ i� úsága című vetélkedő az élmények megismer-
tetését, az álláspontok ütköztetését, az érveléstechnikák kiala-
kítását szolgáló nemzetközi rendezvény, amelyhez Cseh-, Észt-, 
Lengyel-, Lett-, Orosz- és Magyarország, Litvánia, Ukrajna iskolái 
kapcsolódtak be. A vitavetélkedőt az említett országok német 
nyelvet tanuló 10-12. osztályos diákjai számára írják ki. A Jugend 
debattiert international (Jdi), a Goethe Intézet, az „Emlékezet, 
Felelősség és Jövő“ Alapítvány, a Hertie Közhasznú Alapítvány 
és a Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatóságának közös 
projektje. A 2014-ben már nyolcadik alkalommal megrendezett 
felmenő rendszerű vetélkedősorozat magyarországi támogatói 
legutóbb a Hanns-Seidel Alapítvány, a Konrad Adenauer Alapít-
vány, az E.ON Hungária, az Audi Akadémia és a Magyarországi 
Németek Önkormányzata volt.  

Bartha Regina felvétele


