
Brüsszelben jártunk 

Iskolánk az Európai Unió Nagykövetiskolája, több éve junior nagykövetként tevékenykedünk a 

programban tanáraink segítségével. Decemberben az Európai Parlament Magyarországi 

Kapcsolattartó Irodája meghirdetett egy pályázatot, amelyet megírt és meg is nyert iskolánk két tanára 

Buda Andrea és Lakatosné Tóth Ildikó. 18 tanuló szeme csillant fel, amikor egy új Messenger csoport 

ugrott fel telefonjaink képernyőjén, benne az üzenettel, hogy pályázatot nyertünk, melynek keretében 

2020. január 22-24. között Brüsszelbe utazhatunk, 23-án pedig részt vehetünk az Európai Parlament 

European Youth Seminar 2020 nevű programsorozat egyik napján, ahol megvitathatjuk gondolatainkat 

a mai, generációnkat érintő kérdésekről. Mivel legtöbbünk az EP Nagykövet Iskola Program junior 

nagykövete, sőt 8-an a 4 for Europe verseny győztesei voltak az elmúlt években, lelkesen vártuk az 

indulás napját, hiszen rengeteg vetélkedőn vettünk részt és programot szerveztünk az előző években. 

Brüsszelbe érkezésünk délutánján körülnéztünk a városban, majd elmentünk az Európai 

Történelem Házába. Ez egy különleges, modern múzeum, amely 2017-ben nyitotta meg kapuit. 

Mindenki külön-külön haladhatott végig a múzeum mind a 6 szintjén, amely Európa gyökereitől, 

kialakulásától korunkig bemutatta teljes történelmét.  

Másnap látogattunk el utazásunk fő helyszínére, az Európai Parlamentbe. Itt egy miskolci, egy lett és 

egy osztrák iskola tanulóival közösen vettünk részt az egész napos programon. Mindhárom ország 

csoportjai kaptak egy-egy csoportvezetőt, aki bemutatta nekünk a plenáris üléstermet, ahol kötetlen 

beszélgetés formájában megismerhettük a parlament céljait, működését.  

Ezután mindannyian meghallgattunk egy előadást az álhírekről, azok veszélyeiről és felismerésükről. 

Ez a jelenség napjainkban aktuális és jelentős probléma, hisz az internet tele van hamis információkkal. 

Ezek kiszűrése rendkívül fontos, ehhez kaphattunk hasznos tippeket. 

Az előadások és az ebédszünet után a különböző országokból származó diákok a klímaváltozás sürgető 

kérdései, a digitalizáció és az oktatás jövője témáiban dolgoztak együtt, kis csoportokban, amely végén 

megoldási javaslattal kellett előállniuk. Ezeket prezentáltuk, majd szavazással döntöttük el, melyek 

érdemesek a leginkább arra, hogy megosszuk Daniel Freund, német parlamenti képviselővel. Ő nem 

csak reagált ötleteinkre, de szívesen fogadta kérdéseinket is. Egymás meghallgatásával új ismeretekhez 

jutottunk, szélesítettük látókörünket, valamint akár új szemszögből is vizsgálhattuk az adott 

problémát.   

Az Európai Parlamentben szerzett élmények sorát a Parlamentáriumban zártuk, ahol egy interaktív 

kiállítás segítségével részletesebben megismerhettük az uniós intézmények működését. 

A nap végén sétát tettünk a belvárosban, kihasználva az utolsó ott töltött estét megcsodáltuk az esti 

fényárban úszó brüsszeli utcákat. 

Hazautazásunk napja bővelkedett programokban. Megtekintettük az Atomium épületét, amely 1958 

óta a város egyik jelképe. Sajnos a látogatására azon a héten nem volt lehetőség, de rengeteg képet 

készítettünk, és szétnéztünk a környéken. Betértünk a gyönyörű Szent Mihály és Szent Gudula 

székesegyházba, majd szabad városnézés keretében mindenki beszerezhette a családnak és 

barátoknak szánt csokikat, szuveníreket, valamint aki még nem tette, megkóstolhatta a kihagyhatatlan 

belga gofrit. 

Hazafelé tartva, a repülőn ülve mindannyiunk arcán tükröződött az elmúlt 3 nap rengeteg 

élménye, a sok finom étel, ital emléke, az út során köttetett vagy még erősebbé vált barátságok miatt 

érzett öröm, és persze kicsit a fáradtság is…  Felejthetetlen emlékeket és a jövőben is hasznos 

tapasztalatokat szereztünk, melyekért hálásak vagyunk.  

                                        

                                   Borbély Sára 12.E, Penyige Zita 12.A, Szilágyi Anna és Pallós Dorottya 12.D 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


