Euroscola – Az Európai Parlamentben jártunk

Utazni, világot látni, új dolgokat felfedezni, ismeretlen kultúrákba bepillantást nyerni a
legtöbb ember szeret. De pusztán szórakozásból tesszük mindezt, vagy más célja is van?
Ismereteink bővítéséhez elengedhetetlen, hogy nyitottak legyünk a világra, készek legyünk
azt a lehető legtöbb oldaláról megismerni, és kisebb-nagyobb közösségeink aktív tagjaként
tenni annak fejlődéséért, előrehaladásáért.
A Kecskeméti Református Gimnázium tanulóinak nem kisebb közösség, mint az Európai
Unió adott lehetőséget immáron másodszor arra, hogy egy napra – a Euroscola program
keretén belül – a strasbourgi székhelyű Európai Parlamentben Magyarországot képviseljék
egy konferencián.
A hosszú útnak 27 diák, és az iskola 11 tanára vágott neki május 7-én este. Első úti célunk az
elzászi régió egyik városa, a gyönyörű Colmar volt. A városnézést követően újból buszra
szálltunk, hogy elfoglaljuk a szállásunkat Strasbourgban. A megérkezést követően a francia
város utcáit róttuk. S hogy a világ kicsi-e, vagy igaz-e az állítás, hogy magyarok mindenhol
élnek, nem tudjuk, viszont legnagyobb meglepetésünkre, az első pár, akiktől útbaigazítást
kértünk, magyar nyelven sietett a segítségünkre.
Másnap kora reggel 24-en indultunk az Európai Parlamentbe 2 kísérőtanárral. A szervezők
eligazítása és reggeli után kezdetét vette az angol és francia nyelven folyó konferencia, melyet
személyesen Martin Schulz, a parlament elnöke nyitott meg. Az ülésen 26 ország, több mint
600 diákkal képviseltette magát összesen. A megnyitó után az országok és a diákok iskoláinak
bemutatása következett. Iskolánk csapatát Piroska Vanda és a népviseletet öltő Kiss Diána
képviselte. A jelenlévőknek egy magyar találmányt, a Rubik-kockát is bemutattuk. A játékkal
két vállalkozó szellemű külföldi diák próbálkozott meg, több-kevesebb sikerrel.
A szünetben kezdetét vette a Eurogame nevű játék, ahol 4 fős, különböző nemzetiségű
diákokból álló csapatok az EU nyelvein feltett kérdésekre válaszoltak. Ezt követőn a
résztvevők tematikus csoportokra osztva dolgozták ki közösen az előre kiosztott témákat
(Európa jövője; az információ szabadsága és a polgári kultúra; környezetvédelem és megújuló
energiák; a fiatalok foglalkoztatása; 2014 - Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem európai
éve), majd javaslataik egyeztetése után visszavonultak az ülésterembe, ahol a teljes parlament
elé tárva azokat, szavaztak. A Eurogame eredményhirdetése után a parlamentben töltött
napunk véget ért, utazásunk azonban koránt sem.
Öt nap alatt, négy országban is jártunk. A parlamentből visszaérkezve belevetettük magunkat
a strasbourgi éjszakába, megcsodáltuk a katedrálist, és a város kivilágított terein sétálva
gyönyörködtünk a látványban. A következő napokban ellátogattunk a Duna forrásához és a
Boden-tóhoz Németországba, Mainau szigetének 1.200.000 féle virágát tekinthettük meg,
Svájcban pedig a Rajna-vízesés ejtett rabul minket.
Az utolsó éjszakát az ausztriai Salzburgban, Mozart szülővárosában töltöttük. Az osztrák
városban egy ismerőssel, iskolánk egykori tanulójával is találkoztunk, aki jelenleg ott folytatja

tanulmányait. Utolsó napi programunk a sóbányájáról híres, egyetlen főutcából álló kisváros,
Hallstatt és a Szent Benedek-rendi melki apátság volt.
Mindezen helyek által nyújtott élményekkel gazdagodva tértünk haza azzal a reménnyel, hogy
lesz még alkalma a refiseknek ilyen, vagy ehhez hasonló utazásban részt venni, s az iskola
falai mögül kilépve, nem csak tankönyvek hasábjairól, hanem szemtől szembe megismerni a
világot. Hiszen ahogy sokszor elhangzott a parlamentben: We are the future. Azaz mi
vagyunk a jövő.
Az utazás résztvevői: Akócsi Zsófia, Bekány Brigitta, Balaton Vince, Balogh Máté, Boda
Krisztina, Csontos Anna, Dugár Judit, Elekes Zsófia, Garzó Alexandra, Gyulai Piroska,
Hamar Eszter, Hamar Katalin, Kelemen Ágnes, Kiss Diána, Körmöczi Márk, Kőrösi-Fehér
Dorottya, Molnár Abigél, Nagy Dávid, Nagy Gabriella, Német Zsófia, Piroska Vanda, Tóth
Eszter Kató, Tóthpál Zsófia, Tuska Noémi, Zolnay Zsolt, valamint Áipli Erika tanárnő, Bodor
Zoltán tanár úr, Deliné Neuhauser Anikó tanárnő, Dr. Hamarné Neuhauser Ágnes tanárnő,
Dunszt Orsolya tanárnő, Galambos Katalin tanárnő, Galambos Péter tanár úr, Hajnal Edina
tanárnő, Harmath Sándor tanár úr, Németh Ilona tanárnő és Somogyiné Víg Szilvia tanárnő.

