2016. április 14-én került sor a Nemzeti Választási Iroda, az Európai Parlament Tájékoztatási
Irodája és a Civitas Egyesület által szervezett középiskolai vetélkedő országos döntőjére. A
vetélkedő 2015 szeptemberében indult, 215 csapat (860 diák) küldte el jelentkezését. Az iskolai
forduló 2015. december 7-én került megrendezésre, majd 2016. március 7-én a győri regionális
fordulón vett részt iskolánk négyfős csapata. Mint arról beszámoltunk Keller Zita, Varga Rudolf
11.a, Náfrádi Gergely Artúr 10.a és Kiss Dávid 9.a osztályos tanulókból álló csapat megnyerte a
regionális döntőt, és bejutott az országos döntőbe.
Az A3 csapat 2016. április 14-én izgalmas versenyzés után a második helyezést érte el. A
csapattagok egy-egy iPhone 5S 16GB kártyafüggetlen okostelefont, ezen kívül egy brüsszeli
utazást nyertek a csapattagok és a felkészítő tanár – Jeskó Rita - részére.
A „Túl az első X-en” verseny májusi döntője óta izgatottan vártuk másik nyereményünket, az
utazást Európa fővárosába, Brüsszelbe, amelyre szeptember utolsó hetében (2016. szeptember 26-28.)
került sor.
Már jóval az indulás előtt tájékoztatást kaptunk a Nemzeti Választási Irodától és az Európai
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programjainkról, illetve pár tanácsot a brüsszeli közlekedéssel kapcsolatban is, ennek köszönhetően
előre meg tudtuk tervezni a három napot.
Hétfőn kora reggel érkeztünk Charleroi repülőtérre, így bőven volt időnk felfedezni Brüsszelt. A
szállás elfoglalása és a tömegközlekedési jegyek megvásárlása után
megtekintettük az Atomiumot és a Mini-Europát, valamint a délután
folyamán gyalogosan fedeztük fel a várost. Brüsszel gyönyörű, bár
igencsak beárnyékolja a terrorizmustól való félelem: minden fontosabb
megállóhelyen, plázában állig felfegyverzett katonák, rendőrök
járőröztek.
Kedden került sor az első szervezett programunkra: látogatás a
Parlamentáriumban és az Európai Parlamentben, beszélgetés Jávor
Benedek EP-képviselővel. A Parlamentáriumi látogatás során az EP
egyik kedves magyar munkatársa, Szontágh Andrásné, Annamária
kalauzolt
minket.
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Parlamentárium egy lenyűgöző és informatív
múzeum, amely interaktív módon tájékoztat az EU
kialakulásáról és szerveinek működéséről. Nagyon
élvezetes volt a vezetés, hiszen első kézből, egy
parlamentáriumi

dolgozótól

hallhattunk

érdekességeket az EU-ról és a brüsszeli életről.

Kora délután csatlakoztunk Jávor Benedek EP képviselő
látogatócsoportjához.

A

Képviselő

Úr

és

csoportja

aktuálpolitikai kérdésekről folytatott beszélgetést. A látogatás
második felében Láng Péter, az EP látogatóközpontjának
munkatársa tartott informális előadást az EP működéséről,
valamint megmutatta az Európai Bizottság plenáris üléstermét.
A szerdai nap során meglátogattuk Magyarország
Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletét. Habár eddig azt se nagyon tudtuk, hogy ez a szerv
egyáltalán létezik, azt meg végképp nem, mivel foglalkozik, mégis azt kell, hogy mondjuk, ez a rövid
látogatás volt az egész brüsszeli túra legélvezetesebb
része. Az ÁK-n Magyar Péter, az EP-kapcsolatok
csoportvezetője fogadott minket, akivel másfél órát
beszélgettünk, nemcsak az ÁK-ről, hanem az EU-ról
úgy általában, a kialakult politikai helyzetről, az
Európai Uniós karrierlehetőségekről és a brüsszeli
mindennapokról. Számos új információval lettünk
gazdagabbak. A nap hátralevő részét városnézéssel töltöttük, majd hazarepültünk Budapestre.
Összefoglalva elmondható, hogy számunkra nagyon hasznos volt részt venni a „Túl az első Xen” versenyen, hiszen nemcsak tárgyi tudásunk gyarapodott, hanem megismerhettük Európa fővárosát
és az Unió egyes szerveit.

