Tanulmányút - beszámoló
Számtalan reményt fűztem az "Európa mi vagyunk" program brüsszeli tanulmányútjához és nagyon örülök, hogy a végeredmény igazolta az elképzelésemet. Már a pályázat
nyerteseinek kihirdetése is izgalommal töltött el és az út közeledtével, ez egyre csak
fokozódott.
Számos, az életünkben új, és ismeretlen dologgal, helyzettel találkoztunk, amelybe néhol akarattal, hol önkénytelenül kényszerültünk bele. Gondolok itt az új környezetre,
társaságra, tevékenységekre, amelyek kizökkentettek a mindennapi életünkből. Jó volt
egy olyan csapat tagjaként utazni, amely résztvevői egy azonos célt szolgálnak. Mindannyian a tanulási vágy miatt vettünk részt az utazáson, egy csapatként.
Mivel számomra nem mindennapi élmény, ezért elmondhatom, hogy már az odaút is
egészen izgalmas volt. Az első, avagy a pénteki napunkon a programok elég sűrűek,
viszont annál izgalmasabbak voltak. Meglátogattuk a Berlaymont-Európai Bizottságot,
illetve annak mezőgazdasági és vidékfejlesztési részlegét. Szakmai előadásokat hallhattunk ott dolgozó szakemberektől és megismerhettük az Európai Unió felépítését, illetve
annak döntéshozatali folyamatát.
-

Somogyi Zoltán: Kihívások a nemzetközi "Agri-food" termékeinek kereskedelmében.
Bori Tamás: Hogyan csatlakozott a magyar mezőgazdaság az EU-hoz? Mi változott az országban?
Joao Veloso, Thomas May: Az EU integrációja és a fő eredmények.
Enrico Riberi: Az Európai Unió tulajdonsága amivel hozzájárulhat a környezet
és a klímavédelemhez.
Zofia Frajher: EU a mindennapi életben.
Füredi Szabolcs: Erasmus+ program (külföldi tanulmány, gyakornokság, szolidaritási testület.
Miriam Alba Reina: Európai önkéntes szolgálat (Európai Szolidaritási Testület).
Kos Balázs, Béres Béla: Az Európai Unió intézményei, feladat és hatáskörei,
valamint döntéshozatali eljárások.

Hihetetlenül izgalmas élmény volt, hogy lehetőségünk nyílt bepillantást nyerni az itt
zajló politikai folyamatokba és belépni olyan helyekre, ahova általános körülmények
között nem lenne lehetőségünk. Jó volt látni, hogy a különböző részlegen dolgozókat
érdekli a munkájuk és szabadon lehetett beszélgetni velük, rákérdezni, amire esetleg
kíváncsiak voltunk. Ezek mellett persze fáradtan és éhesen energiát meríthettünk a bizottság éttermi részlegén, ahol különleges ételekkel szolgáltak.
A szombati napon az Európai Unió nyílt napjának keretein belül meglátogattuk a Parlament, illetve az Európai Tanács épületét. Itt szintúgy végigvezettek az intézmények
különböző részein, amik számomra monumentális élményként maradtak meg. Az üléstermek, a kormányfői részlegek és a hatalmas épületek lenyűgöző látványt nyújtottak.
A nyílt nap által a különböző pártok tevékenységébe is betekintést nyerhettünk. Informálódhattunk, kérdéseket tehettünk fel a munkájukkal és a programjukkal kapcsolatban. Az Európai Tanács épületében a különböző országok nagykövetségei, standjaiknál

mutatták be országaik változatosságát, vagy éppen kínálták tradicionális ételeiket. A
sok számunkra külföldi érdekesség mellett azért kellemes érzést nyújtottak a hazai ízek
is, az örömteli fogadtatás mellett.
A programok között persze a városnézésre is sor került. Meglátogattuk a város főterét,
a királyi palotát és emellett, menet közben kíváncsian fürkésztük a szűk utcákat.
Az utolsó napon a hazaút előtt a "Royal Greenhouses of Laeken", azaz a Királyi üvegházakat látogattuk meg. Több száz érdekes és különleges növénnyel és kerttel találkoztunk amelyek királyi pompában tündököltek. A labirintusszerű üvegfolyosók és a hatalmas kupolák lenyűgöző sokszínűséggel díszelegtek. Az utolsó állomásunk a reptér
előtt az Atomium volt, amely hihetetlen nagyságával tűnt ki a fák tömegéből.
Csodálatos utazás volt. Különböző helyeken az ország ételeit kóstoltuk, többféleképpen
próbáltuk megismerni a helyi ízeket. Számos égbetörő, díszes és érdekes építményt láttunk és örökítettünk meg a számtalan új élmény, tapasztalat és ismeret mellett. Megismertük az Európai Unió szívét, sok új emberrel kötöttünk kapcsolatot és bepillantottunk a brüsszeli és a belga közéletbe.
A folyamatos gyakorlat hatására megtapasztaltam a nyelvtanulás és a nyelvi ismeretek
módfeletti fontosságát. Minél több nyelven tud az ember, annál jobban és többféle képpen nyílik meg neki a világ. A z élményeken túl jövőképeket is nyújtottak a számunkra,
hiszen megtudtuk a számtalan nemzetközi tanulási lehetőséget, amik a jövőben bárki
számára elérhetőek. Megtapasztaltuk, hogy milyen fontos és inspiráló a támogató környezet, ha közös célért kűzdötök Egy felejthetetlen utazásban volt részem és remélem,
hogy még lesz lehetőségem hasonló programokat megtapasztalni.
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