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Napjainkban mind a migránshelyzet, mind Anglia kilépése miatt 

sokat hallhatunk az Európai Unióról, melynek Magyarország 2004 óta 

tagja. Az EU nemcsak a tagországok, de a polgáraik életében is fontos 

szerepet tölt be. Biztosan sokan tervezitek, hogy a jövőben egy-két évet 

vagy akár hosszabb időt is külföldön töltötök el. Az EU számos 

programot, szervezetet hozott létre, hogy ezen a téren is megvalósítsa a 

határon átívelő mozgásszabadságot. 

Szerencsés helyzetben vagyunk, hisz Győr nincs messze a 

határtól, így ha kedvünk tartja, elmehetünk Bécsbe vagy Pozsonyba 

vásárolni, nézelődni. Szüleink még jól emlékeznek rá, hogy ez nem volt mindig így. Mi meg 

már el sem tudnánk képzelni az életet határokkal és a külföldi multik, márkák jelenléte 

nélkül. Vagy elég csak a külföldi nyaralásokra gondolni. Ha másik tagország volt az úti 

célunk, akkor általában többórás sorban állás és ellenőrzés nélkül át tudtunk menni a határon. 

Tavaly óta azonban ez sokszor problémássá vált a visszaállított és fokozott határellenőrzések 

miatt. Szembesülhettünk azzal, hogy milyen akadályokba ütköznénk, ha más lenne az EU, 

vagy nem lennénk a tagországa. A sort arról, hogy milyen nagy szerepe van Európai 

Uniónak, még számos, az életünket befolyásoló dologgal lehetne folytatni. 

De összefoglalva, még ha néha más véleményt is hallunk a médiából, kijelenhetjük, 

hogy az EU kedvező hatással van a polgárai életére, és a remények szerint sikerül megoldania 

az olykor-olykor felmerülő komoly problémákat is. 

 

Kollégiumunk már négyszer vett részt a magyarországi Europe Direct Információs 

Hálózat által évente megrendezett versenyen. Ennek a témája az Európai Unió. A 

többfordulós megmérettetésen négyfős csapatok indulhatnak. A verseny során nemcsak 

lexikális tudásra van szükség, sok feladat épül a kreativitásra és a találékonyságra is. A 

kollégium csapatai Fehérvári Zsuzsa néni mentorálásával minden évben sikeresen helytálltak 

a versenyen. Büszkék lehetünk mindenkire, aki hozzájárult a csapatok sikereihez, hiszen nem 

sok kollégium mondhatja el magáról, hogy ilyen szép helyezéseket tudott elérni középiskolai 

versenyeken. 

Eredmények: 

 2013–2014: regionális döntő 7. helyezés (Balogh Adrienn, Gulyás Vivien, Kocsis Vivien, 

Nagy Dorina) 

 2014–2015: regionális döntő 2. helyezés (Balogh Adrienn, Kocsis Vivien, Koncz Dóra, 

Módos Anna) 

 2015–2016: országos döntő 8. helyezés (Kelemen Szilvia, Kocsis Vivien, Koncz Dóra, 

Módos Anna)  

 2016–2017: regionális döntő 4. helyezés (Bognár Lili, Göcsei Bettina, Kertész Nikoletta 

Dóra, Szabó Bettina) 

 

Saját bőrömön tapasztaltam, hogy még ha sokszor nehezen is ment a felkészülés a suli és az 

egyéb teendők mellett, megérte végigcsinálni, mert sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak, 

a megszerzett tudásról nem is beszélve. 
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