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A megszokott csengőhang helyett 2022.05.09-én a KLG kamarakórusa által 

megszólatott EU Himnusszal ünnepeltük a Kossuth Lajos Gimnáziumban az európai 

békét és egységet jelképező Európa-napot. Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó a senior 

nagyköveti posztot is betöltő intézményvezető ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy az 

idei Európa-napunk különleges, mivel 2019-ben a megtisztelő Európai Parlament 

nagykövet Iskolája címet elnyerve ünnepelte először együtt a KLG közössége az Európa 

napot majd ezt követő két évben a COVID-19 világjárvány okozta kihívásokkal teli 

körülmények között, digitális tanrend kínálta lehetőséggel élve csupán online Európa-

napra nyílt lehetőség. 

 

Beszédében hangsúlyozta a fiatalok jövő alakító szerepének fontosságát a városuk, 

országok és egész Európa jövőjének alakításában. A diákok tájékoztatásának 

motiválásának, a közéletbe történő bevonásának egy hatékony eszközének tekinti az 

EPAS programot, amit minden tanévben 4 motivált, tehetséges, kreatív, versenyeken és 

programok megvalósítása során kiemelkedő teljesítményt nyújtó junior nagykövet 

segítségével valósít meg 2018 óta.  

Olyan iskolai eseményt, Európa-napot hozott létre az idén is a junior nagykövetekkel, 

ahol a vezetőség, pedagógusok, a diákok, szolnoki Europe Direct Iroda és a Zöld Európa 



Tanoda segítségével és támogatásával egy sikeres, programokban gazdag napot 

tölthessen el együtt a KLG-s közösség. Az EPAS program és az Európa-nap célja az 

Európai Unió és az Európai Parlament szerepének és működésének megismertetésén 

kívül az, hogy a fiatalok megértsék az európai demokratikus gondolkodás lényegét, és 

az európai egység fontosságát. Arra törekszünk, hogy egyféle szakmai tudással 

rendelkezzenek a gyerekek, és amikor ez a szakmai tudás megvan, ezt próbálják 

használni. Ezért támogatjuk a vitakultúrát, hogy olyan képességekre, készségekre 

tegyenek szert, melyekkel boldogulnak az élet bármely területén. Ezt a célt szolgálták 

az európai közösséghez és az Unió nagy kérdéseihez kapcsolódó előadások valamint a 

kerekasztal-beszélgetés „ A fiatalok lehetőségei Magyarországon és az EU-ban” címmel 

illetve másik fő érintendő téma a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés volt.  

Külön köszönet meghívott vendégeinknek Rácz Zsófia helyettes államtitkár 

asszonynak, Dr Béres Bélának, az Európai Bizottság Jogi Szolgálat tagjának, valamint 

Litkei Máténak, a Klímapolitikai Intézet igazgatójának, hogy ezen kérdésekben 

segítségünkre voltak. Izgalmas előadásokra és beszélgetésre került sor, melyek 

köszönhetően is bővült a diákok tudása és tájékozottsága. 

Kátai Andrea köszöntötte a jelenlévőket, majd műsorunk nyitányaként a KLG 

Kamarakórusa előadásában hallhattuk az Európai Unió egyik jelképévé vált, Ludwig 

van Beethoven 1823-ban komponált IX. szimfóniájának egy részletét, Friedrich von 

Schiller 1785-ös lírai költeményének, az Örömódának a megzenésített változatát. A 

himnusz nemcsak az Európai Uniót, hanem Európa egészét jelképezi. Az Örömóda 

Schillernek az emberek közötti testvériségről szóló – Beethoven által is osztott – 

idealista világnézetét fejezi ki. A művet 1985-ben az EU vezetői az Európai Unió 

hivatalos himnuszává tették, mely a zene egyetemes nyelvén szól a szabadság, a béke 

és a szolidaritás európai eszményeiről. A kamarakórust felkészítette és vezényelte: 

Fügéné Szádeczky Csilla. 

  



Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó, intézményvezető köszöntőjét követően Rácz Zsófia, a 

Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkárának előadása következett," 

„Az Ifjúság Európai Éve” című címmel. 

 

Az Európai Unió mindig is fontos szereplője volt a környezetvédelemről és 

klímaváltozásról szóló nemzetközi ENSZ-tárgyalásoknak és napjainkban is kiemelt 

szerepet játszik a globális felmelegedés ellen folytatott harcban.  

 

Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója előadásának fő témáját-a 2020-as 

évtized rendkívüli kihívásai, koronavírus után nyakunkba szakadt az energiaválság, az 

ukrán-orosz háború kockázatai-meghagyta a kerekasztal-beszélgetésre, és mint egykori 

KLG-s diák a diákokat a lehetőségek kiaknázására biztatta, a nyelvtanulás és az 

ismeretek elsajátítására ösztönözte, miközben visszaemlékezett a középiskolás évek 

fontosságára, az őt ért impulzusokra. 

 



 

Dr. Béres Béla nemzetközi szakjogász, az Európai Bizottság jogi szakszolgálat tagja 

előadásában ismertette az Európai Unió intézményeit, az intézmények funkcióit, 

működését. Az Európai Uniónak jelenleg 24 hivatalos nyelve van. Az Európai Unió 

többnyelvűségi politikájának küldetése kettős: egyrészt védelmezi Európa gazdag 

nyelvi örökségét, másrészt pedig ösztönzi a nyelvtanulást. Az idegennyelv-tudás 

elősegíti, hogy többen folytassanak tanulmányokat, illetve vállaljanak munkát 

külföldön, és belföldön is javítja az emberek elhelyezkedési esélyeit; valamint az idegen 

nyelvek ismerete megkönnyíti, hogy a különböző kulturális közösségek tagjai 

megértsék egymást, ami elengedhetetlenül fontos a nyelvileg és kulturálisan is sokszínű 

Európában. Gimnáziumunkban is kiemelt fontosságú a nyelvoktatás, bizonyítja ezt a 

nyelvvizsgák magas száma, valamint az hogy LanguageCert nyelvvizsgahelyként 

működik gimnáziumunk. Testvériskolai kapcsolatok, Erasmus + pályázatok és külföldi 

tanulmányutak révén is ösztönözzük a nyelvtanulást. 

 

Kulturális műsorokat tekinthettünk meg angol, francia és német nyelven. William 

Shakespeare-t a „legnagyobb angol nyelvű írónak” tartják, Anglia nemzeti költőjeként, 

The Bardként vagy The Bard of Avonként ismerik. Moldován Dóra 11.A, Kasza Imre 



9.B osztályos diák és a 8.AB angol csoport tagjaiból,  verbuválódott csapat Shakespeare 

KLG style című előadásában ismertük meg Shakespeare-t  egy kicsit rendhagyó módon. 

Az előadásukkal a szolnoki Shakespeare fesztiválon képviselték gimnáziumunkat. 

Mottójuk: irodalom komoly remekműveit sem szabad túl komolyan venni. Felkészítő 

tanárok: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó. 

 

A 10.osztály franciás csoportja egy zenés produkcióval készült Darmos Krisztina 

felkészítésében. ZAZ: Je veux dalát hallhatjuk tőlük, mely dal 2010-ben jelent meg és 

listavezető dal lett Franciaországban, Belgiumban és Lengyelországban. Veres Bianka 

és Parázsó Tünde 11.B osztályos diákok tolmácsolásába Ludwig Uhland Einkehr 

’Betérés’ című versét hallgathattuk meg. Felkészítő tanár: Csordás Valéria. 

A kulturális műsort követően junior 

nagyköveteink, Fodor Zsombor 9.B, 

Hajdu Anna 10.B, Moldován Dóra 

11.A, Tajta István12.B mutatkoztak be 

és ismertették az EPAS  vagyis 

gimnáziumunk Európai Parlament 

Nagykövet Iskola Programját. 

Az Erasmus+ program az Európai Unió 

oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja. Az elmúlt években megvalósult és a futó 

pályázatainkat pályázatainkat mutatta be Monokné Andrási Edit és a pályázatokban 

résztvevő diákok.  

 

 



Délelőtti programunkat Varga Miklós 

a Vén Európa című szerzeményével 

zártuk Rácz Márk 8. B osztályos diák 

előadásában. A rendszerváltás idején 

született meg a Vén Európa című dal, 

és a szerzője a mai napig minden 

koncertjét ezzel a slágerrel zárja. A dal 

napjainkban aktuálisabb, mint valaha. 

Műsorunkkal egyidőben a szolnoki Europe Direct Iroda, valamint a Zöld Európa Tanoda  

képviselői tartottak foglakozást az 5-8. évfolyamos diákok számára.  A Könyvtárban 

meghívott vendégeink Kiállítást tekinthettek meg az Erasmus+ projekttalálkozókról, 

valamint büfé várta őket "Európa ízei” címmel. 

 

13.00 órától Ébner Gábor moderátor irányításával, a nagyelőadóban kerekasztal-

beszélgetés indult „Az EU és Magyarország” címmel, két fő területet-ifjúságpolitika és 

klímavédelem- érintve. A diákok kérdéseket intézhettek a résztvevőkhöz (Rácz Zsófia, 

a Miniszterelnökség fialakért felelős helyettes államtitkára, Béres Béla, az Európai 

Bizottság Jogi Szolgálatának tagja, Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója és 

Ujvári Imre, Tiszafüred Város Polgármestere). Olyan kérdésekre keresték a választ 

diákjaink, mint: „Statisztikai adatok szerint a felsőoktatásban tanuló magyar diákok 

hány százaléka jár az országhatárokon túli Unión belüli egyetemekre? Vannak-e 

különösen preferált egyetemek illetve országok? Készült-e olyan statisztika, hogy a 

külföldön tanuló egyetemisták a diplomájuk kézhez vétele után „hazahozzák-e” a 

tudásukat? Milyen mozgástere van a kormánynak az energiapolitika terén az orosz-



ukrán háború tükrében? Valóban a körforgásos javaslatcsomag lesz az 

energiafüggetlenségünk egyik megoldása? A hétköznapi ember (diák) mikor és milyen 

formában találkozik a Jogi Szolgálattal? Kell-e egyáltalán találkoznia vele? Milyen 

uniós vonatkozású pályázatok futnak Tiszafüreden?” 

 

A nap folyamán diákjaink a szolnoki Europe 

Direct Iroda földszinten elhelyezett 

standjánál különféle európai uniós kiadványt 

találhattak és készséggel álltak az iroda 

képviselői a segítségükre bármilyen uniós 

témájú kérdés esetén. 

Európa-napi rendezvényünk figyelemfelkeltő 

volt, így a diákok tudatosabban fogják 

figyelni, mi is történik körülöttük. Információt kaptak az Európai Unióról, az Unió adta 

lehetőségekről, a fiatalok  kérdéseket tehettek fel olyan témákban, amikről nap mint nap 

hallanak a médiában.  

Tartalmas napot tölthettünk együtt. 


