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Sokunk álma az utazás, különösen szinte egész Európa beutazása. Idén nyáron a 12/2 osztályból Kiss Fanninak lehetősége 

volt egy pályázat keretein belül körbeutazni Európát, ezzel az úttal kapcsolatban tettem fel neki néhány kérdést. 

1. Honnan volt tudomásod erről a lehetőségről? 

Franciatanárom, Barta Péterné tanárnő értesített arról, hogy létezik egy ilyen uniós pályázat, 

melynek keretein belül korlátlan vonatjegyet lehet nyerni, és nagyon megtetszett ez a lehetőség, 

hiszen mindenem az utazás. 

2. Pontosan milyen pályázat volt ez? 

Ez egy Európai Uniós forrásból támogatott pályázat volt, melyre a DiscoverEU oldalán tudtam 

jelentkezni. 

3. Hogyan nyerted meg ezt az utazást? 

A jelentkezéskor 5 kérdésre kellett válaszolni, melyek leginkább az Unióval voltak kapcsolatosak. 

Ezenkívül volt egy mindent eldöntő kérdés, mely nem igényelt háttértudás, mindössze meg kellett 

tippelni, hogy az összes jelentkező közül a világon vajon hánynak kezdődik a neve D betűvel. 

4. Kik vettek részt veled ezen az utazáson? 

Mivel nagyon sokat járok angol nyelvű vitaversenyekre, nem csak itthon, hanem külföldön is, az ott 

megismert diákokkal utaztam együtt, akikkel szoros baráti kapcsolatok jöttek létre az elmúlt évek 

alatt. 

5. Mennyi ideig tartott az utazás és Európán belül merre jártál? 

Kicsit több , mint két hetet utaztam a program keretén 

belül, ezalatt 6 országba, ezen belül 7 városba jutottam el. 

Első állomásunk Párizs volt. Ezután sorban Luxembourgot, 

Belgiumon belül Brüsszelt, Hollandiában Amszterdamot, 

Németországban Hamburgot es Berlint, illetve Csehországban 

Prágát fedeztük fel. 

6.Mennyire volt ingyenes ez a program? 

Nem volt teljesen ingyenes, hiszen a pályázat „csak” a 

vonatjegyet biztosítja, viszont ami a szállást, illetve a 

különböző belépőket illeti, számos kedvezményt nyújtanak a 

programban résztvevő diákoknak. 

7. Kiknek ajánlod ezt a lehetőséget? 

Ezt a lehetőséget mindenképp olyan diákoknak ajánlom, akik 

nem félnek az új kalandoktól, és képesek önállóan megállni a 

helyüket egy idegen országban. 



8. Milyen új élményeket, tapasztalatokat szereztél? 

Nagyon sok élménnyel gazdagodtam az út során, és csodálatos dolgokat tekinthettem meg ezalatt a pár 

hét alatt. Két kedvencem Párizs és Amszterdam voltak, előbbi a gyönyörű turisztikai látványosságai 

miatt, melyek közül számomra a legszebb az éjjel millió fényben pompázó Eiffel-torony volt, 

Amszterdam pedig a hangulata miatt. Nagyon fiatalos környék, tele élettel. 

9. Hogy érzed, ez az út hozzásegített ahhoz, hogy könnyebben el tudd dönteni, hol szeretnéd tovább folytatni 

tanulmányaidat? 

Ez az út mindenképp segített abban, hogy eldöntsem hova jelentkezem egyetemre, és nagyom jókor jött 

ez az út, hiszen pont érettségi előtt állok. Amszterdamban lehetőségem volt megtekinteni az 

University of Amsterdam egyetemet, és el is határoztam, hogy Budapest mellett oda is jelentkezem. 

Köszönöm szépen a válaszaidat és további sok sikert kívánok! 


