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A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium már 15 éve vesz részt különböző nemzetközi
projektekben, amiket az Európai Unió finanszíroz és támogat, melyekben különleges
lehetőségeket biztosít a tanulóknak arra, hogy megismerjék más országok kultúráját,
szokásait és természetesen, hogy internacionális barátságokat kössenek. Magyarország
mellett Csehország, Ciprus, Menorca és Ausztria vesz részt a közös munkában.
A projekt első diáktalálkozója tavaly februárban valósult meg, amikor Csehországba, Susice
városába utazhattunk. Már akkor is nagyon jól összekovácsolódott a csapat, és csodálatos
hetet töltöttünk a hófedte hegyek között a Kőszeghez hasonló kisvárosban. Ekkor a
történelmi elszigeteltség témáját dolgoztuk fel, sokat tanulhattunk egymástól, a témához
kapcsolódó helyeket, múzeumokat látogattunk meg.
Azóta már minden találkozó lezajlott, ahol a természeti, szociális, etnikai elszigeteltségről és
a hátrányos helyzetűek, valamint az idősek ilyen jellegű problémáiról volt szó. Mind a
tanárok, mind a diákok hasznosan töltötték idejüket, jól érezték magukat, és igazán örülünk,
hogy az utolsó projekttalálkozó itt, Kőszegen kerülhetett megrendezésre. Egy különleges
tényező, ami csak jobbá tette ezt a hetet, az, hogy egy párhuzamos projekt is zajlott, a
„Youth In Action” ('Fiatalok lendületben') elnevezésű, ami lehetővé tette, hogy még jobban
megismerjük egymást és önmagunkat.
A delegációk május 4-én délután folyamán érkeztek. Még aznap megtartottuk az
úgynevezett nemzetközi konyhabemutatót, melynek keretében minden nemzet bemutatta
néhány hagyományos nemzeti ételét. A közös vacsora és az üdvözlő műsor után rögtön
családiassá vált a hangulat.
A hét többi napján is élvezetes programokon vehettünk részt Szombathelyen, Kőszegen és
környékén. Megnéztük a Kámoni Arborétumot, a Falumúzemuot, az iskolánkat, a várost és a
megyeszékhelyet, a kőszegi Városházán a polgármester melegen üdvözölte a vendégeket, ő
is összefoglalta a Kőszeghez kapcsolódó elszigeteltségi problémákat.
Csütörtökön egy igazán különleges programban volt részünk, megnézhettük a „Rustic
Shades” koncertjét, amit mindenki nagyon élvezett.
A hétvégét Budapesten töltöttük, ahol az Operaház meglátogatása és a dunai hajókázás (a
Parlament csodálatos fényeiben), mindenkit lenyűgözött, és az összes projektben résztvevő
szomorúan búcsúzott a magyar tájtól, de főleg a barátoktól.
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