
1, Lengyelországba kirándultak a pusztamérgesiek 

Pusztamérges - Ötnapos kirándulást szervezett Lengyelországba a pusztamérgesi középiskola négy tanárja és tíz diákja október végén az 
Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programján belül a Comenius Iskolai Együttműködés részeként. 
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Hét európai ország nyolc középiskolájával dolgoznak együtt a kétéves projekten, amelynek témája az európai nemzeti parkok megismerése. A 
közös munkát Wroclawban, a lengyel Alsó-Szilézia régió fővárosában indították el. Később Horvátországban, Bulgáriában, Olaszországban, 
Litvániában és Törökországban egyeztetnek, miközben mindenki folyamatosan dolgozik otthon. Legközelebb Magyarországon, Pusztamérgesen 
találkoznak a partnerek. A magyar diákok Lengyelországban a Kiskunsági Nemzeti Parkról készített előadásukat mutatták be angolul. A 
nemzetközi találkozó résztvevői kirándultak a legközelebbi lengyel nemzeti parkban, és felmásztak a Szczeliniec hegység 919 méter magas 
csúcsára, hogy megcsodálják különleges sziklaképződményeit. Fogadta őket a 660 ezer lakosú város polgármestere, Rafal Dutkiewicz is.  
 
link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lengyelorszagba_kirandultak_a_pusztamergesiek/2248880/ 
 

2, Litván, török vendégek a puszamérgesi középiskolában 

Pusztamérges - Nemzetközi diákcsoportokat fogadott öt napra a Pusztamérgesi Középiskola az Európai Bizottság Egész életen át tartó 
tanulás programjában. 
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A hét ország nyolc iskolája National Parks of Europe című, kétéves közös projektben dolgozik együtt azon, hogy a választott nemzeti park 
természeti kincseit megismerjék, feldolgozzák, népszerűsítsék. A találkozó első napján minden csoport angolul bemutatta, hol tart, mit 
végzett az elmúlt hónapokban, majd játékos formában ismerkedtek a természetvédelmi szakkifejezésekkel és egymással. Este magyar 
táncházban próbálhatták ki a csárdás lépéseit citeraszó mellett, és szórakoztató kvízjáték kezdődött az Európai Unió kiemelkedő értékeiről.  

 

Nemzetközi vidámság a pusztamérgesi középiskolában. Fotó: DM/DV 

 
A bolgár, horvát, lengyel, litván, olasz, török vendégekkel a magyar diákok egy napot töltöttek Szegeden. A Kiskunsági Nemzeti Park szintén 
vendégül látta a csoportot: Bugacon megtekintették a Pásztormúzeumot, néhányan rövid túrát tettek, mások előadást hallgattak a puszta 
élővilágáról. Lovas szánon is lehetett ismerkedni a tájjal. 
 
link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/litvan_torok_vendegek_a_puszamergesi_kozepiskolaban/2268105/ 
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3, Bulgáriában jártak a pusztamérgesi diákok 

Pusztamérges - A Pusztamérgesi Középiskola négy diákja és négy tanára a bulgáriai Rózsák völgyében található Sopot városában vett részt 
újabb nemzetközi találkozón az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjában. 
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A projektben az iskolások két év alatt Európa nemzeti parkjait látogatják meg. A bulgáriai találkozón 7 ország 8 középiskolája dolgozott 
együtt, amelyek korábban Lengyelországban, Pusztamérgesen és Olaszországban találkoztak. 

 

A Közép-Balkán Nemzeti Parkot is megnézték. Fotó: DM/DV 

 
 
A nemzetközi csapat a bolgár történelem nevezetességeivel ismerkedett, jártak az eterai skanzenben, és látták a középkori Bulgária fővárosát, 
Veliko Tarnovót is. Lélegzetelállító élmény volt a résztvevők számára a Közép-Balkán Nemzeti Park, ahol hegyi túrát tettek. A közös munka 
folytatódik, legközelebb Horvátországban osztják meg élményeiket a partneriskolák. 
 
link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/bulgariaban_jartak_a_pusztamergesi_diakok/2302590/ 
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