
Német vendéggyerekekkel Esztergomban jártunk

2013. október 11-én iskolánk hagyományaihoz híven nagy, csapatépítő kirándulásra indultunk
Esztergomba. A kiránduláson mintegy ötszáz diák és pedagógus vett részt, valamint azok a
németországi Sömmerda-ból érkező gyerekek és tanárok, akik velünk együtt egy Comenius
program keretében zajló környezetvédelmi projekten dolgoznak. 

Nagy  izgalommal  néztünk  a  kirándulás  elébe,  hiszen  kilenc  busszal  indultunk  útnak  az
iskolából, és az ősz szeptember végén - október elején nem kényeztetett minket kellemesnek
mondható időjárással.
Szerencsére ezen a napon legfeljebb a szélre lehetett panasz, de a párkányi panorámát már
szikrázó napsütésben élvezhettük.
Esztergomi látogatásunk programját  igyekeztünk úgy összeállítani,  hogy diákjaink életkori
sajátosságainak megfelelően élvezhető és tartalmas legyen.

Alsósaink  a  Vízügyi/Duna  múzeumban  kezdték  programjukat. A  múzeum  a  magyar
vízgazdálkodással  kapcsolatos  muzeális  értékű  tárgyakat,  dokumentumokat  őrzi,  13  tárba
rendezve,  interaktív  módon  bemutatva.  A  gyerekek  rendkívül  élvezték  a  helikopter-
szimulátoros  magyarországi  „túrát”,  a  zsilipek,  gátak,  csatornák  „üzemeltetését”,  a  nagy
folyóinkat megszemélyesítő játékokat.
Útjuk  a  várba  vezetett  tovább,  ahol  idegenvezetők  segítségével  ismerkedhettek  meg  az
esztergomi várhegy történetével.

Természetesen ha Esztergomban jártunk, mindannyian meglátogattuk a csodálatos esztergomi
Bazilikát,  az  ország  legnagyobb  templomát,  melyet  első  királyunk  tett  az  ország
főtemplomává és püspökét a magyar egyház prímás-érsekévé emelte örök időre. 

Szabó Benedek 1.b osztályos tanulónk rajza az Esztergomi Bazilikáról

A felsősök a kirándulás során igen érdekes időutazást tettek, hiszen egymás után keresték fel a
Keresztény Múzeumot és az esztergomi Dzsámit, melyeket a Bazilikától a Duna-partra vezető
izgalmas Macska-lépcsőn közelítettünk meg.
Az esztergomi Keresztény Múzeum Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye, mely
több évszázad európai és magyarországi emlékeit őrzi. 



A négyszáz éves Uzsiceli (Özicseli) Hadzsi Ibrahim Dzsámi műemléki épülete csupán néhány
házra található a Keresztény Múzeumtól. A városban sokan a régi érseki magtárként ismerik.
Ez az egykori Török Birodalom észak-nyugati irányban legtávolabbi, helyreállított építménye.

A nap Duna-parti lazítással, sétával és játékkal zárult; fáradtan, de élményekben gazdagon
érkeztünk haza.

Karsay-Bagota Orsolya, pedagógus, a program szervezője


