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Sárkányhajók, kazamaták, kereng?k
Élményekkel teli három napos jutalomkirándulás
Negyedszázados fennállásunkat méltó módon, a gyerekek nagy örömére, egy háromnapos
jutalomkirándulással ünnepeltük meg.
A kirándulás 1,5 millió Forintos költségvetéséhez az Alapítvány 1,25 millió Forintot adott, a
fennmaradó rész Berettyóújfalui Tankerületi Központ EFOP-3.2.5-17-2017-00004 pályaorientációs
pályázatának költségvetéséb?l, valamint a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményi
költségvetéséb?l nyújtott támogatásával valósult meg. Ezúton is köszönjük a támogatást!
Az útvonal: Tata, Komárom, Gy?r és Pannonhalma volt. A kiránduláson negyvenhat 4-8. osztályos
tanuló, a 7 kuratóriumi tag és Igazgató úr vett részt.
Els? állomásunk a Liszt Ferenc repül?tér mellett lév? Aeropark volt, ahol a Malév által használt,
forgalmon kívül helyezett, repül?gépekkel ismerkedhettünk meg. Megnézhettük a pilótafülkét, az
utasteret, kipróbálhattuk a kapitányi ülést, ízelít?t kaptunk a stewardesek munkájáról és még az
egyik gép fedélzeti naplójába is beleolvashattunk. Vezet?nk Marcsi, nemcsak megmutatta a
gépeket, hanem a m?szaki paraméterek ismertetése mellett számos jópofa történetet is megosztott
velünk.
Gyors ebéd a buszon és már meg is érkeztünk Tatára, ahol Sárkányhajók várták, hogy kipróbáljuk,
mit is bír karunk ereje. Az egymásra figyelést és kitartást igényl? hajózás mellett
megismerkedhettünk a tatai Öreg-tó természeti környezetével, él?világával is.
Szállásunk egy középiskolai kollégiumban volt, külön fiú és lány szinttel, hagyományos
hálótermekkel, az emeletes ágyak aljára írt szerelmes versekkel, 16 személyes mosdóval és
szigorú portás nénivel.
A szállás elfoglalása után még volt id?nk megnézni a Tatai várat és sétálni a varázslatos szépség?
Öreg-tó partján, élvezni a vízcsobogását és az ?spark hatalmas fáinak árnyékát.
A másnap reggel szobaszemlével indult, ugyanis meghirdettük a szobák tisztasági versenyét,
amelynek nyertese a hazaúton extra nagy jégkrém jutalomban részesült.
A napot Komáromban töltöttük, ahol a hatalmas Dunán átível? Erzsébet hídon átsétálva a város
szlovákiai részén is sétát tettünk. A történelmi városrészben, ahol számos magyar emlékhellyel,
szobrokkal, terekkel, emléktáblákkal is találkoztunk. A város egyik nevezetessége a különböz?
korokban épül? és folyamatosan átépül? er?drendszer, amelynek legnagyobb tagját a Monostori
Er?döt választottuk következ? úti célul. A monumentális méretekkel rendelkez? (25 hektáron
fekszik, alapterülete 25 680 m2, 640 helyiségb?l áll), földtakaróval borított er?d tematikusan
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berendezett termeit, izgalmas kazamatáit és történelmét is megismerhettük. A Komáromban
elköltött ebédünk után a Brigetio Fürd? h?sít? habjaiban merültünk el. Diákjaink fáradhatatlanul
csúszdáztak és élvezték a strand vízijátékait egész délután.
A harmadik egyben utolsó napunkon egy Gy?r belvárosát érint? rövid séta után Pannonhalmára
érkeztünk. Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében betekinthettünk nemcsak az Apátság
kulturális és történelmi értékeibe, de sétálhattunk a szerzetesek által ma is használt kereng?ben,
bekukkanthattunk a híres Pannonhalmi Bencés Gimnázium tantermeibe, és rácsodálkozhattunk a
könyvtár hatalmas méreteire. Az Apátsághoz tartozó kertet és arborétumot egy lélegzetelállító,
leveg?benyúló lomkorona ösvényr?l csodálhattuk meg és végül még egy városnéz? kisvonatozásra
is futotta az id?nkb?l.

A gyerekek emlékei
„Nagyon élveztem az esti focizásokat és nagyon gyönyör? volt a Pannonhalmi Apátság is.
Repül?ket is nézegettünk és az egyikben bármilyen gombot nyomkodhattunk.”
„Rengeteg élményt szereztem ezen a pár napon.”
„Nagyon szép helyeket nézegettünk meg és sok jót tanulhattunk.”
„Nekem a sárkányhajózás volt a kedvencem.”
„Jó volt a társaság és felh?tlen volt a hangulat. Néha sok volt a séta, de megérte meglátogatni a
sok szép helyet.”
„Jó volt a szállásunk, de a társaság még jobb volt.”
„A kedvencem: a fürd?, az út és a focizás volt.”
„Tetszett, hogy olyan gyerekek is eljöhettek, akiknek nem gyakran adatik meg.”
„Nagyon boldog vagyok, hogy eljöhettem ide és még új barátokat is szereztem. Köszönöm!”

Reméljük minden résztvev? számára nemcsak tartalmas, de izgalmas, élményekben gazdag,
három nappal tudtuk emlékezetessé tenni ezt a szép kerek évfordulót.
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