
Esztergomi kirándulás 

 
  

A Duna Projekt és az Új Széchenyi Terv keretében újságíró pályázatot hirdettek számos Duna 

menti iskola számára. Az országos pályázat témáját a Dunán lezajló árvizek története adta. Iskolánk 5. 

és 6. osztályos tanulói fáradhatatlanul bújták a könyveket, kutattak a könyvtárakban, rokonokkal, 

idősekkel, szakemberekkel készítettek riportot. A kitartó munka meghozta eredményét: újságunk a 

legjobbnak bizonyult, megszereztük az első díjat. A felkészítő tanár Gorbay - Nagy Éva volt, az újságot 

Héviziné Barta Nikolett szerkesztette. 

A nyeremény „átvételére” 2014. április 24-én, Esztergomban került sor. 10 órakor érkeztünk 

meg a helyszínre, a Duna Múzeumba, ahol átvehettük a győztesnek járó emléklapot, majd két 

csoportban indultunk a programokra. Az eseményt a helyi televízió is rögzítette, Mihalik Emőkével 

interjút is készítettek az újság születéséről. 

Kétféle programon vehettünk részt: 

 tárlatvezetés 

A múzeum rendkívül interaktív programokat kínál. A belépésnél a jegyet egy vízzel hajtott malom 

pecsételi le. A különböző termekben az árvizekről, a víz mozgatásáról, csatornázásról, vízi élővilágról 

tudhattunk meg érdekes információkat. Emellett egy különleges „helikopteres utazáson” is részt 

vehettünk, ahol Magyarország vizeit csodálhattuk meg felülnézetből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 múzeumpedagógiai foglalkozás 

A foglalkozáson egy múzeumpedagógus hölgy ismertette meg a gyerekeket a lápi emberek 

életformájával: eszközeikkel, táplálékukkal, szokásaikkal. Ezt követően kagylóból készíthettünk 

szélcsengőt vagy kanalat. 

 

 

 

 

 

 



 

A nyereményhez egy háromfogásos ebéd is 

tartozott, amelyet a Padlizsán étteremben 

fogyaszthattunk el, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a 

hegyoldalra. 

 

 

 

 

 

Ha már Esztergomban jártunk, természetesen a bazilikát is megcsodáltuk közelebbről, sőt 

Szlovákiába is átsétáltunk egy fagyira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy csodálatos napot töltöttünk Esztergomban. 
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