
Látogatás Zöld országban 

 Ezt a jelzőt már az első nap ráragasztottuk Németországra, a táj gyönyörű zöld színe miatt. 

 A COMENIUS programban több osztály vett részt iskolánkban, de az utazásra csak 10 diákot 

vihettünk, mint minden programban résztvevő nemzet. 

 

A németországi utazás 2014.05.20 – 05.24-ig tartott. 

Résztvevő országok： - a házigazda Németország (az egész program koordinátora) 

- Törökország 

- Olaszország 

- Magyarország 

- Lengyelországból csak tanárok jöttek (ők is pályáztak, de nem 

nyertek) 

 

1.nap 

Érkezés a Frankfurt Hahn repülőtérre, ahonnan külön busszal utaztunk a célállomásra：

SIMMERN-be , annak egyik alsó tagozatos általános iskolájába： ROTTMANNSCHULE-ba. 

Ebéd után rögtön egy foglalkozással kezdtünk. 

 

1.projekt téma：Bio állattartás, tejelő szarvasmarha tenyésztés. A tej szerepének fontossága az 

egészséges csontozat fejlődésében. 

Rendszeres tejfogyasztás 

Biotej kóstolás：”Ez olyan finom tej, ami után ki kell nyalni a poharat.” – jegyezte meg Sipos 

András. 

Ezután vajat készítettek a gyerekek roppant egyszerű módon：a csapatok zárt üvegbe öntött 

tejszínt rázogattak addig, míg az vajjá nem köpülődött, azaz állt össze. Kiválva belőle a tejsavó. 

Az így elkészített vajat barna kenyérre kenve megették a gyerekek. 

A foglalkozás második részében cukormentes gyümölcsturmix készült, amit tehénfoltmintás 

poharakból ittuk. A poharakat ajándékba megkaptuk. 

 

2.projekt téma ： A veteményeskert 

Az iskolát hatalmas gondozott virágoskert veszi körül. A rendezett udvar ékessége a 3-4 m- es 

lila színű virágba borult rododendron bokor. A rododendron nagyon elterjedt dísznövénye a 

kerteknek. Az iskolát körülvevő területen a nyírt zöld gyep közepén veteményest hoztak létre 

hatalmas ládákban. Ültettek: sóskát, spenótot, epret, petrezselymet, retket, borsót, burgonyát. A 

fűszerládában mentát, rukkolát, snidlinget, kakukkfüvet láttunk. 



 Gyerekeink játszottak a betonozott iskolaudvarra festett játékokon, nézegették, fényképezték a 

folyosókon a COMENIUS dekorációkat, szemléltető anyagokat, plakátokat és projektmunkák 

rajzos, fényképes, tárgyiasult dokumentumait. 

 

3.projekt téma： Városi-, tájismereti-, kultúrtörténeti ismertető 

Késő délután városnéző sétát tettünk a korábbi iskolaigazgató, Walter úr vezetésével. A város 

főterén lévő információs tábla térképén beazonosítottuk, hogy az ország nyugati részének 

középen： Hunsrück (Hegyhát) területének legnagyobb városában, a 8ezer lakosú  

SIMMERN-ben vagyunk. 

 

A tájegység természetes határa északon a Mosel folyó, nyugaton az ország legnagyobb folyója, 

a Rajna, délen a Nahe, nyugaton a Saar folyó. 

Hunsrück vidék élhető, mert a sok erdőnek köszönhetően tiszta a levegője. Ipar, bánya nem 

szennyezi. Népsűrűsége alacsony. Az emberek kis falvakban, városkákban élnek és 

mezőgazdaságban dolgoznak. 

 

A régi világban a hercegi viszálykodások áldozatai lettek a középkori épületek. Csak egy 300 

éves ház maradt meg. Saját pénzverdéje is volt a középkori Simmernnek. A főtérről a 

felbukkanó régi városfal és romjai mentén haladtunk tovább. Egy szőlőskert van a városban, azt 

a gimnázium műveli. A szőlőtermesztés a környezetétől hűvösebb Hunsrückben nem jellemző, 

mert az itt érlelődő szőlő savanyú bort ad. 

 

Az egyik kis térnek Gyümölcspiac a neve. Egyik régi épületében iskola működött. 

A hercegi belharcok túlélője az a XV-XVI. századi késő gótikus templom, amelybe bementünk. 

Híres a Stum (a készítő család neve) orgonája. 

 

Simmern jelképe Schinderhannes (magyarul Siheder János), aki a rablótoronyba, a 

Schinderhannesturm-ba, azaz toronyba volt bezárva. Ő volt a környék leghíresebb vagy inkább 

leghírhedtebb rablója. A torony ablakából kiugrott, törött lábbal elmenekült és eltűnt a közeli 

erdőben. Az életét akasztófán végezte. 

 

Este érkeztünk a várostól néhány km-re lévő diákszállásra, a Jungendherberge-be. Ebben az 

erdei iskolának épült szálláson német gyerekcsoportok is táboroztak a comeniuszosokon kívül. 

A svédasztalos vacsora után elpróbáltuk a Németországba szánt itthonról vitt műsorunkat. A jó 

időt kihasználva az estét a szállásunk játszóterén töltöttük. 

 



 

2.nap 

4.projekt téma： Főzőnap 

A Környezetvédelemi Minisztérium Főzőbusza érkezett az iskolaudvarra a Comenius-napra. 

Az egészséges életmód szellemében készítették el az ételeket a gyerekek és tanárok együtt. 

Menü：- Sárgarépa krémleves 

-  Wokban- csirkemell, 10 féle zöldséggel 

-  Desszert- tejszínes földieper dióval megszórva 

 

Míg az ebédkészítéssel foglalatoskodtunk, addig az iskolaudvaron felállított színpadon minden 

nemzet bemutatkozott . A mi gyerekeink német, olasz, török, valamint magyar népdalcsokrot 

adtak elő. 

Összeállításunk tetszett a közönségnek, melynek soraiban ott ült a városvezetés és a 

Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára. 

Itt a színpadon került átadásra a németeknek a projektet jelképező figura: Gegulfi, amit a 

magyarok indítottak vándorútjára és adtuk át még szeptemberben a török csapatnak. 

Gegulfi a projekt szlogenjéből alkotott mozaikszó： 

 

Egészségesen étkezni, jól tanulni, fittnek maradni! 

Gesund Essen Gut Lernen und fit bleiben! 

 

Gegulfi alakja magyar tervezés, répa testét mi készítettük, földieper fejét a törökök alkották 

meg. Jelenleg a német csapat formálja tovább Gegulfi testét. 

 

5.projekt téma：Falutúra 

Késő délután a táborhelyünk melletti faluba, Sargenroth-ba sétáltunk el. A gyerekek csodálták a 

meseszép kerteket, az udvarok díszítőelemeit, a falu tisztaságát, rendezettségét, jól ápoltságát. 

Legelésző tehéncsorda mellett mentünk haza egy búzatábla mellett. 

 

Falunéző túrák után tócsnis vacsora, majd egy csepp földrajzismeret következett. Térképet 

rajzoltunk, melyen beazonosítottuk helyünket és a környező, távolabbi tájakat, folyókat, 

városokat, a közeli szomszédos országokat. 

A tanulást tudáspróba követte：csapatverseny formájában. Néhány kérdés ezekből： 

- Melyik a terület legnagyobb folyója?   Rajna 

- Mi köti össze a Rajnát a Dunával?     Rajna-Majna csatorna 

- Melyik városnál ömlik a Majna a Rajnába?  Mainz 



- Koblenznél melyik folyó ömlik a Rajnába?  Mosel 

- Moseltől északra fekvő táj neve?           Eifel 

- A Rajnán hajózunk északra, milyen nagyvárosokat érintünk? 

 Bonn, Köln stb. 

Nem volt kérdés, melyre ne tudták volna a választ a gyerekek. 

Este még bemerészkedtünk a közeli erdőbe. A gyerekek Siheder János csontvázát keresték, 

pedig ő akasztófán végezte, mint a legtöbb rabló. 

 

3.nap： Autóbusszal a Rajna parti Bacharachba utaztunk. 

Innen az Asbach nevű kirándulóhajóval dél felé hajóztunk a Rajnán a folyás iránnyal szembe. 

 

A szűk folyóvölgyben a part mentén (elbújva) épültek a települések, fölöttük meredeken 

szőlőültetvények, a hegygerincen erdők zöldelltek. Gyakran várak magasodtak a kiemelkedő 

sziklaszirteken. Mesevilágban éreztük magunkat. 

 

Bingennél partra szálltunk, ahol a Nahe beletorkollik a Rajnába. Ez Hunsrück déli határa. 

Bingenben egy közjátszóparkba vittek bennünket. Elképzelhetetlenül sokféle játék állt a 

gyerekek rendelkezésére. 

Mikor már mindenki elfáradt a játéktól, a melegtől, visszabuszoztunk szállásunkra a 

Jugendherbergebe. 

A búcsúvacsorára minden náció összegyűlt. Másnap mindenki hazautazott rajtunk kívül. Az esti 

műsort a magyar gyermekdalárda szolgáltatta olasz, török, lengyel, német, magyar dalokkal. 

 

4.nap: 

6.projekt téma: Magyaros ételek dicsérete 

Azzal, hogy mi az itthonról utaztatott paprikából lecsót főztünk, be akartuk bizonyítani, milyen 

remek ételei vannak a magyar konyhának. 60 személyre főztünk az iskola technika órán 

használt remekül felszerelt konyháján. 

Ilyen sikert nem is reméltünk. Repetát kértek a német gyerekek, dicséreteket kaptunk: 

„ezerszer finomabb, mint amit mama főz” 

„fenséges eledel” 

A rizses lecsó után házikolbászos „katonákat” azaz falatkákat szolgáltunk fel. Desszertnek 

sportszeletet kaptak a vendéglátó kis Comeniuszosok. A dicséreteket örömmel bezsebeltük. 

A német gyerekek után az úszásból megjött mieink is éhesen estek neki a 

 „ hungarikumok” elfogyasztásának. 

 



 

7.projekt téma: Workshop 

Clemens atyával, iskolánk régi ismerősével találkoztunk. A délutánt a Keresztény Ifjúsági 

Házban töltöttük. A gyerekek különféle szórakozások közül választhattak. 

- Kincskeresés GPS-szel 

- Álomfogó készítése 

- Vászonkép festés  

- Főzőprogram 

- Mobiltelefon-tasak varrása 

 

A programok végén rögtönzött dalárdánk ismét felállt és magyar népdalcsokor előadásával 

háláltuk meg a vendégszeretetet. 

A buszon hazafelé jókedvű nótázásba csapott a csapat. A hangulat minden elképzelést 

túlszárnyalt. Sipos András vitte a prímet.  

 

Tőle kaptam ezt a bókot: 

Erika néni! Ha te lennél az anyósom, többet nem énekelném hogy: Száz forintnak ötven a fele... 

 

A vacsora után folytatódott a party, a jutalmazás, az ajándékozás. A hangulat sokáig nem 

hagyott alább, míg álomba nem szórakoztuk, fárasztottuk magunkat. 

 

5.nap 

8.projekt téma: falusi gazdálkodás, natúrpark, germán- porosz történelem. 

Utolsó nap szombaton falusétára mentünk a közeli Sargenroth-ba. Meglátogattunk egy 

tehenészetet a faluban. Fedett istállóban 70 Holstein- fríz tejtermelő tehén tartásáról kaptunk 

ismereteket. 

 

A falu szélén lévő temető egy kora középkori templom körül jött létre. A templom a germán 

kereszténység első templomai közé tartozik. Ezt a helyet az ősi keresztény germánság szakrális 

helyének tartják. A temető melletti rét botanikus paradicsom. Ez a hely Natura Terület egy ritka 

orchidea faj lelőhelye miatt. Szerencsések voltunk, mert a Knabenkräuter éppen a májusi 

virágzásával hívta fel magára a figyelmet. 

A rét szélén épült Bismarck torony 70 csigalépcsőjét megmászva panorámázhattunk, ahol 

Walter úr megmutatta az égtáj szerinti környező vidékeket. 

 

A gyerekek közül a legtöbbnek újdonság volt ez az utazás. Volt, aki most utazott először 



repülőn, volt, aki először hagyta el Magyarországot. És szinte mindannyian ilyen távol még nem 

voltak szüleiktől. 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola büszke lehet a Comenius program által kiutaztatott 

gyerekeire és minden kiutazó tanárára, akik munkájukkal, részvételükkel segítették a 

nemzetközi találkozó sikeres lebonyolítását. 

 

Köszönjük az itthon maradt gyerekeknek és különösen köszönjük az itthon maradt tanárok 

segítő munkáját, a vezetés támogatását. 

 

Bp. 2014. máj. 31.    EMRI ERIKA és BÁNNÉ ZÖLD KATALIN 

A programban résztvevő 

tanárok 


