Álom osztálykiránduláson Szarvason a Pécsi Művészeti
Gimnázium és Szakgimnázium 11B osztálya

Negyedmillió forint értékű osztálykirándulásért indított pályázatot általános és középiskolásoknak
még 2016. decemberében a történelmi Magyarország közepén fekvő szarvasi Mini Magyarország
makettpark. A játékban több mint 50 osztály vett részt, melyet a Pécsi Művészeti Gimnázium és
Szakgimnázium 11B osztálya nyert meg.
Az álom osztálykirándulásra május 24-én érkeztek meg a pécsi diákok. Ez a két nap igazán
bővelkedett

eseményekben.

A

programok

között

szerepelt

sárkányhajózás

a

Körösön,

lovaskocsikázás az élő Körös gátján, de a város szépségeit is megcsodálták a városnéző, elektromos
kisbuszból. Részt vettek egy rendhagyó történelem és képzőművészeti órán a Tessedik Sámuel
múzeumban, majd egy órás hajókázáson a Katalin II. sétahajóval, aminek fedélzetéről megcsodálták a
történelmi Magyarország mértani közepét szimbolizáló emlékművel. Ezt követően ellátogattak az
ország legnagyobb Arborétumába, ahol sokan fotózkodtak az ország legnagyobb mamutfenyője előtt,
végül a bátrabbak a Körösben való lubickolást sem hagyták ki. Legnagyobb élmény volt a nyereményt
felajánló Mini Magyarország makettpark látogatása, ahol a pécsi Gázi Kászim pasa dzsámija előtt
azonnal osztályképre gyűltek össze. A makettparkban szakvezetés keretén belül merültek bele a
magyarság földrajzi, építészeti, történelmi múltjába, és az élményeken kívül plusz ismeretekkel is
gazdagodtak.

A Mini Magyarországról
A történelmi Magyarország és egyben a Kárpát-medence mértani középpontjában nyílt meg 2013. áprilisában
Európa legújabb makettparkja, a szarvasi Mini Magyarország. A hazánk történelmét, hagyományait, építészeti
nevezetességeit bemutató Mini Magyarország a Békés megye szívében található arborétum gyönyörű
természeti környezetében valódi turisztikai csemege, amely különleges élményt kínál minden korosztálynak.
Családi, baráti kirándulások, osztálykirándulások, rendhagyó történelemórák, munkahelyi csapatépítő túrák
helyszíne, nyugdíjas klubok kirándulásainak célpontja, ahol néhány óra alatt bebarangolhatjuk egész
Magyarországot, miközben több száz év történelmi hagyománya, építészete és neves eseménye elevenedik
meg a látogatók előtt. Az első szakaszban több tucat hazai történelmi helyszín és épület makettje készült el,
köztük például a szegedi dóm, a Széchenyi Lánchíd, a kecskeméti Cifrapalota vagy az egri vár makettje, amely
16. századi, eredeti állapotában mutatja be a várat, és a hozzá kapcsolódó leghíresebb történelmi eseményt, az
1552-es ostromot, az egri vár védőinek a török sereggel vívott hősies csatáját, kicsiben.
A Szarvasi Arborétumról
Magyarország legnagyobb arborétuma, a Szarvas-Békésszentandrási-holtág partján, összesen 82 hektáron. Gróf
Bolza Pál a Körösök szabályozása után, az 1880-as évek végén kezdte meg azt nagyobb arányú telepítést, amely
során számos növényritkaságot hozott, hozatott a világ különféle tájairól. Az itt élő fásszárú gyűjtemény több

mint 1600 féle növénykülönlegességből áll. A növények mellett rengeteg állat is él a kertben, köztük olyan
különleges madarak, mint az Arborétum albínó pávái.
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További információ
http://www.minimagyarorszag.hu/osztalykirandulas-palyazat/
https://www.facebook.com/MiniMagyarorszagSzarvas

