Miskolcon jártunk
Laki Ilona visszatekintése a 2014. március 8-ai tanulmányútra
A Földrajztanárok Egylete egy nagyon sokoldalú programmal indította a 2014.-évi
tanulmányi útjait.
Március nyolcadikán, egészen véletlenül a Nemzetközi Nőnapon indultunk Miskolc
városába, ahol már a vasútállomáson várt minket Szilágyi Erzsébet, aki korábban a budapesti
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorlóiskola vezető tanára volt. Ő most arra vállalkozott, hogy
egyletünk egyik kalauzolója legyen a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és
Kollégium épületeiben, oktatásának bemutatásában. Jelenleg ő vezeti a kollégiumot és
Erzsébet nővérként aktív tagja az oktató rendnek.
A jezsuita gimnázium impozáns épületegyüttese az Avason áll. A földrajzi oktatóterem
előtt fogadott minket Udvarhelyiné Hyross Amelita a gimnázium földrajztanára.
Kalauzolásával módunkban nyílt megtekinteni a gazdag kőzetgyűjteményt és a tanítás
eszközeit.
Az igazgató Holczinger Ferenc atya rövid köszöntője után érdeklődésünkre Szabó
Zsolt gazdasági vezető a működő geotermikus fűtési rendszer működésének mechanizmusát,
költségeit, eredményességét ismertette.
A sportpályára, az előadókba és a templomba a diákok közül az érettségi előtt állók is
csatlakoztak hozzánk. A velük való beszélgetés szintén elgondolkodtató volt.
Délben mindannyian itt ebédeltünk.
A programunk a Herman Ottó Múzeum Pannon tenger kiállításán folytatódott.
Borbélyné Melnik Mariannával már korábban felvettük a kapcsolatot, aki csoportunkat két
részre osztotta, hogy mindenki kipróbálhassa a hatalmas anyagot magába foglaló, ötletgazdag,
interaktív kiállítás gyakorlatias és számítógépes stb. feladatait.
A kiállítás sok éven át készült. A bemutatott múzeumi anyagok széles köre és a
szakmai mélysége nagyszerűen keveredik a játékos megoldásokkal.
A sok ismeretanyaggal a fejünkben indultunk a Pálinka Fesztiválon keresztül a
Deszkatemplomba. A főposta reprezentatív épülete mellett elhaladva az 56-osok tere után
felbukkant az 1996-ban felgyújtott deszkatemplom újjáépített látványa.
Szekeres Zoltán kollégám által megrendelt templomlátogatás következett. Rövid
egyháztörténeti előadás keretében a deszkatemplom elmúlt ötszáz évével ismerkedhettünk
meg.
Csapatunk egész nap gyönyörű időben vándorolt a város különböző pontjai között.
Nem hagyva ki Mancs, az életmentő kutya szobrának megtekintését sem. Ezzel a képpel
indultunk a főváros, illetve a különböző vidéki lakhelyünk felé.
Laki Ilona

