
Piros Iskolások a longobárdok nyomában

A 2004-2006 közö!  lebonyolíto!  Comenius iskolai 
együ! működés keretében megismert partnereink-
kel új vállalkozásba fogtunk 2008-ban. A magyar, 
német és olasz partneriskolák együ! működésének 
célja ezú! al a longobárdok történelmével való is-
merkedés volt. 

Az osterburgi Mark Albrecht Gimnázium régész 
szakkörének meghívására utaztunk Magdeburgba 
2009. áprilisában, a helyi egyetem előadótermében 
megtarto!  diákkonferenciára. Az utazás résztve-
vői a Piros Iskola 7. a osztályának diákjai Badacso-
nyi Boglárka, Dombi Zsófi a, Liptai Fruzsina és Orbán 
Máté voltak. A felkészülés már az előző tanévben 
megkezdődö!  Netye Zoltán történelemtanár irányí-
tásával. A gyerekek megismerkedtek a germán törzs 
történetével, a Kárpát-medencét is érintő vándorlá-
suk részleteivel. Olvasmányaik alapján mindannyi-
an elmélyültek egy-egy részterületben: álla! artás, 
növénytermesztés, ruházat, művészet stb. Ebben a 
tanévben a konferenciára szánt német nyelvű pre-
zentációk összeállításán dolgoztak tanítványaink, 
Bors Istvánné és Pavlisinec László néme! anárok irá-
nyításával.

A Robert Bosch Alapítvány által támogato!  konfe-
rencia első napján a tanárokból, diákokból, érdek-
lődőkből álló hallgatóságnak muta! uk be a közös 
munkával összeállíto!  prezentációkat, kétszer har-
minc percben, német nyelven. Az első előadás a 
„Longobárdok Pannóniában” a második „Longobárd 
emlékek Magyaroszágon” címet viselte. Ezt követően 
meghallga! uk az Osterburgból illetve az olaszor-
szági San Marco in Lamis-ból érkeze!  diákok elő-
adásait is, melyek többek közö!  a germán törzsek 
társadalmi viszonyaival, illetve vándorlásuk Olasz-
országot érintő részleteivel foglalkoztak. A rendez-
vény végén megválaszoltuk a felmerült kérdéseket, 
átadtuk az ajándékba hozo!  könyveket és elkészül-
tek az elmaradhatatlan csoportképek is.

Az utazás második napján a Magdeburgtól het-
ven kilométerre északra fekvő Zethlingenbe látogat-
tunk. A falu szélén, az 1980-as években előkerült 
longobárd leletek köré felépíte!  skanzenben az alt-
marki múzeum munkatársai rövid bemutatót tartot-
tak a hely történetéről. Ezt követően körbeveze! ek 
minket a régészet és a történelemtudomány iránt ér-
deklődő civilek által, döntően társadalmi munkában 
felépíte! , létesítményben. A vállalkozó szellemű di-
ákok és tanárok ezután kipróbálha! ák az íjászatot 
és megkóstolha! ák a hely specialitását, a longobárd 
levest is.

Az április eleji napsütésben végül megegyeztünk 
abban is, hogy újabb pályázatok beadásával megpró-
báljuk megteremteni az anyagi há! erét egy régészeti 
tábornak, hogy jövő nyáron tovább folytatódhasson 
a nemzetközi együ! működés.
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