Osztályunk néhány tanulója részt vehetett egy jutalom kiránduláson a Tácon található
Gorsium Régészeti Parkban. Az 1958 óta folyó ásatások város falakat és kapukat, oszlopsorral
díszített utcákat, fórumot, templomokat és középületeket, a tartományülés csarnokait és
szentélyeit tárták fel. Idegenvezető kíséretében végigjártuk a romokat, részletesen ismertette
velünk az épületek történetét. Felmentünk a saroktoronyba, ami kilátóként is funkcionál,
amelyről a Régészeti Park egész területe áttekinthető. Egy üvegfalú épület alsó termében
kerültek kiállításra az épségben maradt egykor főzésre, tálalásra használt edények, egyéb
eszközök. A romokat kiterjedt mediterrán hangulatú park veszik körül, kihelyezett római
kőemlékekkel, görög-római jellegű színháztérrel. Mikor visszaértünk a kiinduló ponthoz, eddig
soha nem látott gyümölcsöket kóstolhattunk meg. Végezetül elmondták nekünk, hogy további
bővítést terveznek a parkban. A Gorsium különböző családi programokkal várja az
odalátogatókat, mint például színházi előadás, tavaszköszöntő ünnepség és évadzáró
rendezvény.
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A táci kiránduláson 13 hatodik osztályos tanuló vehetett részt. Amikor megérkeztünk, az
idegenvezetőnk ismertette velünk a napi programot. Először kimentünk és a rómaiak életéről
meséltek nekünk. Amikor tovább mentünk, sok érdekes szobrot láttunk. Az egyik megállónál
egy romkert vett körül minket, ott volt két római épület romja, melyeket üvegfallal védtek az
időjárás viszontagságaitól. Az egyikben falfestmények voltak, a másikban lementünk egy
lépcsőn és odalent sok agyagból készült kancsót, poharat és tányért találtunk. De ha egy kicsit
jobban körülnéztünk felfedezhettük a rómaiak leggyakoribb fűszereit is. A következő
állomáson a római vízvezetéket néztük meg, amiről kiderült, hogy egy szobor volt rajta, ami a
víz istent jelképezte. Amikor tovább mentünk egy szép magas falat láttunk meg, ami körülbelül
10 méter magas lehetett. Felmentünk a tetejére, ahonnan a kilátás nagyon gyönyörű volt.
Alattunk mintha egy aréna lett volna, de később kiderült, hogy szabadtéri színházterem.
Miután lementünk, pihentünk egy kicsit és megkóstoltuk a rómaiak íz világát. Pl.: magvakat,
pisztáciát, mogyorót, aszalt gyümölcsöket és olíva bogyót szagoltunk és kóstoltunk meg.
Közben vetítés is folyt. Sok furcsa dolgot szagolhattunk meg. Kaptunk ajándékba egy recept
könyvet, amelyben a római ételek elkészítésének módjai voltak leírva. Az előadás után még
szabadon sétálhattunk, beszélgethettünk.
Az előadás nagyon érdekes volt.
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