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Szakmai beszámoló 

 
2017. október 16-19. között iskolánk hetedikes tanulói a „Vegyetek példát hazánk 

nagyjairól!” jeligéjű sikeres pályázat eredményeképpen négy napot tölthettek a Határtalanul! 

program keretében a Felvidéken.  

Az utazást megelőzően beszélgettünk a magyarság történetéről, jelenéről, az interaktív 

anyagok segítségével feltártuk az államhatáron kívüli elhelyezkedés okait. Gyermekeink a 

számítástechnika teremben búvárkodtak az interneten, információkat gyűjtöttek a 

célországról. Az előkészítő szakasz során megismerkedtek a részletes programmal. 

Gyűjtőmunkát végeztek a vállalt irodalmi és történelmi személyiségekről, valamint a 

felkeresendő emlékhelyekről. Beszámolóikat kiselőadás formájában bemutatták társaiknak. 

Megalakultak a csoportok (Szlovákia felfedezői, Felvidéki hódítók, A nagy utazók) , s az 

előkészítő munkát tablókészítéssel zártuk, és beszélgettünk az alapvető viselkedési 

szabályokról.  

            

 



Tanulmányi kirándulásunk első napján Komárnóban megcsodáltuk az András-templom 

barokk stílusú épületét. A Duna Menti Múzeum előtti Jókai-szobornál és a Bartók Béla-

emléktáblánál emlékszalagot helyeztünk el. 

A városháza előtti téren tiszteletünket 

tettük Klapka György szobránál. 

Idegenvezetőnk közbenjárásával a 

toronyban felcsendültek a Klapka-induló 

dallamai. Utunk az Európa-udvarba 

vezetett, ahol a látogató 36 ország, illetve 

tájegység építészetének jellegzetességeit 

tekintheti meg. Gyermekeink csoportokban 

versenyezve összeírták a tér épületeit és az 

Európai Szoborpark alkotásait. 

  
 

A Jókai Mór Alapiskolában magyar diákokkal találkoztunk, néptáncosaink rövid műsorral 

 
kedveskedtek a vendéglátóknak. Érintettük Mikszáthfalvát, felidéztük a „nagy palóc” 

életútját, beszéltünk a palócságról, gazdag mese- és hiedelemvilágukról, valamint 



nyelvjárásukról. Idegenvezetőnk megható történetet olvasott fel Mikszáthtól, A kiscsizmák 

címűt.  

Kékkő várában felkerestük a Balassi család ősi fészkét, s a Balassi-emléktáblánál felkötöttük 

az emlékezés szalagját.  

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Alsósztregován megtekintettük a 

Madách-kastélyt, ahol Arany János  kijavította Madách Imre Az ember tragédiája c. művének 

kéziratát. 

Rimaszombaton, az Euromotelben ízletes 

vacsorával és barátságos szobákkal vártak 

bennünket. Vacsora után a csoportok 

okostelefonjaik segítségével blogot 

készítettek a nap történéseiről.  

 

A második napon Petőfi nyomába 

szegődtünk, felkerestük a Múzsák Házát, 

ahol a költő 1845-ben eltöltött egy éjszakát. 

  
 

 



Ezt követően a Szlovák-karszt részét képező, az UNESCO világörökség természeti 

örökségeként nyilvántartott Gombaszögi-barlangba látogattunk, ahol az egyedülálló 

spagettiként fejlődő, csöves szerkezetű cseppkövekről kaptunk részletes tájékoztatást.  

 

 
 

 



 

 

Krasznahorkaváralján megnéztük az Andrássy-mauzóleumot, amelyben Andrássy Dénes és 

Hablovetz Franciska alussza örök álmát. Felgyalogoltunk a várhoz, ahová bejutni a felújítási 

munkálatok miatt sajnos nem lehetett. Utunk a betléri vadászkastélyba vezetett, ahol a 

klasszicista bútorok, műtárgyak, fegyverek, vadásztrófeák és egzotikus emléktárgyak értékes 

gyűjteményt képeznek.  

 
 



 

Kacskaringós utakon, Poprádon át megérkeztünk Késmárkra, ahol egy középiskolai 

kollégiumban szálltunk meg. A finom vacsora után naplóírás következett. 

 

A harmadik napon Igló különleges, orsó alakú főterén sétáltunk. Megnéztük a megyeháza 

falfestésének piktogramjait a városvezetés felé intézett intelmekkel. Megcsodáltuk a város 

gótikus stílusban épített római katolikus templomát, amelynek 87 m-es tornya a 

legmagasabbnak számít Szlovákiában. Megtudtuk, hogy a valamikor itt élő Gaál Konrád 

harangöntő mester által készített harang díszíti a kőszegi Jézus Szíve templomot. Felkerestük 

az egykor itt élő gyógyszerész családból származó Csontváry Kosztka Tivadar szülőházát. 

Ezután Lőcsére utaztunk, ahol megcsodáltuk a belváros művészeti emlékeit, láthattuk a lőcsei 

fehér asszony házát és a szégyenketrecet is. Csodálattal szemléltük a Szent Jakab-templom 

hatalmas, hársfából készült szárnyas oltárát, amely Pál mester munkája.  

 

 
 



                      

 
 

 



A Szepesi vár volt a következő állomásunk, amely Közép-Európa legnagyobb erődítménye, s 

a világörökség része. Elidőztünk a szepesváraljai kénes forrásnál, amely egyedülálló ezen a 

vidéken.  

 

 
 

 



Kirándulásunk fénypontja a tátralomnici lanovkázás volt. Megtekintettük a Kő-patakot és a 

gleccsertavat. A csodálatos tájat örökre a szívünkbe zártuk.  

Este a gyermekek a jegyzeteink alapján átgondolták a nap történéseit, s elkészítették az aznapi 

blogbejegyzést.

 
 

 
 

 



A negyedik napon késmárki városnézésre indultunk. Megnéztük a Thököly-várat, ahol 

érdekes történetet hallottunk a vár befalazott asszonyáról. Megcsodáltuk a 300 éves 

evangélikus fatemplomot, amely az UNESCO világörökség része. Késmárk új evangélikus 

temploma is kitűnik szokatlan keleti építészeti stílusával és Thököly Imre kriptájával. A 

mauzóleumban elénekeltük a Himnuszt és emlékszalag elhelyezésével tisztelegtünk a nagy 

történelmi személyiség előtt.  

 

 



 



 
 

Utunk Besztercebányára vezetett, ahol kiscsoportokban felfedeztük a Főtér nevezetességeit. 

Útban hazafelé idegenvezetőnkkel összefoglaltuk a négy nap eseményeit, történéseit. 

Értékeltük a csapatok teljesítményét. Tanulóink az egyes helyszíneken ismertetett előzetes 

gyűjtőmunkára, a csoportokban megoldott feladatokra és az idegenvezető kérdéseire 

válaszolva szerezhettek pontot a csapatuknak.  



A tanulmányi kirándulás lezárásaként, az értékelő szakaszban összegeztük a 

tapasztalatainkat. Elemeztük a megvalósult programokat a kísérő tanárok és a diákok 

szemszögéből. Megvizsgáltuk a projektben kitűzött célok megvalósulását. Meghallgattuk 

egymás ötleteit, amelyeket a jobbítás szándékával vetettünk fel. A kirándulás prezentálásaként 

kiállítottuk az előkészítő szakaszban és a projekt megvalósítása során készített fotókat. 

Kisfilmet készítettünk az élményeinkről. Felső tagozatos tanulóinknak bemutattuk a projektet 

a válogatott fotódokumentumok alapján. Mindenki elmondhatta személyes élményeit, s azt, 

hogy mit kapott ettől a felvidéki úttól. Végül közösen elénekeltük az összetartozás dalát.  

Ez a kirándulás életre szóló élménnyel gazdagította tanulóinkat, s minket,  kísérőtanárokat 

egyaránt. Rengeteg új ismeretet kaptunk, amelyek - az interaktív megismerési módnak 

köszönhetően – mélyen elraktározódtak bennünk. A tanulmányi út során betekinthettünk a 

külhoni magyarság mindennapjaiba, lehetőség nyílt a velük való személyes beszélgetésre is. 

A program a közösség építése céljából is hasznos volt, s erősítette diákjainkban a nemzeti 

összetartozás érzését.  

Köszönjük, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával négynapos „Vegyetek 

példát hazánk nagyjairól!” című osztálykirándulásunk megvalósulhatott.    

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


