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2019. május 28-án indultunk
útnak…



Az első állomásunk Komárno volt… az
erőd megtekintése során felidézésre került
a múlt…





Kissé ázottan, de törve nem folytattuk
utunkat a város szívében…



Megtekinthettük Magyarország meghatározó
történelmi személyeit az Európa-
udvarban...



Tiszteletünket tettük, s megemlékeztünk
a Meghurcoltak emlékművénél, a
Klapka-szobornál, a Jókai-szobornál…



…persze a városnéző dottózás sem
maradhatott el, ahol vígan szólt a nóta…
majd a forró nyári hangulatot egy
gombóc fagyival csillapítottuk…



Rövid buszozás után megérkeztünk
testvériskolánk otthonába, Marcelházára,
ahol határtalan vendégszeretettel vártak
már minket…



…a szállás elfoglalása után következett a
smink és a tánc. Jó éjszakát!



Második napunk is mozgalmasan telt…
megemlékeztünk Baróti Szabó Dávid
sírjánál és a zsitvatoroki béke
emlékharangjainál…



…betekintést nyertünk a felvidéki és
környező népek népviseletébe a búcsi
babamúzeumban, majd a Duna-parti
kitérőnk után indultunk Marcelházára…







A marcelházi testvériskolában iskolánk
emlékszalagja feltűzése után az alsó
tagozatos gyerekeket leptük meg egy kis
ajándékkal, majd a hetedik évfolyam

diákjai ismerkedhettek egymással… 







Melegséggel töltötte el szívünket az iskola
bartáságfala, melyen városunk és a
Tapolca-medence látványosságait
örökítették meg a diákok…



A napunk azonban még közel sem ért
véget! Útunk az ógyallai csillagvizsgálóba
vezetett…



A gútai hajómalom is igazi élmény volt, 

no meg persze a kofola is…! 



A mozgalmas napunk végén már alig vártuk,
hogy megérkezzünk a következő szállásunkra,
ahol Daniela bőséges vacsorával és nagy
vendégszeretettel várt minket.

A szobák elfoglalása után mindannyian a
telefonjainkon pihentünk meg… van WIFI!



A harmadik napunkat végigkísérte az eső.
Ez azonban nem akadályozott meg minket
abban, hogy meglátogassuk Irénke nénit a
deáki templomban, aki hatalmas
szeretettel fogadott minket és lelkesen
mesélt nekünk az építmény múltjáról és
jelenéről…



Galántán Kodály Zoltán emléke előtt
tisztelegtünk…



A tartalmas két és fél nap és az egész 
napos esőzés után már ránk fért egy kis 

lazítás… irány a wellness! 



Kegyes volt hozzánk az időjárás és a
vacsorát már szárazon költhettük el,
amit buborékos jókedv és activity

követett… 



Elérkezett a negyedik nap. Búcsút 
vettünk a Komlós Panziótól, s Szenc felé 
vettük az irányt. Csermák József emléke 
előtt tisztelgett csoportunk az 
alapiskolában.



Kirándulásunk utolsó állomása Pozsony
volt, belvárosa lenyűgözött
mindannyiunkat.







A hazaút is rejtegetett meglepetéseket
számunkra, a pizzáinkat a bős-
nagymarosi vízlépcsőnél a naplementében
fogyaszthattuk el.



Utunk végének közeledtével
mindannyian izgatottan vártuk, hogy
újra láthassuk szeretteinket és
megoszthassuk velük a négy nap csodás
élményeit és emlékezetes pillanatait.

Visszagondolva a felvidéki emlékekre
határtalanul boldogok vagyunk, hogy a
részesei lehettünk ennek!


