
„Magyarok nyomában a Felvidéken”
HATÁRTALANUL 2019.06.04 – 2019.06.07.



Május 22-én ismertetőt hallgattunk meg Hangodi László történész és
múzeológus, és Bajner Imre tanár előadásában a felvidéki magyarság
történelmi múltjáról, Szlovákia rövid történetéről és földrajzi
helyzetéről és a mai politikai viszonyairól. Hangodi László személyes
emlékeit is felidézte számunkra a Felvidék történelmi emlékhelyeiröl. 



Az előadók fényképekkel, videókkal és térképpel tették színesebbé
ismertetőjüket.



1. nap

Komárom városa
Első útunk Komáromba vezetett a komáromi erődhöz. Itt már vártak bennünket az

idegenvezetők. Elmondták, hogy a hatalmas építmény a török háborúk idején épült. 
200.000 katona befogadására volt alkalmas. Később szovjet laktanyaként szolgált. 



Amikor odaértünk Klapka György szobrához, a toronyóra éppen a Klapka-
indulót játszotta. Megtudtuk, hogy kétóránként látható ez az érdekes
jelenet, amikor kinyílik a toronyajtó, és megjelenik egy katona alakja
trombitával. Koszorúztunk a szobornál.



Ezután elsétáltunk az Európa-udvarhoz. Ez egy kör alakú tér, ahol
körben olyan épületek láthatók, amelyek egy-egy ország
jellegzetes építészeti stílusát képviselik. Magyar királyok szobrait
is megcsodálhattuk.



Látogatást tettünk a Jókai emlékszobában. Itt részletes tájékoztatást
hallottunk Jókai komáromi életéről. Ezután a nagy író hatalmas szobra
előtt tisztelegtünk, elhelyeztük koszorúnkat.



Megkoszorúztuk a meghurcoltak emlékművét.



Útunk ezután Marcelházára vezetett, ahol már vártak bennünket a tanárok és a 
gyerekek. Ezután a pati termálfürdőbe mentünk a felvidéki diákokkal. A hangulat 
nagyon vidám volt. Jólesően elfáradtunk. Ezután elfoglaltuk a szállásunkat.



2. nap
Reggeli után június 5-én a  Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódva iskolánk
tanulói a marcelházi iskolában telt ház előtt adták elő kultúrműsorukat.  Az
elszavalt versek és a megemlített történelmi momentumok az országban élő és a 
határokon túlra szakadt magyarok nemzeti összetartozását idézték meg. A közönség
vastapssal köszönte meg műsorunkat.



Labdarúgómérkőzésen mérték össze a fiúk ügyességünket a marcelháziakkal.



Amíg a fiúk fociztak, addig a lányok kézműves foglalkozást 
tartottunk az alsó tagozatosoknak. 



Rövid pihenés után a községben található Meghurcoltak és kitelepítettek
emlékművéhez mentünk, ahol a marcelházi iskola igazgatója családjának
példájával mesélt arról, milyen keserű sors várt azokra, akiknek el kellett
hagyni az otthonukat a II. világháború utáni években. Ezután elhelyeztük az
emlékezés koszorúját.



Ebéd után Bucsra mentünk el, ahol a Babamúzeum

kiállítását tekintettük meg.



Délután még felkerestük a virti temetőben Baróti Szabó Dávid sírját. Itt

egy tanuló ismertette az életét. Megtudtuk, hogy Kassán ismerkedett

meg Batsányi Jánossal, ahol együtt kezdték el szerkeszteni a Magyar

Museum c. lapot.



A zsitvatoroki békekötés helyszínénél megálltunk Zsitvatőn. Előadónktól
megtudtuk, hogy a magyar király és a török szultán 1606-ban itt kötötte meg a 
tizenöt éves háborút lezáró békét Az emlékmű egy török sátorra emlékeztet, 
melynek tetején egy félhold van.



Vacsora után a napot egy bállal zártuk. A jó zenéről
vendéglátóink gondoskodtak. Ezen a napon mindenki
elfáradt, hiszen zsúfolt volt a nap.



3.Nap 
Reggeli után rögtön Ógyallára mentünk a csillagvizsgálóba. Itt egy nagyon érdekes előadást
nézhettünk meg Konkoly Tege Miklósről, aki itt alapított csillagvizsgálót a XIX. században. 
Nagyon érdekes volt az idegenvezető néni előadása az égitestekről, bolygókról és a 
naprendszerről, amit egy planetáriumban mutatott be nekünk.



Ezután egy reformkori vízimalmot néztünk meg Gután, ami a Vág folyón épült. Az
idegenvezető elmagyarázta nekünk, hogyan készült akkor a liszt, milyen szerepe volt a 
malomkerék működésének a vízivilág életében. Végigsétáltunk Közép-Európa leghosszabb, 
fedett fahídján, amely a Vág folyó felett vezet keresztül. 



Ezt követően Galántára mentünk, ahol felkerestük a vasútállomást. Idegenvezetőnk
elmondta nekünk, hogy a falon az emléktábla arra emlékeztet,hogy Kodály Zoltán
édesapja itt volt állomásfőnök, s Kodály hét évig élt ebben az épületben gyerekkorában. 
Ezután közösen koszorút helyeztünk el az emléktáblán.



Galánta központjában, egy parkban megkoszorúztuk Kodály Zoltán emlékművét és 
elénekeltük a Csitári hegyek alatt… kezdetű dalt.



A közelben lévő Deákiba mentünk, ahol megnéztük a Szent János bencés kolostort. 
Érdekes és tartalmas előadást hallgathattunk meg a faluban élő tanító nénitől a kolostor
és a hozzáépült templom történetéről. István királyról, Szent Erzsébetről és Szent
Margitról. Megtudtuk azt is, hogy a templom kolostor része az 1100-as években épült.
Ezután elfoglaltuk szállásunkat Felsőszelin. Vacsora után egy 20 kérdésből álló szellemi
totót kaptunk, melyet másnapi határidővel oldottunk meg 2 - 4 fős csoportokat alkotva. 



4.Nap
Délelőtt elmentünk Szencre. itt felkerestük azt az iskolát, ahol Csermák József olimpikon
emléktáblája található. Koszorút helyeztünk el az emléktábla alatt. Ezután rövid látogatást
tettünk az iskolában.



Tisztelegtünk Szenczi Molnár Albert szobránál, amely egy parkban található. Szenczi
Molnár Albert nyelvész volt, és zsoltárokat fordított. 



Kirándulásunkat pozsonyi városnézéssel folytattuk. Irány a pozsonyi
vár! Meghallgattuk igazgató bácsi előadását a vár történetéről és 
Pozsony múltjáról.



Elmesélte, hogy milyen fontos szerepe volt a várnak a magyar nép
történelmében. 



Ezután gyalog mentünk az
óvárosba, ahol megnéztük a 
csaknem 90 méter magas
koronázási templomot, amelynek
tetején a szent korona van. A 
templomban gyönyörködhettünk
a festett gótikus ablakokban. 
Megnézhettük a kriptasírokat. A 
falon egy táblán elolvashattuk
azoknak a királyoknak a nevét, 
akiket ebben a templomban
koronáztak meg. Azt is megtudtuk, 
hogy Pázmány Péter is ebben a 
templomban van eltemetve. 
Végigmentünk a koronázási
útvonalon. Megnéztük a 0 km 
követ és átmentünk a csend kapu
alatt.



A város főtere és az óvárosháza nagyon szép volt. Az
utazás a szellemi totó értékelésével zárult. A feladatok
megoldásakor számot adhattunk arról, hogy 4 napos
utunk során mennyi tudással gazdagodtunk. A 
győztesek ajándékban részesültek és egy történelem 5-
öst is kaptak. A hazautazás nagyon vidáman telt. 



Azt hiszem, mindenki felejthetetlen élményekkel gazdagodott. Sokan barátokat
is szereztek a Felvidéken. Személyesen is megismerkedhettünk olyan történelmi
helyekkel, amelyek valamikor Magyarország részei voltak. Nagyon sokat
tanultunk a 4 napban. Szeptemberben a marcelházi diákokat már ismerősként
fogadjuk Tapolcán, akiknek mi is szeretnénk viszonozni a kedvességüket. A sok-
sok élmény ellenére jó érzés volt meglátni szüleinket, amikor megérkeztünk
Tapolcára. 



Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL témanap 2019.06.13.
Ezen a napon a kiránduláson résztvevő tanulók megosztották ismereteiket, 
élményeiket iskolánk 6. osztályos diákjaival.


