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1. nap: Látogatást tettünk a Felvidék legnagyobb és legjelentősebb műemlékében, a Duna
és a Vág összefolyásánál épült hatalmas alapterületű komáromi erődben. Meglepett
minket az erőd nagysága és kihasználatlansága. Bár a felújítás folyamatban van,
láthatóan sok pénzt és energiát fog még felemészteni. A Várost is megszemléltük,
fotózkodtunk a város híres szülötte: Jókai Mór szobra előtt. A város másik hírességéről,
a hős várvédőről, Klapka Györgyről is megemlékeztünk. Idegenvezetőnk a híres
látványosságot : a 45 ország építészeti stílusát bemutató Európa-Udvart is megmutatta
a gyerekeknek. Nagy örömmel nyomoztak, vajon melyik épület, melyik országhoz
köthető. A gyerekek megcsodálták a jó állapotban fennmaradt tallósi vízimalmot.
Délután ellátogattunk a deáki románkori Nagyboldogasszony-templomba. A helyi
idegenvezetőtől megtudtuk, hogy ehelyütt találták meg a Halotti beszéd és Könyörgés
híres szövegét a bencésrendi kolostor könyvtárában a Pray –kódexben. Este elfoglaltuk
a szállást a Deáki Panzióban, ahol ízletes vacsorával vártak bennünket.
2. nap: Egy mesebeli csodás helyre utazhattunk el: a bajmóci várkastélyhoz. Az
idegenvezetőtől megtudtuk, hogy a valamikori királyi vár később jelentős nemesi
családok birtokában volt: a Csák-, a Thurzó-, a Pálffy családok birtokolták. A parkban
megtekintettük Mátyás király híres bajmóci hársfáját is. Megtudtuk, hogy a kastély
Mátyás fiáé Corvin Jánosé is lett. A törökök kétszer is ostromolták, de nem tudták
bevenni. A tanulók megcsodálták a várkastély gazdag berendezési tárgyait, többszáz
fotót készítettek.

A vár alatt húzódó cseppkőbarlangot is megtekintettük, s a vele

összeköttetésben lévő 26 méter mély várkutat is. Ezután látogatást tettünk a malonyai
arborétumban. A gyerekeket megérintette az Ambrózy István által létrehozott csodás
arborétum 2000 növénye s a valamikor szebb napokat látott többszáz töves rózsakert is.
Ezt a világviszonylatban is gazdag és értékes, javarészt örökzöld faállománnyal
rendelkező gyűjteményt igyekeztünk több útvonalon is bejárni. Ezután Szlovákia
legnagyobb városába Nyitrára utaztunk. A helyi idegenvezető megmutatta a

várnegyedet, a püspöki palotát, majd elbeszélése nyomán képzeletünkben a mondavilág
vízi manói is megelevenedtek. A vár kápolnájában a csoport közösen énekelt: A csitári
hegyek alatt című magyar népdalt. A gyerekek kimerültek a nap végére. A programokat
finom vacsorával s közös rövid sportolással zártuk.
3. nap: Reggeli után a Deáki Általános Iskolába sétáltunk át. Nagy szeretettel s kis
műsorral fogadtak minket, melynek elmaradhatatlan része volt büszkeségük: a Halotti
beszéd ihlette Márai Sándor költemény is. Egy végzős diákjuk szavalta nekünk. Az új
értelmet nyert költemény mindnyájunk szívét megérintette. A jólfelszerelt iskolában 78
diák tanul, s az igazgató asszonytól azt is megtudtuk, hogy itt 9 évfolyamos az
alapoktatás. Mi is bemutattuk az iskolánkról készített ppt-t s tanítványunk Deák Kristóf
Mindenki című Oscar-díjas kisfilmjét is. Átadtuk ajándékainkat s kezdeményeztük a
Testvériskola kapcsolat kiépítését intézményeink között.
A közös fotózkodás után a Pálffy család ősi birtokára Vöröskő várához látogattunk. A
történelem iránt igen fogékony tanulóink érdeklődéssel szemlélték a vár állandó
kiállítását: a fegyvergyűjteményt és a bútorokat. Megcsodáltuk a Pálffyak több helyütt
látható s jól ismert családi címerét s örültünk, hogy a várat nem érintette a Habsburgok
várrombolási rendelete. Rövid városnéző közös sétát is tettünk, majd kis szabadidőt is
kaptak a gyerekek. Városnéző sétát tettünk Nagyszombatban is, ahol felidézhettük a
történelemből idén tanultakat: Pázmány Péter, esztergomi érsek egyetemet alapított a
városban. Megcsodáltuk a Várostornyot s az Egyetemi templomot is.
Az estét közös játékkal zártuk. A Fele sem igaz csapatjáték gondolkodtató feladatai a
közösségépítésben is a segítségünkre voltak.

4. nap: A történelemből tanultak ismét megelevenedtek a szemünk előtt: a reformkori
országgyűlések helyszínére látogattunk el a koronázóvárosba: Pozsonyba.
Már a buszon felidéztük a híres 1051-es pozsonyi csatát, melyben a magyarok a német
hajókat süllyesztették el. Megcsodáltuk az új UFÓ hidat, láttuk a prímási palotát és a
koronázási Kék-templomot. Hazafelé egy 13+1-es kvízkérdéssor kitöltésével adhattak
számot a tudásukról a gyerekek.
Tanulóink élményekben gazdagodva térhettek haza Budapestre. Különösen értékes volt ez a
kirándulás a koronavírus okozta 2 évnyi bezártság után. Mindaz, amit az előkészítő órán

tanultunk az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződésről, az elszakított országrészekről; a
kirándulás tapasztalásával új értelmet nyert.
Maximálisan elégedettek voltunk a kirándulással. Szép, tiszta busszal utazhattunk, a sofőr
mellett az út minden pillanatában biztonságban éreztük magunkat. Külön köszönet illeti a
folyamatosan minket kísérő idegenvezetőt, akinek pontos helyismerete és alapos történelmi
tudása volt. Kedves személyisége és pedagógiai érzéke jól illeszkedett a tanulók életkori
sajátosságaihoz. A szállás minősége, tisztasága és az ellátás mennyisége sem hagyott
semmilyen téren kívánni valót maga után. A házias ízekkel , a svédasztal gazdag választékával
is teljességgel meg voltunk elégedve. Szinte mindegyik iskolai tantárgy témakörében találtak
tanulóink új ismeretet, de az érzelmi intelligenciára gyakorolt hatása is kiemelkedő volt a
programnak.
Köszönjük

a

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kezdeményezésére

támogatott Határtalanul programot, mellyel a 2021. évi „ Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek” pályázati kiírás kapcsán 3 849 500 Ft támogatásban részesültünk: s a Felvidék
természeti és kulturális kincsei kiránduláson 50 fő tanulóval részt vehettünk.
Ez a kirándulás Magyarország kormányának támogatásával valósult meg.

