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2. sz. melléklet

Völgyek és várak – avagy „Határtalanul” Szlovákiában

2022. szeptember 26-29-ig a Hartyán Általános Iskola három nyolcadikos osztálya a
Határtalanul

program

részeseként

Szlovákia

magyarlakta

vidékeivel,

történelmével

ismerkedett. Ez így szépen, de nagyon hivatalosan hangzik. Mert mi, akik ezen a kiránduláson
részt vettünk, olyan felejthetetlen és pazar élményben részesültünk, hogy az emlékeink között
arany pontként fog ragyogni. Pont úgy, mint a felvidéki regékben az a bizonyos szalamandra,
amelyik a Vág-völgyben megbújva, a szájában hozza az aranyrögöt.

De kezdjük az elején. Már az iskolában megkezdtük a ráhangolódást. Iskolánk történelemföldrajz szakos tanárnője egy bemutató, tájékoztató PPT-t készített az utunk során
meglátogatott helyekről, várakról, városokról. A történelmi, földrajzi ismeretek felidézése,
összefoglalása is megtörtént. A gyerekeknél ez nagy érdeklődést keltett, hiszen a tanulóink
többsége még soha nem volt külföldön, és amit eddig tanult, azt csak a könyvekből ismerte.
Ám most testközelbe került a tanulmány és az élet. Kollégáim felelevenítették Kodály Zoltán
munkásságát, előkerültek az Ady és Balassi versek, a mondák és regék a Felvidékről. A
Permanyikok már nem csak a mesékben léteztek, hanem megjelentek nekünk. Igazán kedves
kis lények lehettek!

És eljött az indulás napja. Zuhogó eső, és Noét is megriasztó időjárás jelentés. De ez nem
tántoríthatja el a Hartyánosokat! És milyen igazunk lett! Csodás őszi idő volt a jutalmunk.
Ahogy kiszálltunk a buszból, ezer ágra sütő nap várt minket, de a hegyi utakon az alacsonyan
szálló „felhőkben járás” is felejthetetlenné tette a hegyi szerpentint. A hangulatra nem volt
panaszunk, a várakozás pedig az egekben. Párkányban felvettük a helyi vezetőnket, Vörös
Attilát, „Ati bát”, aki a palóc tájszólásával, határozott kedvességével, nagy tudásával azonnal
belopta magát a gyerekek szívébe. Végigkalauzolt minket a Felvidéken: sok helyet csak
kívülről, vagy a busz ablakából tudtunk megnézni, de rövid, érdekességek tartalmazó
bemutatói mégis megmaradtak a gyerekekben. Ezt hogyan tudtuk meg? Majd a végén
elmesélem. A Lévai vár, Garamszentbenedek, a Zólyomi vár kívülről is csodás látványt
mutatott. Ám amikor kiszálltunk az igazi réz és arany városokban, Besztercebányán és
Körmöcbányán, ámulva néztük és hallgattuk a történetet, miszerint a németek és szászok
hogyan virágoztatták fel és tették gazdaggá ezt a környéket a színesfémek által. A Thurzó- és
a Beniczky-ház, a vártemplom, a Vörös torony mind erről meséltek nekünk, ahogy a
kiselőadások is. Körmöcbányán a pénzverés kulisszatitkaiba pillanthattunk be.

Vezetőnk a várak és múzeumok ideiglenes zárva tartása, a költségvetés viszonylagos betartása
és a praktikum érdekében kissé átalakította a látnivalók sorrendjét. Ahová nem tudtunk
bemenni, azt kívülről néztük meg, vagy másik napon. De így is minden varázslatos volt.

Körmöcbánya után Bajmóc vára ejtett ámulatba minket. A termek és látnivalók sokasága, a
régi világ pompája, az érdekességek, a berendezett termek, a bútorok, mind-mind lekötötték a
gyerekek figyelmét. A legtöbb kis tanulónk végig fotózta a négy napot, hogy az utazást
dokumentálja, és a családjának is meg tudja mutatni.

A Felvidék francia hangulatot idéző kastélyában megismerkedhettünk az ősök történetével, a
vár több tulajdonosának kalandos életével. Hallhattunk Csák Mátéról, Corvin Jánosról,
Mátyás királyról, a Thurzó családról, vagy a Pálffyakról, akiknek az élete és halála szintén
bővelkedett meglepetésekben. Az Arany szalon után, ahol 183 arany angyalka nézett le ránk,
a barlang terembe is lementünk, ahol a természettudományi ismeretek is előkerültek a
mészkő-cseppkő-moha párosításban.

A napot a 700 éves Mátyás király hársfája körül zártuk: megemlékeztünk nagy királyunkról és
az emlékezés szalagját felkötöttük a fa kerítésére.

Este elfoglaltuk a szállásunkat Óturán. A vacsoránk helyi étel volt, a gyerekek érdeklődéssel
nézték, megkóstolták, és meg is ették. Az egész napos utazás, nézelődés meghozta az
étvágyukat. És ez minden este és reggel így volt. Nem válogattak, jóízűen falatoztak.
A második nap, míg a völgyben utaztunk, a Csitári hegyeket mutatta a vezetőnk. Persze
azonnal felcsendült a dal: A csitári hegyek alatt, régen leesett a hó, …
Selmecbányán az ezüst nyomában jártunk. A történelmi hangulatot átjárta IV. Béla szelleme,
az óváros kis utcái, terei, az erődítmény, a kálvária ámulatba ejtettek. de a legnagyobb
fejtörést a városháza tornyának mutatói adták: a kismutató, ha a percet mutatja, a nagy meg az
órát, akkor most hány óra is van?

Az utunk ezután a Hodrus hámoron vezetett, ahol mesebeli kis német házakat láttunk, ahol az
elődeink bányászatból éltek, és a völgyet benépesítették. A kacskaringós út egy élmény volt!

És elérkeztünk Nyitrára. A várba felgyalogolva gyönyörködtünk a csodás kilátásban,
megnéztük a templomot, hallhattunk Cirill és Metód hagyományairól. Lenéztünk a Nyitra
folyóra, borzongtunk a pestis járványt megidéző és annak emléket állító szobron.

A Székesegyház díszítése, stílusjegyei, hatalmas, monumentális belső tere, részletgazdag
kidolgozottsága a gyerekeket elcsendesedésre késztette.

A harmadik napon a természeti csodák tovább folytatódtak: a Fehér-Kárpátok, a Kis-Kárpátok
mellett haladtunk, abban a gyönyörű Vág-völgyében, ahol a várak egymást érik. Elhaladtunk
a Báthoriak csejtei kastélya, a Nádasdyak temetvényi vára mellett. Ahogy vezetőnktől
hallottuk, Mátyus földén, Csák Máté egykori birodalmában jártunk. És nagyon füleltünk,
hiszen ezek a mondák a régi kor embereiről hol vérfagyasztóak voltak, hol szomorúak, hol
mulatságosak. Azt is hallottuk, hogy ez itt Csallóköz: a magyarlakta települések, vidékek
egyike.
Dévény váránál a napsütésnél csak a vár ragyogott szebben. Megemlékeztünk azokról az
emberekről, akik elnyomásban éltek, élnek, akiknek a háború, a nélkülözés jutott
osztályrészül. Két kis tanulónk elszavalta Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én című

versét. Megható pillanatok voltak! A Duna és Morva folyó találkozása, a látványa, az érzés,
hogy milyen fontos történelmi és földrajzi helyen vagyunk, nagy hatással volt ránk.

A következő megállónk Pozsony volt. Fővárosból fővárosba mentünk. A Szent Márton
dómmal kezdtük az ismerkedést. Itt láthattuk, hogy hány királyt és királynőt koronáztak itt

meg, csodálhattuk az építészet remekeit, elcsendesedhettünk egy kissé a lelkünkben.
Követhettük a királyok útját, ami a kövek között vezetett minket, láttuk az Érseki Palotát, a
Várat, a Petőfi házat.

A mai túránk Galántán ért végett. A kastély a félig felújított voltában is impozáns látványt
nyújtott. Megemlékeztünk az egyik legnagyobb zeneszerzőnkről, népdalgyűjtőnkről, Kodály
Zoltánról. Persze az éneklés itt sem maradhatott le, hisz ennél méltóbb helyen nem is
csendülhettek volna fel az általa gyűjtött népdalok egy kis csokra. Elhelyeztük az emlékezés
koszorúját.

És eljött a negyedik, utolsó napunk. Vártuk, mert ekkor is nagyon érdekes dolgok elé néztünk,
de közben el is szerettük volna odázni ezt a pillanatot. Olyan fenséges, csodás helyeken
jártunk, hogy szívünk szerint nem mentünk volna haza. Az utolsó, kiadós reggelink után
Trencsén vára felé vettük az irányt. A belváros itt is a régi idők szellemét idézte: ismét
hallhattuk a kiskirály Csák Máté nevét, a Cilleiek, a Thurzók, Mátyás király megint megjelent
nekünk. A várba felgyalogolva a régi falépcsőkön azon elmélkedhettünk, hogy ugyan milyen
tudás és akarat kellett, hogy ezeken a sziklákon szinte bevehetetlen erődöket építsenek a régi
idők mesterei. Felelevenítették nekünk az 1111 napig ásott Szerelem kút történetét,
kipróbálhattuk a kalodát, és gyönyörködhettünk a panorámában.

Trencséntornyoson a Hámori csata emlékművénél koszorút helyeztünk el, és felelevenítettük
a csata részleteit.

A Bolondóci vár, Beckó vára felújítás miatt csak messziről volt megnézhető. De innen is
láttuk, milyen emberpróbáló lehetett felépíteni ezt az erődítményt. Magyar szakos tanárnőnk
nagyon érzékletesen adta elő Beckó és urának, Stibor vajdának a mondáját. A gyerekek is
élvezték, ha a mikrofonban, mint valami kis idegenvezetők, olvashatták fel a városokról,
várakról, emberekről az előzetesen összegyűjtött információkat.

Az utolsó város, ahol megálltunk, Érsekújvár volt. Itt meglátogattunk egy magyar iskolát, a
Czuczor Gergely Alapiskolát. Az igazgató úr szívélyesen fogadott, kölcsönösen bemutattuk
egymásnak intézményeinket. Sok hasonlóságot, de legalább annyi különbséget is találtunk.
Megismerhettük, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, hogy az anyanyelvük megmaradjon,
hogy iskolájuk működjön. A kultúrájukat óvják, minden szinten megragadják a lehetőséget,
hogy bemutassák azt.

Igen, ez már az utolsó megálló volt. De előtte való este még meggyőződhettünk arról, hogy a
gyerekek mennyire voltak vevők erre a rengeteg információra, ezekre az új élményekre. Ati
bácsi 15 kérdésből álló kvízt állított össze a csapatoknak. 8+1 csapat vetélkedett a felajánlott
Kofoláért, na meg a dicsőségért. Mi tanárok is beneveztünk. Pedig nagyon firnyákos kérdések
voltak, tényleg oda kellett figyelni az úton, hogy jó válaszokat tudjunk itt a végén adni. És
büszkén állítjuk, hogy 11 jó válasz volt a legrosszabb megoldás, és 13 a legjobb. Bevalljuk,
mi, tanárok is csak 14-re tudtuk a választ. De nagyon jó móka volt, még játszottunk volna, ha
az idő nem szab gátat ennek.
Ezzel a csoportképpel köszönünk el Szlovákiától, a Felvidéktől, a vendégszerető népétől.
Köszönjük a helyi vezetőnknek, hogy türelemmel és nagy tudással kalauzolt minket, a
sofőrünknek, hogy a hegyi szerpentineken is biztos kézzel fogta a kormányt. Köszsönjük a
lehetőséget, hogy ennyi gyerekkel ismertethettük meg a Magyarországtól elszakadt magyarok
életét, a Felvidék történelmét.

És egy utolsó gondolat, amit egyik diákunk fogalmazott meg:
„ Csodálatos volt ez a kirándulás, mert egész nap mentünk, az egész osztályunk együtt volt,
ültünk a buszban, nézelődtünk, beszélgettünk, közben pedig varázslatos tájakon utaztunk, és
ha megálltunk, olyan helyeket láttunk, amit eddig soha.”
Mert ez a kirándulás közelebb hozott gyereket és felnőttet egymáshoz. Egy igazi kis
közösséggé kovácsolódtunk.

1. sz. Melléklet
A kirándulást megelőző felkészítő órák
Iskolánk magyar-történelem szakos tanárnője az osztályokkal magyar és történelem
órán Szlovákia történelmébe, a külhoni magyarság életébe pillantott be. Vetítések,
anyaggyűjtések,

vers

és

monda

feldolgozásban, a megismerésben.

felolvasások, projektfeladatok

segítettek

a

2. sz. Melléklet
Iskolánk történelem-földrajz szakos kolléganője elkészített egy figyelemfelkeltő,
gondolatébresztő és ismertető PPT-t, amit mindhárom osztály végignézett szakértő
kalauzolása mellett.

3. sz. Melléklet
Iskolánkat, kerületünket és városunkat bemutató PPT-vel is készültünk, amit a
Felvidéken meglátogatott Czuczor Gergely Alapiskola tanárainak és tanulóinak
készítettünk.

4. sz. Melléklet
Egy búcsú vers: búcsú a Felvidéktől, a felvidéki magyaroktól, a minket kalauzoló
helyi vezetőtől, a biztonsággal utaztató sofőrünktől.
"TALPRA HARTYÁN, HÍV ATTILA
ITT AZ IDŐ, FEL A BUSZRA!
SELMEC LEGYEN VAGY ÓTURA,
ELDÖNTI EZT JÓZSI BUSZA.
A MAGYAROK ISTENÉRE ESKÜSZÜNK, ESKÜSZÜNK,
FELVIDÉK NEM FELEJTÜNK!
HOL ŐSEINK MEGHARCOLTAK,
DIÁKJAINK KOSZORÚZTAK.
DELI CSOKI, KOFOLA ÉS FÉSÜLKÖDÉS MELLETT
ISMERTÉK MEG TETTEINKET.
A MAGYAROK ISTENÉRE ESKÜSZÜNK, ESKÜSZÜNK,
FELVIDÉK NEM FELEJTÜNK!"

5. sz. Melléklet

A „HATÁRTALANUL” pályázat keretében megtartott Felvidéki
kiránduláson megszerzett tudás mérése:
A hatvan résztvevő diák csapatokban adott számot tudásáról egy keresztrejtvény
megoldásával. Ez a feladat a meglátogatott földrajzi helyszínek ismeretét kérte
számon a résztvevő tanulóktól. A feladattal kilenc pontot lehetett szerezni. Az
első három helyezett csapat tagjai – jutalmul - egy ötöst kaptak földrajzból!
Az alábbi végeredmények születtek:
Osztály:

Csapatok
sorszáma:

Csapattagok neve:

1.

Angyal Sára
Hadnagy Tamara
Imre Antónia
Tasnádi - Karvai Diána
Abdallah Kármen
Erdei Írisz
Nagy – Gáspár Eszter
Tóth Leila
Turschl Petra
Madarász Áron
Mocsár Zsolt
Osztolykán Dominik
Pálfalvi Bence
Balogh Patrik
Hajdu Dominik

2.

8. a

3.

4.

5.

6.

8. b

7.

8.

Károssy Viktória
Kása Linda
Nagy Zsombor
Petró Eszter
Soltész Viktória
Nagy Jázmin
Repcsin Bence
Ruszó Dominik
Varga Martin
Barta Gergő
Kása Dominik
Kiss Noel
Lenner Viktor
Gadányi Emma
Mulik Máté
Rischil Krisztián
Varga Balázs

Elért
pontszám:

Elért
helyezés:

9 pont

I.

5 pont

5 pont

IV.
IV.

6 pont

VII.
III.

5 pont

IV.

3 pont

V.

2 pont

VI.

1 pont

9.

10.

8. n

11.

12.

Gácsi Tícia
Fodor Virág
Nagy Angelika
Zsák Sára
Hliva Tamás
Jost Jázmin
Szabó Balázs
Tóth Ádám
Árva Krisztián
Balla Péter
Csendes Olivér
Karácsony Bianka
Barabás Táltos
Boda Tünde
Kostka Alexandra
Prack Éva

7 pont

6 pont

II.
III.

5 pont

IV.

3 pont

V.

Minden résztvevő csapatnak
gratulálunk!

Budapest; 20022. október 7.

Rókáné Szuda Erzsébet
a Hartyán Iskola földrajz tanára

