
Szakmai beszámoló  

2019. október 23-án került megvalósításra az általunk tervezett és várva várt határtalanul 

pályázat kirándulás, „A jó palócok, tót atyafiak” Néprajzi és irodalmi barangolás a 

Felvidéken. Az előkészületek során a gyerekek előzetes feladatok által készültek fel az egyes 

helyszínekkel és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatban. Köszönet Nagy Péternének, az 

irodalmat tanító kolléganőmnek, hogy a hetedikes tananyagban előre vette és külön 

foglalkozott a legendás történetíró, Mikszáth Kálmán életével és munkásságával, és azért, 

hogy élménybeszámolót kért a kirándulás után.  

1. nap a találkozó reggel 07.30-kor volt az iskola előtt, megismerkedtünk sofőrünkkel és 

idegenvezetőnkkel, elindultunk és nem sokkal később átléptük a határt Komáromnál. A 

szlovák oldalon haladtunk első úti célunk, Szklabonya felé. Útközben az idegenvezetőnk és a 

felkészült gyermekcsapat jóvoltából érdekes információkat hallhattunk a látott tájakról, 

településekről és Mikszáth Kálmánról. Szklabonyán barátságos fogadtatásban volt részünk. 

Nagy élményt jelentett, hogy élőben hallhattuk a Mikszáth- múzeumot bemutató hölgytől a 

palóc nyelvjárást. Kezdetben talán nehezen értettük az ízes, olykor ismeretlen kifejezéseket 

tartalmazó beszédet, de hamar megszoktuk. Rengeteg új és érdekes információt hallhattunk az 

író gyermekkoráról, életéről. Ezen kívül a régi és a helyi hagyományokról, szokásokról is szó 

esett. A falusi ház korabeli berendezéseit is megtekinthettük. Azt is megtudtuk, hogy a szoba 

ablakával szembeni temetőben nyugszik az író testvére. Második állomásunk Fülek volt. 

Megérkezve a rövid magyar nyelvű ismertető után egyénileg barangoltuk be a várat. A csapat 

érdeklődési köre itt nemek szerint elkülönült, hiszen a fiúk a vár aljában található 

világháborús kiállításon töltötték az időt, míg a lányok hamar bejárták azt. Őket a „Füleki vár 

évszázadai” kiállítás, azon belül a fegyverek érdekelték jobban,de a legnagyobb sikere a 

várfal megmászásának volt. Rövid séta után újra elindultunk és kora este érkeztünk a 

szerpentines úton szállásunkra, Kokava Líniára. A szobák elfoglalása és szálláshely 

felfedezése után legtöbben a játékszobát vették birtokba, majd a vacsora következett. Az 

aznap látottak megbeszélése után a pincehelyiségben található klubszobában zenés-táncos 

estet tartottunk 10 óráig, majd a fürdés és a fekvés következett.  

 

2. nap: A reggeli készülődés és a hideg csomagok átvétele után elindultunk 8.30 körül. Első 

állomásunk a garamszegi evangélikus templom volt, ahol a kedves és lelkes lelkésznő sajnos 

nem beszélte nyelvünket, de hangfelvételen minden fontos és érdekes információhoz 



hozzájutottunk a műemlékkel és annak megépítésével kapcsolatban. A templom megtekintése 

és bejárása után rövid sétát tettünk a gyönyörű településen, majd tovább indultunk Farkasdra. 

Menet közben rövid pihenőre megálltunk Donovalyban felfrissülni, és megtekinthettük a 

síparadicsom őszi képét. Farkasdra érkezvén autóbuszunk leparkolt, és gyalogosan folytattuk 

útunkat a meredek hegyoldalon. Nem kis kihívást jelentett néhányunknak felérkezni a 

skanzenhez, de a látvány mindenért kárpótolt bennünket. Idegenvezetőnk és földrajz szakos 

intézményvezetőnk (aki a kísérőtanárunk volt), érdekességeket mesélt a környékről. A kis falu 

a hegyek között az egyik csúcson helyezkedik el. Házai és az itt élő emberek mindennapjai a 

régi időkbe repítettek bennünket vissza. A kiállítások megtekintése után idegenvezetőnk és 

mi, pedagógusok is elmeséltük, hogy milyen lehetett régen a napirend. Megtekintettük a régi 

iskolát is, ahol a gyerekek beülhettek az iskolapadokba. A közös vacsora után megbeszéltük 

az aznap látottakat, és felkészültünk a másnapra.  

3. nap: Reggeli után azonnal Rimaszombatra indultunk, ahol a helyi Tompa Mihály Általános 

Iskolában nagyon kedvesen fogadott az intézmény igazgatóhelyettese, Dr. Mgr Tóth Csilla. 

Egyik csapatunk és idegenvezetőnk mesélt nekünk a költő életútjáról. Vendéglátónktól is sok 

érdekességet hallottunk az iskola névadójáról, valamint arról is, milyen nehézségekkel küzd 

egy szlovákiai magyar nyelven tanító iskola. Az iskola bejárása után néhány osztályba is 

bemehettünk, ahol megnézhettük, milyen könyvekből tanulnak az ottani diákok. A 

prezentációt is levetítettük, amelyben megismerhették Komárom város néhány 

nevezetességét, valamint azt az intézményt, melyben diákjaink tanulnak. A beszélgetés után 

az udvaron megnézhettünk egy focimeccset is, melyet egy ünnepségsorozat keretében 

rendeztek meg. Az általunk vitt ajándékoknak és édességeknek nagyon örültek. 

Megbeszéltük, hogy tartjuk a kapcsolatot, és amennyiben lehetőség adódik, viszonozzák a 

látogatásunkat.  

Az iskolalátogatás után Gombaszögre utaztunk, ahol a cseppkőbarlang természeti kincseit 

csodálhattuk meg. A következő helyszín a Betléri kastély volt, melynek udvarán egy rövid 

sétát is tettünk, és megvártuk, míg a magyar nyelvű idegenvezetőnk megérkezik, aki a 

kastélyban körbevezetett bennünket. A csodálatos épület és a gyönyörű, épségben megmaradt 

berendezési tárgyak, festmények, és a hatalmas könyvtár láttán bizony még nekünk, 

felnőtteknek is tátva maradt a szánk. Hazafelé Rimaszombaton megálltunk és 

megkoszorúzzuk Tompa Mihály szobrát. A koszorúzás után rövid sétára még volt idő a téren 

és a városközpontban, majd a szállásra indultunk. A vacsora és az esti megbeszélés után rövid 



activity játék következett, melyben az aznap látottak és hallottak kerültek elő, majd aludni 

tértünk. 

4. nap:  

Az utolsó nap reggeli és csomagolás után elköszöntünk a szállás tulajdonosaitól és 

dolgozóitól, megköszönve a kedvességüket és a szíves vendéglátást. Elindultunk Kassára, 

közben megtekintettük a krasznahorkai vár tövében az Andrássy-mauzóleumot. 

Idegenvezetőnk a vár történetét és pusztulását is elmesélte a gyermekeknek.  

Kassára érve a Rodostó ház és a Hóhérbástya megtekintésével kezdtük programunkat. A ház a 

fejedelem ebédlőházának másolata, mely Rákóczi mindennapjait, személyes tárgyait hivatott 

bemutatni, de megtekinthettük az újratemetés képeit is. Rövid séta után a Szent-Erzsébet 

székesegyházhoz értünk, ahol szerencsére volt egy idős néni, aki magyarul beszélt és 

bemutatta nekünk a templomot. Vele mentünk le a Rákóczi-kriptába, ahol megkoszorúztuk a 

fejedelem sírját. A koszorúzás után egy kis játékban vettünk részt, ahol a gyerekek kis 

csapatokra osztódtak és az idegenvezetőnk által már elmesélt épületeket keresték meg. A játék 

végén a győztes csoport apró jutalmat kapott és a megbeszélés után megnéztük a feladatokban 

szereplő épületeket újra, majd a kései ebéd után hazaindultunk. Tartalmas és fárasztó 

programon voltunk túl mindenféle szempontból. Szívből ajánlom a fenti programot minden 

hetedik évfolyamnak, mert érdekes helyszíneken, jó programokon vehettünk részt és 

mindenhol nagy szeretettel fogadtak minket. A helyszínen látott és hallott információk sok 

esetben nem csak érdekességük miatt bizonyultak fontosnak, hanem azért is, mert szinte 

teljességében kapcsolhatóak voltak valamely, a hetedikesek által korábban tanult 

tananyaghoz.  

 

„Megvalósult Magyarország Kormánya támogatásával„ 

 


