SZLOVÁKIA – FELVIDÉK

Nagy lelkesedéssel készültünk az erdélyi kirándulásra. Magyar, informatika és
osztályfőnöki órákon anyagot gyűjtöttünk, beszámoltunk egymásnak arról, hogy milyen
felvidéki településekre jutunk majd el, milyen földrajzi, történelmi, irodalmi és más
művészeti kincsekre bukkanhatunk majd.
Kirándulásunk során a felvidéki írók életútjainak állomásai, bányavárosok, természetiés történelmi értékek megtekintése volt a fő célunk, igyekeztünk ezek alapján felépíteni
tematikus útvonalunkat.
Első nap Szklabonyán Mikszáth Kálmán szülőfalujába látogattunk, ahol előadás
keretében Mikszáth életútjának részletes megismerésén túl a nagy palócok
mindennapjaiba

nyerhettünk

betekintést,

nemzeti

szalagot

helyeztünk

el.

Alsósztregován folytattuk a Madách - kúria megtekintésével. Füleken a rablólovagvár
megtekintése történt, mely azon kevés magyarországi erősségek egyike, ami már a
tatárjárás előtt megépült. Ezt követően Somoskőn a határvár és Petőfi emlékhely
megtekintése, koszorúzása majd a szállás elfoglalása történt.
Második napon a Zólyomi vár megtekintésével kezdtünk, mely Balassi Bálint szülőhelye.
Itt szintén nemzeti szalagot helyeztünk el. Ezt követően Selmecbányára utaztunk,
Európa ezüstbányászatának egykori központjában idegenvezető irányításával a
bányamúzeumot tekinthettük meg, bányászköpenyben és sisakban. Ezt követően
városnézés keretében az Evangélikus Líceumhoz mentünk, melynek diákja volt Petőfi és
Mikszáth. A délután folyamán Besztercebányára utaztunk, itt megtörtént Mikszáth
Beszterce ostromának felidézése, séta a városban. Láthattunk az óratornyot, német
templomot, Mária tornyot és a Thurzó házat. Szállásunk egy csodálatos hegyi
kistelepülésen volt.
Harmadik nap a Dobsina jégbarlang megtekintésére nem került sor, mert az adott
időszakban az zárva volt. Helyette a martonházi argonitbarlagot járhattuk végig a
Világörökség részeként. Ezt követően a Magas Tátrában a káposztafalvi Hernád-áttörés
szépségivel „küzdöttünk”. Majd Kassára utazunk, rövid városnézésünk az esti órákra
tolódott.

Negyedik nap helyi kortárscsoporttal találkozunk, akik bemutatták iskolájukat,
betekintést nyerhettünk mindennapjaikba és épp iskolájuk alapításának 145.
évfordulójára készültek. Később Kassán folytattuk a városnézést: Dómot (Rákóczi sírját),
Rodostó házat, Márai-házat, zenélő szökőkutat nézhettük meg. Délután látogatás tettünk
egy Kassán a repülőgép, helikopter és veterán autó kiállításon. Hazafelé Nagyida
településen sétáltunk, utunk során felidéztük Arany János Nagyidai cigányok
költeményét.
A tanulmányi kirándulást követő héten értékelő órára került sor, mely a személyes
tapasztalatainkat, élményeinket elevenítette fel, illetve eddigi tudásunkat erősítette meg
játékos formában, vidám hangulatban.
Még október hónapban, az iskolagyűlés során felső tagozatos diáktársainknak
bemutathattuk a tanulmányi kiránduláson készült képeket, videókat. Prezentációkat
készítettünk számukra, illetve elmeséltük tapasztalatainkat Szlovákiával kapcsolatosan.
A kirándulás lehetősége olyan élményekkel gazdagított bennünket, melyet önerőből
sosem tudtunk volna megvalósítani ilyen színvonalon.

