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Előkészítő foglalkozások: 

2019. szeptember 12. és szeptember 19. 

Az előkészítő foglakozásokon Birizlóné Anikó néni és Jobbágy Ildikó tanár néni a Felvidék természeti 

értékeivel és történelmével ismertetett meg bennünket. 

Ildikó néni bemutatta az ország földrajzi helyzetét, domborzatát és vízrajzát, valamint a 

meglátogatott városok nevezetességeit. Anikó néni beszélt a Felvidék történelmi jelentőségéről, a 

bányavárosok fontosságáról, a területet lekapcsoló trianoni döntésről. Szomorúan hallgattuk az ott 

élő magyarság történetét, és sok mindent megtudtunk arról, ma hogyan élnek.  

Egy újabb alkalommal megismertük a kirándulás részletes programját és az utazáshoz szükséges 

tudnivalókat. Mit vigyünk, mit pakoljunk el az útra.  

 

Az előkészítőkön szerzett ismereteinket a rendhagyó földrajz és történelem órákon még jobban 

elmélyíthettük. Az órák végén feladatlapot kaptunk, melyet a hallottak alapján kellett kitölteni. Akik 

a legtöbb pontot érték el mindkét feladatlapból, a kiránduláson kapták meg a jutalmukat, egy-egy 

tábla finom csokit.  

 

1. nap:  

2019. szeptember 26-án korán reggel az iskola előtti buszmegállóból indultunk el 

a három napos kirándulásra. Első megállónk Ipolybalogon volt, ahol az Ipolyi Arnold Alapiskolában 

tettünk látogatást. Amíg a felnőttek ismerkedtek az iskolában folyó munkával, addig mi közös 

programon vettünk részt a gyerekekkel.  Együtt fociztunk, jókat nevettünk, barátságokat kötöttünk. 

Utunkat folytatva, az UNESCO világörökség listáján szereplő festői kisvárosba, Selmecbányára 

mentünk. A város egykoron Európa ezüstbányászatának központja volt, ezért látogatást tettünk a 

szabadtéri bányászati múzeumban, ahol megismerkedtünk a bányászok nem könnyű munkájával. 

Rendkívül élveztük a járatokban való mászkálást és a munkaruhába való beöltözést. Ezután 

városnézés következett az Óvárosban, ahol megnéztük az óvárat, a Szent Katalin-templomot. 

Elmentünk a Líceum mellett is, amelyben híres magyarok, mint például Petőfi Sándor is tanult. 

Ezután következett Besztercebánya, ahol városnéző sétát tettünk a Felvidék legszebb főterén. 

Szálláshelyünket, Kokava Línián az Ipoly szállóban az esti órákban foglaltuk el. Itt jól esett a finom 

meleg vacsora, ami után felszabadultan játszhattunk, beszélgethettünk a látottakról. 

 

 

 

 

 

 



2. nap: 2019. szeptember 27. 

Korán keltünk és a svédasztalos reggeli után elindultunk Betlérre, ahol a varázslatos szépségű 

Andrássy-kastélyt tekintettük meg. Sétáltunk a kastély parkjában is.  Ezen a napon a második 

megállónk a világörökség listáján szereplő  Dobsinai jégbarlangnál volt.   Alapos beöltözés után 

csodálatos jégformákat láttunk. Délután felkerestük Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű várrom-

együttesét, a Szepesi várat, mely szintén szerepel az UNESCO Világörökség listáján. A várban tett 

séta során meghallgathattuk idegenvezetőnk, Tünde néni előadásában a szepesi várhoz kapcsolódó 

magyar vonatkozású legendákat. Sétánkat még érdekesebbé tette a vár területén kószáló 

rókacsalád. Az élménydús és fárasztó nap után próbára tett bennünket a szálláshoz vezető 

szerpentines út. Ismét finom vacsorát kaptunk. Ezután sorkerült az itthon kitöltött feladatlapok 

értékelésére, eredményhirdetésére.  Lefekvésig megint játszhattunk és beszélgethettünk. 

 

3. nap: 2019. szeptember 28. 

2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánították. Tisztelettel adózva Rákóczi előtt 

ezen a napon látogatást tettünk Kassára. Első utunk Kassán a Rodostó-házba vezetett, amely 

Rákóczi-emlékhely. Annak a háznak az utánzata, ahol a fejedelem 1720 és 1735 között 

száműzetésben élt, és halt meg. A házban, aki magyarnak érezte magát megsimogatta a fejedelem 

által faragott ajtófélfát. A karcagi születésű szobrászművész Györfi Sándor által készített Rákóczi 

szobornál tiszteletünket leróva koszorút helyeztünk el és meghallgattuk két társunk szavalatát. 

Ezután elsétáltunk  Közép-Európa monumentális gótikus templomába, a Szent Erzsébet dómba, 

melyben megtalálható Rákóczi fejedelem sírja, ahol elhelyeztük a megemlékezés virágait. 

Magyarságunkat felvállalva elénekeltük a magyar Himnuszt. Egy rövid városnéző séta során 

megnéztük a zenélő szökőkutat, a harangjátékot, a magyar színházat, Márai Sándor szobrát és 

szülőházát. Utána kaptunk egy kis szabadprogramot. Sajnos búcsút kellett vennünk a várostól. 

Gyorsan eltelt a három nap. Sok szép élménnyel gazdagodva a Felvidéki magyarság életébe 

bepillantást nyerve térhettünk haza. A kirándulás végére elfáradtunk, de rengeteg gyönyörű tájat 

láttunk, új emberekkel ismerkedtünk meg és nagyon sokat tanultunk. Mindenkinek nagyon 

emlékezetes marad ez az út.  

Este az iskola előtt vártak bennünket a szülők, hozzátartozók. A kiadós alvás után másnap mindenki 

megtartotta otthon az élménybeszámolót, amit itt az iskolában az értékelő órán is folytattunk. Az 

egyes helyszínekkel és tevékenységekkel kapcsolatos legemlékezetesebb pillanatokat és 

legizgalmasabb tudnivalókat elevenítettük fel.  

 

 Birizló Csenge 7.a;  Farkas Floransz 7.b 

Jobbágy Ildikó, Birizlóné Mészáros Anikó osztályfőnökök 


