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Kérjük, foglalja össze a projekt legfontosabb eredményeit, tapasztalatait:
Tanulóink megismerkedhettek Magyarország történelméből a trianoni szerződés
által elcsatolt területének, Felvidéknek néhány településével, annak kapcsán
neves szülötteivel, magyar emlékekkel. Megtapasztalhatták az ott élő magyarok
helyzetét, érzéseit, lehetőségeit. Megismerkedhettek a közös múlt emlékeivel,
nagyjaival, hőseink életével, történelmével. Találkozhattak az ott élő magyar
gyerekekkel, betekinthettek a nagyszelmenci fiatalok iskolájába,
megtapasztalhatták az ottani lehetőségeket.
A tanulók legkedvesebb élménye a szklabonyai Mikszáth-ház a vezetővel
együtt, a tőkerebesi és a borsi kastélyokban tett látogatás.
Amennyiben a tervezett programhoz képest változás történt, kérjük ennek
leírását és rövid indoklását:
Eredeti útvonalunk: Sklabonya- Kassa- Kékkő-Rimaszombat-KassaTőketerebes-Dobóruszka-Lelesz-Borsi_Sátoraljaújhely
Valódi útvonal: Komárom-Szklabonya-Rimaszombat ( szállás)-KassaTőketerebes-Deregnyő (szállás)-Nagyszelmenc-Bodrogszerdahely-NagykövesdBorsi
2022. 05. 08. Nemzeti ünnep Szlovákiában, ezért a múzeumok zárva vannak.
Komárom, Mikszáthfalva
2022. 05. 09. Hétfő Múzeumi szünet
Kassa, Tőketerebes
2022. 05. 10
Nagyszelmenc, Bodrogszerdahely, Nagykövesd
2022. 05. 11.
Borsi

1. oldal

A tanulmányi kirándulást utazási irodán keresztül valósította meg? Igen.
Az utazási iroda neve: Scool-túra Utazási Iroda

Előkészítő foglalkozás időpontja:
2022. 04. 26.

2022. 05. 02.

2. oldal

Rövid leírás:
Az első világháború, Trianon, Az elcsatolt területek
Felvidék földrajza, néprajza
Történelmi emlékek a Felvidéken
Komárom történelme, látnivalói, Jókai Mór élete, munkássága
Kassa történelme, látnivalói, népessége, II. Rákóczi Ferenc élete, munkássága,
Márai Ferenc
Sklabonya, Mikszáth Kálmán élete munkássága,
Kékkő népessége, történelmi emlékei, Baba- éa bábmúzeum,
Rimaszombat, Tompa Mihály, Blaha Lujza, Pásztory Ditta
Dobóruszka, dobóruszkai templom, Dobó István élete, munkássága
Borsi, Rákóczy-kastély, II. Rákóczi Ferenc
Lelesz, Katona: Bánk bán, II. Endre-Gertrudis
Tőketerebes, Andrássy-kastély, Párics vára
Sátoraljaújhely, Széphalom, Kazinczy Ferenc-nyelvújítás, Magyar Nyelv
Múzeuma

Az utazáson részt vett diákok száma: 40
Ebből az utazó SNI-s diákok száma: 7. a 1 fő, 7. b nem volt, 7.c 1 fő, ez
összesen 3 fő.
Az utazáson részt vett kísérőtanárok száma: 4
Az utazás célországa: Szlovákia
Utazás kezdőnapja: 2022. 05. 08.
Visszaérkezés napja: 2022. 05.11.
Az utazás során érintett települések felsorolása (magyar nyelven):
Komárom, Mikszátfalva, Rimaszombat ( szállás), Kassa, Tőketerebes, Deregnyő
(szállás), Bodrogszerdahely, Nagykövesd, Borsi

3. oldal

Tanulmányi kirándulás rövid bemutatása:
2022. 05. 08.
Észak-Komárom: Gyönyörű időben tekinthettük meg a hangulatos belvárost az
építészeti szépségeivel. Nagyon tetszett a gyerekeknek a harangjáték a toronyban.
Komárom Csillagerőd: Megtekinthettük a Szépművészeti Múzeum gipszmásolat
gyűjteményét. A tárlatot vezető munkatárs nagyon érdekessé és hasznossá tette az
ott töltött időt. Végig vezetett bennünket a művészeti korokon, összekötve azokat
művészettörténeti szempontból. Minden korszak előtt felhívta a gyerekek
figyelmét a fejlődés szempontjából kiemelkedő változásra. Feladatot kaptak, hogy
minden teremben keressék és figyeljék meg ezeket a kiállított művekben.
Sklabonya (Mikszáthfalva) Érzelmileg is hatalmas élmény volt nekünk. A ház
idegenvezetője olyan szeretettel beszélt a településről, az emberekről és a
Mikszáth családról, olyan mély és valódi érzelekkel mutatta be az író műveit, ami
magával ragadó volt. A kiállítás interaktív részei érdekesebbé tették a gyerekek
számára a programot.

4. oldal

2022. 05. 09
Kassán csatlakozott hozzánk az utazási iroda idegenvezetője, megnéztük vele a
dómot, megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját. A gyerekek feladatok
segítségével felfedezték a belváros főbb látnivalóit, amit utána közös sétával
ismételhettek. Mivel ezen a napon a múzeumok zárva voltak, így nagy
sajnálatunkra a rodostói házat csak kívülről tekinthettük meg.
A tőketerebesi Andrássy kastélyban a helyi idegenvezetővel történt látogatás után
nagy sétát tettünk a kastély parkjában.

5. oldal

2022. 05. 10.
A kettévágott falu, Nagyszelmec lakóiról szóló történetek megérintették a
gyerekeket is. Más dolog olvasni, hallani róla, vagy ott látni a valóságot a
háborús valósággal együtt. Megdöbbentő volt.
Dobóruszka: Ezen a településen fejtettük meg a Dobó család egyik rejtélyét,
amelyre Tőketerebesen nem kaptunk választ. A helybeli idegenvezető és a

6. oldal

plébános büszkén mutta be a templomot a magyar történelmi emlékekkel,
amelyet a magyar állam újított fel.
Nagykövesd: Üdítő volt a sok utazás között a túra a várromhoz. Hamar felértek a
csúcsra, ahol gyönyörű kilátás fogadott bennünket, megérte a feljutás
fáradozásait. Nagyon mókás volt a lejövetel, ki csúszva, ki mászva, ki fenéken
jött le a meredek lejtőn.

7. oldal

2022. 05. 11.
Borsi kastély a négy nap megkoronázása volt számunkra. A helyi idegenvezető
olyan életszerűen mutatta be a kort, a családot, az egyes családtagokat, ami
könyvekből nem sajátítható el.
A legérdekesebb és legötletesebb interaktív technikai eszközöket, játékokat itt
láthattuk a négy nap alatt.
Nem csak az ott élő magyarokat tölti el büszkeséggel a felújított kastély, hanem
minket is, mert ez az örökség veszendőbe ment volna, ha a magyar kormány nem
fordít rá anyagi forrásokat.

Hasonló életkorú külhoni magyar csoporttal közös tevékenység esetén az
iskola/intézmény megnevezése:
Nagyszelmenc Dobó István Alapiskola
Dobó István kiállítás bemutatása, Nagyszelmenc történelme 1920 után, A
szétválasztott falu története, élete a mai napig.
Szálláshely települése, megnevezése, típusa:
Rimaszombat Euromotel - motel
Deregnyő- református egyházi kúria
Szálláshely rövid értékelése:
Rimaszombat: megfelelő, étkezés kiváló,
Nagyon jónak tartottuk, hogy a gyerekek maguk készíthették el az úti
csomagjukat, és olyan figyelmesek voltak a vendéglátók, hogy innivalót is
kaptunk, sőt külön zacskót és szatyrot is az elemózsiához.
Deregnyő : kiváló, étkezés kiváló
Kiváló és bőséges ellátást kaptunk, nagyon figyelmesek voltak a vendéglátók.
8. oldal

Értékelő óra időpontja:
2022. 05. 12.

Iskola honlapja
http://belvarosi.apok.hu/

Dombóvár, 2022. május 31.
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9. oldal

