Szakmai beszámoló
Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola
A cipszerek földjén a Szepességben + tutajozás a gorálokkal
A Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek program keretében 2019. május 28-tól
31-ig Szlovákiában, a Felvidéken jártunk. A kiránduláson 44 diák és 4 pedagógus vett részt.
1. nap

2019. 05. 28.

Útközben Szlovákia felé pihenőt tartottunk Bükkszenterzsébeten, ahol felmásztunk a
domboldalra, a játszótéren játszottunk. Szlovákiában elsőként Rozsnyón álltunk meg. Itt a
Főtéren sétáltunk, gyönyörködtünk a szebbnél szebb épületekben, emlékművekben: a
Városháza, a Tűztorony, a Református templom, a Ferencesrendi templom mellett a Plébánia
falára festett freskókat, a Petőfi és a Rákóczi emléktáblát is láttuk. Az útról láthattuk
Krasznahorka várát, ami sajnos leégett, és a felújítások miatt még nem látogatható.
Megnéztük viszont Andrássy Franciska és Dénes mauzóleumát Krasznahorkaváralján, és
koszorút helyeztünk el. Gyönyörű tájakon haladtunk keresztül. Poprád városához közeledve
megtudtuk, hogy itt van az európai vízválasztó. Még havas hegycsúcsokat is láttunk.
Szepesszombatban tettünk egy sétát a főtéren, ahol megtekintettük a gótikus és reneszánsz
polgárházakat, valamint az obeliszket. Az 1. és 2. éjszakai szállásunk az Igló város melletti
Csingóban (Park Hotel) volt. Itt is gyönyörű volt a kilátás.
2. nap

2019. 05. 29.

A napot kirándulással kezdtük. Felmentünk a Tamásfalvi-kilátóhoz, ami óriási élmény volt. 680
méteres magasságban a sziklateraszról gyönyörködtünk a kilátásban, és néhányan még egy kis
barlangba is benézhettek. Lőcsén megtekintettük a Szent Jakab katedrálist, láttuk a régi
Városháza épületét és a város legszebb épületeit is. Szepes vára Közép-Európa legnagyobb
erődítménye, itt született Szapolyai János magyar király. Láttuk a Szent Erzsébet kápolnát, és
az egyik legérdekesebb helyiség a kínzókamra volt. Útközben a Szürke Szakáll-hegyi
savanyúvizes forrás, és egy működő gejzír mellett haladtunk el. Szepeshelyen a 13. században
épült Szent Márton bazilikát tekintettük meg. Gyönyörű látvány volt a Hernád-áttörés is, ami
a Hernád folyó által kivájt, 16 km hosszú és helyenként a 300 m magasságot is
elérő szurdokvölgy a Szlovák Paradicsom Nemzeti Park területén.
3. nap

2019. 05. 30.

Késmárkon jártunk a Thököly-várban. Aztán az új evangélikus templomban felkerestük
Thököly Imre kurucvezérnek és Felső-Magyarország fejedelmének a szarkofágját, és koszorút
helyeztünk el. Az evangélikus fatemplom is nagyon érdekes, varázslatos volt, az UNESCO
világörökség része. A Dobsinai-jégbarlang a Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkban található,
az UNESCO Világörökség részét képezi. Óriási élmény volt, gyönyörű látvány.
A másik szállásunk a Rittenberg Panzióban volt.

4. nap

2019. 05. 31.

A Dunajec folyón gorál tutajosok segítségével vettünk részt a vízitúrán. A lengyel határon, 800900 méter magas sziklák, fenyvesek között haladtunk el, és gyönyörködtünk a tájban.
Vöröskolostor, az ősi kolostor a karthauziaknak épült 1319-ben. Megnéztük az épületeket, az
ebédlőben található freskókat. Ólubló várában találkozott 1412-ben Luxemburgi Zsigmond
magyar király és II. Ulászló lengyel uralkodó. A várban láthattuk a lengyel koronázási ékszerek
másolatát is. Hazafelé ellátogattunk egy felvidéki magyar iskolába, a kassai Márai Sándor
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolába. Megtudtuk, hogy a magyar iskolások
száma egyre kevesebb, de a tanítás természetesen magyar nyelven történik. A kassai dómban
megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc fejedelem, valamint édesanyja, Zrínyi Ilona és gróf
Bercsényi Miklós szarkofágját. Majd városnéző sétára indultunk.
Összegzés
A tanulmányi kirándulás során rendkívül sok élménnyel gazdagodtunk, és rengeteg tudást
szereztünk a Felvidék történelméről, természeti értékeiről, magyar vonatkozásairól. Az
idegenvezetőnk rengeteg érdekes történetet mesélt nekünk, amik örökre emlékezetesek
maradnak. A közösen eltöltött idő alatt jobban megismertük egymást, új barátságok is
kialakultak. Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük szépen!

A 7. évfolyam tanulói és a kísérőtanárok:
Koháriné Pásztor Beáta, Török Szilvia, Váminé Hegyi Angéla, Ocskó-Kü Gyöngyi

