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Beszámoló – Határtalanul tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

A kirándulás időpontja: 2018.09.16-20  

Célország: Szlovákia 

A projekt célja: 

A projekt keretében tanulóink betekintést nyerhettek a Felvidék sokszínűségébe, a szlovák - magyar együttélés 

kereteibe.  Tapasztalatot szerezhettek a külhoni magyarság életmódjáról, nyelvi lehetőségeiről, Megtapasztalták, mit 

jelent a szórvány magyarság és az egy tömbben élő magyarság életkörülményei, lehetőségei közötti különbség. 

Kapcsolatokat építhettek a határon túli magyar diákokkal. A történelmi és természeti helyszíneken pedig az esztétikai 

élményen kívül megtapasztalhatták, milyen jó magyarnak lenni a határainkon kívül is. 

Résztvevő iskolák: 

Tassi Földváry Gábor Általános Iskola 

Kunpeszéri Általános Iskola 

Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola 

Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 

Varga Domokos Általános Iskola és AMI Kunszentmiklós – főpályázó 

résztvevő tanulók száma: 80 fő 

Résztvevő kísérők száma: 12 fő 

Előkészítő szakasz: 

Az előkészítő történelem órák során ismertettük a ma Felvidék néven ismert és a történelmi Magyarországnak ezer 

évig szerves részeként álló terület históriáját, különös figyelmet fordítva az általunk is bejárni kívánt helyszínekre. 

Bemutattuk, milyen rendkívül fontos szerepet játszott Pozsony a magyar politikai és társadalmi életben. A diákok 

könyvtári kutató- és saját gyűjtőmunka során feltérképezték a zoboraljai magyarság gazdag hagyományvilágát, 

sajátos néprajzát és nyelvjárását 

Az utazás: 

1. nap: Kora reggel indultunk 2 autóbusszal, első úticélunk Dévény volt: Megtekintettük a várat.  
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Pozsonyban meglátogattuk a koronázásoknak helyt adó Szent Márton dómot, ahol rendhagyó történelemóra 

keretében megismertük a koronázási ékszerek történetét, a Magyar Királyság koronázási székhelyének 

történetét. Történelmi ismereteinket az Óvárosban tett sétával mélyítettük el.  

   
2. nap: A peredi és vágsellyei iskolában találkoztunk helybéli magyar gyerekekkel. Szentgyörgy: Izgalmas, oda-

vissza 3 km-es túrát tettünk a festő város felett, a Fehérkői vár romjaihoz.  

 

   
 

Vöröskői vár: a Kárpát-medence egyik legszebb, legépebben megmaradt és berendezett várát néztük meg. 

Nagyszombat városát látogattuk meg, sétáltunk a történelmi belvárosban.  

 

   

  



HAT-18-01-0821 Együtt testvérként - Nyugat-felvidéki vártúra 
3. nap: Alsóbodokon megkoszorúztuk Eszterházy János síremlékét. Látogatást tettünk a Nyitrai Püspökvárban 

is. Túráztunk a Nagytapolcsány várhoz, majd a vadregényes környezetben lévő, felújított csejtei vár 

történetébe kaptunk bepillantást.  

   
 

   
4. nap: A koloni tájház meglátogatása után a varázslatos bajmóci kastélyban tettünk látogatást, majd 

Besztercebánya óvárosában sétáltunk.  
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5. nap Selmecbánya várát és történelmi belvárosát néztük meg. Hazaútban megtekintettük Körmöcbányán a 

páratlan gyűjteménnyel rendelkező Érmék és Pénzérmék Múzeumát 

   

 

Értkelő órák: 

Projektmódszerrel, csoportmunkában a diákok élménybeszámolót és posztert készítettek az 5 nap programjáról, és 

bemutatták a térképet, a fotómontázst és kisfilmet, amelyet az utazásról állítottak össze saját anyagaik segítségével. 

Témanap: 

A diákokat megismertettük a Kárpát-medencei magyarság elhelyezkedésével, néprajzi jellegzetességeivel, 

bemutattuk az általunk meglátogatott területeket, és az ott élő, határon túli magyarság kulturális örökségét. 

Foglalkoztunk a felvidéki magyarság aktuális helyzetével, a nyelvvel, valamint az őket érintő legfőbb Kárpát-

medencei problémákkal (demográfia, külföldre történő vándorlás vagy helyben maradás, asszimiláció, stb.) Különös 

tekintettel kezeltük a zoboraljai és a Pozsony környéki tájegységet, és felidéztük a történelemben betöltött 

szerepüket és gazdag hagyományvilágukat. A szervezésben és a megvalósításban iskolánk pedagógusai vettek részt, 

így ők is megismerkedhettek a program jelentőségével, ezáltal is erősítve nemzettudatukat, melyet beépíthetnek 

mindennapi munkájukba. 

 

Kunszentmiklós, 2018. október     Horváth Tibor projektvezető 


