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A pályázat rövid értékelése: NAGYSZERŰ ÉLMÉNYBEN VOLT RÉSZE A 7. ÉVFOLYAMOS TANULÓKNAK,
MEGISMERTÉK A FELVIDÉKI HATÁRON TÚLI MAGYAROK SORSÁT, A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUMOT, A
MAI SZLOVÁKIA TERÜLETÉN TALÁLHATÓ MAGYAR TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEKEK, TERMÉSZETI
SZÉPSÉGEKET, BARÁTSÁGOKAT KÖTÖTTEK A RIMASZOMBATI TOMPA MIHÁLY ALAPISKOLA
DIÁKJAIVAL, AKIK KÖZÜL TÖBBEN ELKISÉRTÉK A KIS DIÁKOKAT A PROGRAM IDEJE ALATT, SŐT A
MEGLEPETÉS PARTINAK SZÁMÍTÓ VÉGLESI VÁR MONDÁJÁNAK FELDOLGOZÁSÁBAN ZSŰRIKÉNT
VETTEK RÉSZT.
A FIATALOK AZ ÉRTÉKELŐ ÓRÁN ELMONDTÁK MENNYI JÓ VOLT A HATÁRTALANUL PROGRAM MINDEN
PERCE, A HATÁRON TÚLI MAGYAROKKAL VALÓ KAPCSOLATOFELVÉTEL. SZÍVESEN MENNÉNEK MÁSKOR
IS. MEGEMLÍTETTÉK, HOGY JÓ LENNE, HA NEMCSAK A MAGYARORSZÁGI, HANEM A HATÁRONTÚLI
FIATALOK IS JÖHETNÉNEK MAGYARORSZÁGRA.
1. nap
Délelőtt: Reggel 7 órakor indultunk Rimaszombatra. Bepakoltunk a buszba, szülők elbúcsúztak a
diákoktól és a busz kigördült a parkolóból. Érdeklődve, de mégis egy kissé megilletődve ültek a fiatalok
a buszban. Egy részük már jól ismerte az iskolát, hiszen több alkalommal szerepeltek a rimaszombati
Tompa Mihály Alapiskolában. Csendes beszélgetés volt, útközben pontosítottuk a helyszíneket, vártuk
az időjárás jelentést, hogy vajon befogad-e kegyeibe. Megbeszéltük pontosan hol járunk, itt milyen
földrajzi, történelmi nevezetessége van az út menti területeknek. Megérkeztünk Rimaszombatra, ahol
már vártak bennünket, a velünk utazó diákok és kísérő tanáruk. A program folyamán a rimaszombati
Tompa Mihály Alapiskola diákjaival együtt voltak a szikszói diákok.
Délután: Rimaszombat után közel két órát utaztunk és megláttuk a magas hely tetején egy várromot,
mindenki elképedt, hogy ő ide mászik fel. Megnyugtattuk a hegymászáshoz nem szokott abaúji
diákokat, sokan indulnak fel megnézni az egykor szebb napokat látott Murány várát. Megbeszéltük a
vár történetét és indult a túra, amely több mint két óráig tartott felfelé, de visszafelé is közel ennyi
volt. Szép kilátás fogadta a murányi platóra való felérés után a látogatókat, napsütésben járták végig a
vár környékét, felfedezték, hogy folyamatos a felújítás. Késő délutánig tartott a túra, mindenki
kellemesen elfáradt, de senki sem mondta, hogy nem volt érdekes.
Este: MURÁNY VÁRA UTÁN VISSZAUTAZTUNK RIMASZOMBATRA, A SZÁLLÁSHELYRE, AZT ELFOGLALVA,
RÖVID PIHENŐ UTÁN A DIÁKOK AZ ÉLMÉNYEIKET MEGRAJZOLTÁK, MEGBESZÉLTÉK, MAJD KÖZÖSSÉGI
JÁTÉKOKAT JÁTSZOTTUNK NAGY NEVETÉSEK ÉS VIDÁM PERCEK UTÁN KÉSŐ ESTE TÉRTEK ALUDNI.
MEGBESZÉLTÜK ÉS PONTOSÍTOTTUK MURÁNY VÁRÁNAK ELHELYEZKEDÉSÉT, FÖLDRAJZI ÉS
TÖRTÉNELMI SZEREPÉT MÉLYÍTETTÜK EL. MAJD A MÁSNAPI PROGRAMOT PONTOSÍTOTTUK.
2. nap
Délelőtt: Borús időre ébredtünk, a tanárok kémlelték az eget és nézték az időjárást, hiszen mai napon
hosszú út előtt állunk, mert TOPORCRA utazunk a GÖRGEY család egykori fellegvárába, hogy
tiszteletünket tegyük e nagy magyar család tevékenysége előtt, megemlékezzünk GÖRGEI ARTÚR
tábornok tevékenysége előtt. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a rendkívül rossz állapotú családi kastély
megújult-e. Ismét megérkeztek a megbeszélt időpontra a tompás diákok és kísérő tanáruk, indult a

busz és mi is mind a buszon ültünk. Közel három órás utazás után érkeztünk meg Toporcra. Gyorsan
szálltunk le a buszról is indultunk a temetőbe, mert nagyon esőre állt az idő.
Délután: Toporc külső részén van a Felvidék legrégibb hársfája, ezt szerettük volna körbe állni, a heves
eső miatt nem tudtuk, nehéz volt megfordulni, ezért több, mint húsz percet mentünk előre a következő
faluig. Már majdnem a lengyel határon voltunk, de mi Lőcsére igyekeztünk a Lőcsei Pál által készített
alkotásokat megtekinteni. Szerencsénk volt, mire Lőcsére értünk az eső elállt és rövid várakozás után
bejutottunk a csodálatos templomba. Titokban fotóztunk, sajnos a csoportkép nem lett a legjobb. Majd
a Fő teret jártuk körbe, megbeszéltük a lőcsei fehér asszony történetét, megnéztük a kalodát, a volt
városháza épületét, diákok körbesétálták a teret a város történelmi múltjáról is szóltunk.
Este: Közel két órás buszozás után érkeztünk vissza a szálláshelyünkre. Ahol elköszöntünk a tompás
diákoktól, megbeszéltük a másnapi indulás időpontját, majd rövid pihenő után ismét visszatértünk a
kollégium nagy termébe. Itt vidám játékos vetélkedő után megbeszéltük a nap fontosabb értékeit,
játszottunk, amelyet a diákok nagyon élveztek. A fiúk számára lehetőség volt focizni a rimaszombati
diákokkal.
3. nap
Délelőtt: Alsósztregovára utaztunk ismét a rimaszombati diákokkal és Angyal László tanár úrral, aki a
térség nagy ismerője. Alsósztregovára mentünk a Madách - kastélyba, hogy tisztelegjünk e nagy
drámaíró emléke előtt. Előre bejelentkeztünk, így tudtak bennünket 10 órakor fogadni.
Meglepetésünkre éppen a múzeumban fotózás volt, mert kiadványt készítenek elő, bennünket is
fotóztak. Egész délelőtt itt voltunk, mert az Ember tragédiáját 7 fő kiválasztása után színenként haladva
mutatták be. A jelképes öltözékbe a legjobban olvasó, előadókat választottak ki a tanárok. Érdekes volt
a szépen felújított múzeumban látni és hallani e drámát.
Megkoszorúztuk Madách Imre síremlékét is. megtudtuk, hogy a kastély mellett van a helyi általános
iskola, de már az itt élők nem beszélnek magyarul.
Délután: Buszba szálltunk és indultunk a véglesi várba. A több mint 15 év alatt felújított várban jelenleg
szálloda is működik, de szívesen mutatják be értékeit. Itt Angyal László tolmácsolt, megtudtuk hogyan
épült újjá a vár, milyen értékei vannak jelenleg, Leonard da Vinci alkotásainak másolatait rejti a vár.
Sajnos, a szobákat csak a közösségi hálón keresztül láthattuk, majd közös képet készítettünk a várban
és indultunk tovább Gácsra. Felmentünk a Forgách kastélyhoz, megnéztük a szépen felújítás
eredményét, hallgattuk a barokk zenét.
Este: Későn értünk haza, de rövid pihenő után feladatot kaptak a diákok. Utolsó estére csoportokat
alakítottak ki és feldolgozták a véglesi várhoz kapcsolódó történetet, amely Szent László király életéből
vett történet. Majd ezután drámapedagógia módszerekkel elmélyítettük a nap eseményét, a látott
történelmi értékeket, természeti csodákat. Késő estig végeztük ezt, megnézték a diákok az elkészült
fotókat, aludni tértek.
4. nap
Délelőtt: A rimaszombati tompás diákok időben történő megérkezés után indultunk Ajnácskőre, a
várba. Vittük magunkkal minden olyan eszközt, alapanyagot, amely majd a pinikhez szükséges. Ide is
jött velünk tompás tanár. A gömöri falvakról Csank Matyi beszélt a diákoknak, hiszen ő itt él és imádja
e tájat. Megérkezve a fő térre ismerősöket keresett, aki elvitte a vadászházhoz a kellékeinket, indultunk
a várba, ahová könnyen feljutottunk, körbe jártunk és gyönyörködtünk a látványba, mivel ez a vár közel
van a magyar határhoz még hazafelé is tekingettünk. Ez után indultunk a vadászházhoz.

Délután: KÖZEL NÉGY KILOMÉTERES ÚT UTÁN ÉRKEZTÜNK MEG A VADÁSZHÁZHOZ, AHOL
SZALONNÁT SÜTÖTTÜNK, ZÖLDSÉGET VÁGTUNK, KÖZÖSEN KÉSZÍTETTÜK EL AZ EBÉDET, KÖZBEN A
DIÁKOK KARIKÁS OSTORRAL CSATTOGTAK, KÖZBEN VADÁSZLESRE MENTEK VADJUHOT, VAGYIS
MUFLONT NÉZNI, ESETLEG FARKAST LÁTNI. JÓ HANGULATBAN A DIÁKOK JOBBAN MEGISMERTÉK
EGYMÁST, A KÖZÖS ÉTKEZÉS UTÁN RENDET TETTÜNK, MAJD VISSZASÉTÁLTUNK A BUSZHOZ.
FELSZÁLLTUNK ÉS RIMAJÁNOSINÁL MEGÁLLTUNK. MEGNÉZTÜK AZT A HELYET, AHOL A HALOTTI
BESZÉDET KÉSZÍTETTÉK.
Este: MEGHÍVTUK ESTÉRE A TOMPÁS DIÁKOKAT, AKIK ELFOGADTÁK AZT. MEGÉRKEZTEK HÉT ÓRÁRA,
MAJD UTÁNA ELŐADTÁK A CSOPORTOK A VÉGLESI VÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ TÖRTÉNETET KÜLÖNÖZŐ
STÍLUSBAN. NAGYOKAT NEVETTEK A DIÁKOK EGYMÁSOK IS, JÓL SZÓRAKOZTAK. ÉRTÉKELTÉK A
DIÁKOK TELJESÍTMÉNYÉT, JUTALMAZTUK ŐKET EGY-EGY CSOKIVAL. UTÁNA MEGBESZÉLTÜK A NAP
ESEMÉNYEIT, RÖGZÍTETTÜK AZOKAT, UTÁNA JÁTSZODTUNK, MAJD PAKOLTUNK, HISZEN MÁSNAP
MÁR MINDENKI HAZATÉR.
5. nap
Délelőtt: Bepakoltunk a buszba, mielőtt indultunk elköszöntünk a vendéglátóinktól, a Tompás
diákoktól, indultunk hazafelé. Útban megálltunk Betléren, ahol az Andrássyiak vadászkastélyát néztük
meg és a csodálatos parkot. Szerencsénk volt nem esett az eső, csodálatos napsütés volt. Magyar
nyelvű idegenvezető mutatta be a kastély és az Andrássy család történetét. Az idegenvezetés után
láttuk a család egyiptomi útjáról származó tárgyakat, ereklyéket. A szépen felújított kastély előtt több
csoportképet készítettünk.
Délután: Betlér után a közeli Rozsnyóra mentünk. Bemutattuk a város történetét, megnéztük a fő teret,
körbesétáltuk azt, majd elindultunk a katolikus püspöki templomba, de sajnos zárva találtuk, a plébánia
is zárva volt, így nem tudtunk bejutni a templomba, csak kívülről néztük meg. Elmentünk a híres
tűztorony előtt, megismerkedetünk a régi házak jellegzetességeivel. Majd pizzát ettek a diákok és
indultunk hazafelé. Késő délután érkeztek meg Szikszóra a fiatalok.

