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1. NAP 2016. május 10.
7 órakor indultunk Rimaszombatra, ahol felvettük a velünk együtt utazó diákokat és kísérő tanárt a
Tompa Mihály Alapiskolából. Majd tovább utaztunk Végles várába. Itt a teljesen felújított várszállót
és a benne elhelyezett fegyvereket néztük meg.
Több órás utazás után izgatottan vártuk, hogy megérkezzünk Selmecbányára. A történelmi
városrészbe nem könnyű a bejutás. Csepergő időben megilletődötten szálltunk ki a buszból és
cipeltük csomagjainkat a több mint 500 éves épületbe. Gyors regenerálódás után gyaloglás, séta
következett. Irány a LEÁNYVÁR. messzinek tűnő várba viszonylag gyorsan felértünk. A kapott
magyar nyelvű tájékoztató után végigjártuk a szinteket, majd sok-sok fotó újabb csoportkép
készítés után - az eső elállt - visszaséltátunk a szállásra. Megnéztük a SALAMANDRA emlékeket, a
város jelképét, rácsodálkoztunk a fordított óramutatóra, megismertük történetét is.

A szálláshely elfoglalása után sétát tettünk a városban, megnéztük azokat az épületeket, amelyek a
magyar történelemhez kapcsolódnak, Nagy nehezen találtuk meg a Petőfi emléktáblát, mert az
épületet felújítják, így sajnos nincs ott koszorú, nemzeti színű emlékmű. Még magyarul tudó
diákokkal, fiatalokkal is találkoztunk. Gyönyörködtünk az aranyló szalamandra reliefben is. Az
alsóvárnál készítettünk fotókat is. Majd eleredt az eső, így a szállásra mentünk, ahol tovább
beszélgettek a diákok. A több száz éves volt bányakapitányság épületének ablakából csodálatos
képeket készítettünk az alsó várról. Sajnos ebben az épületben nincs kiállítás.

2. NAP 2016. május 11.
Reggeli után összepakoltunk és a csepergő esőben útnak indultunk Besztercebánya felé. Útközben
Anton nevű településen álltunk meg, ahol hatalmas kastély magasodott. Ez a XVIII. Században épült
barokk kastély a Kohári családé volt. Itt is úgy emlegették őket, mint szlovák nemesek. Ezt bezzeg
nem mondták róluk Füleken. A kastély nagyon szép kiállítással rendelkezik. Sajnos az épületben nem
lehet fotózni, de annyit elértünk, hogy a bejáratnál készülhetett egy csoportkép. Megnéztük a
korabeli nemesség életmódját, értékeit szobáról szobára. megismertük a konyhaberendezés tárgyait
és a környék növény- és állatvilágát is. Utunkat Besztercebányára folytattuk.

Garamszögön az evangélikus templomot néztük meg. A híres bányaváros fő utcájára nem mehetett
autóbusz. Hatalmas gyönyörű tér, de már nem magyar, itt még véletlenül sem találtunk
hivatalosan magyar emlékeket, itt minden arról szól, milyen nagy nemzet volt a középkorban a
szlovák nép. Körbejártuk a teret és döbbenten tapasztaltuk itt minden emlék magyar, néhány latin
feliratot találtunk, de a műemlékeken nincs sehol feltüntetve, hogy itt valamikor is éltek magyarok,
németek, csak szlovákok. Jártunk a Mátyás házba is. Nagyszerű kiállítása van, bemutatja a
céhművesség minden eszköztárát, a céhládák sokaságát. Sajnos

az összes XVI-XIX. századi

nemes szlovák és német eredetű.
Késő délután indultunk Rimaszombatra a szállásra több órás utazás után érkeztünk meg. Gyors
vacsora, szállás elfoglalása után próbáltunk a másnapi műsorra. Mindenki lelkesen próbált, mert
addig nem lehetett mással foglalkozni, amíg nem ment jól a műsor. Utána a fiúk-lányok focizni
mentek a kollégiumba lévő diákokkal. A fáradtság elmúlt, sötétedésig folyt a focizás. Utána
fényképeket néztük meg, majd viszonylag korán kb. 11 órakor ágyba kerültek a fiatalok.

3. nap 2016. május 12.
Ezen a reggelen készültünk az előadásunk megtartására. Ez még az időpontok módosításai miatt
október 6-a tiszteletére készült. Úgy válogattuk össze a műsort, hogy a magyarságról, a kitartásról
is szóljunk. Ezért ebben az évben Damjanich János tábornok életéről, kitartásáról is szóltunk.
Elhangzott Reményik Sándor Romon virág c verse is. A diákok nagyszerűen felkészültek, pontos
verstudással, szerepvállalással segítették a műsor hatékonyságát. Mindenki lélegzet visszafojtva
hallgatta Gácsi Zsófia ének előadását. A rimaszombati diákok nagyon figyelmesen hallgatták, majd
az iskola bemutatása után a tanítási órákat nézték meg. Jártak angol, magyar, szlovák órákon.
Kora délután a Gömöri Múzeumba mentünk, ahol megtekintettük Gömör vármegye történelmi,
természeti múltját, szépségeit. Szerencsénkre magyarul jól beszélő, a Bél Mátyás Egyetem
történelem szakán magyarul végzett muzeológus vezette végig a diákokat. Mivel több alkalommal
volt a pályázat készítője e múzeumban, találkozott a vezetővel boldogan üdvözölték egymást. A
diákok figyelmesen hallgatták, figyelték a vezetőt, megdöbbenve adták tudtunkra mennyi régi
eszközt, kelléket nem ismernek a mai diákok. Amelyeket megismertek örömmel mondták el mire is
használják azokat. Össze tudtuk hasonlítani a palóc és az abaúji nyelvjárást is, szólt a '48-as
emlékek jellegzetességeiről, Tompa Mihály életéről is.
Karaszko Árpád-kor alapokon épült gótikus templomát néztük meg ragyogó napsütésben, sajnos a
templombelsőt nem láthattuk, mert be volt zárva. Elmentünk a mellette lévő temetőbe magyar
emlékeket kutatni, egyetlen magyar sírt találtunk, egy tanító kőből készült sírkövét, majd a
kollégiumban ismét a focié volt a főszerep, hiszen a diákok a szereplés után felszabadultak, majd
korábban csoportokat alakítottunk ki, feladata volt a diákoknak Bethlen Gábor besztercebányai
királlyá választását készítették elő a diákok. Nagyszerűen készültek fel a feladatra, minden
rendelkezésre álló anyagot, forrást (Internet) felhasználtak, a próbákon. Késő este készültünk a
másnapi túrára.

4. nap 2016. május 13.
A rimaszombati diákokkal együtt utaztunk Ajnácskő várához. A magyar nyelvű település felé
magasodó várrom így is hatalmas, Várkapunk keresztül jutottunk fel a romhoz, ahol magyar
nyelven is olvashattuk a vár feltárt történelmét. Körbe jártunk, szomjúságunkat oltottuk, indultunk
tovább a ragácsi hegyre. Közben megnéztünk egy ló tenyészetet, megpihentünk és a vadászháznál
letáboroztunk ebédet készíteni. Itt a fiúk fát gyűjtöttek, a lányok - fiúk vegyesen előkészítették a
szalonnát,

kolbászt,

zöldségeket.
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elfogyasztottuk, rendet tettünk, összegyűjtöttük a szemetet. Sietni kellett nagyon borulttá vált az
idő még messze voltunk a hegytetőtől.
Csank Mátyás rimaszombati iskola tanulója elmondta természetvédelmi területen járunk, mindenre
ügyelni kell. Megnéztük a védett növényeket, körbe jártuk az épületet, a patakból és a forrásból
vizet gyűjtöttünk, eloltottuk a tüzet, ásványvizet magunkkal vittük. Szinte lábujjhegyen libasorban
haladva mentünk a hegygerincen muflon lesre. Sajnos, másik is voltak az erdőben, vadászok, akik
lövéseikkel elriasztották a vadakat, mi csak mentünk előre csendben, bíztunk abban hátha látunk
vadjuhokat. az egyik tisztáson az elől haladók meglátták a mufloncsordát, örömükben kiabáltak,
így akik hátul voltak csak Matyi fotóiban gyönyörködtek, közös fotókat is készítettünk.
Több mint 13 km-t gyalogoltunk mire a buszhoz értünk senki sem érezte a fáradságot. Buszra
szálltunk Rimaszombat felé vettük az utunkat, közben megálltunk Rimajánosiban megnézni azt a
katolikus templomot, ahol a Halotti beszédet írták a szerzetesek. Sem a kolostor, sem a templom
nem áll már, a katolikus templomban őrzik a Halotti beszéd másolatát, de valójában a mellette lévő
református templomban írhatták ezt. Kedves, idős, magyarságát fel nem adó néni vezetett
bennünket. A kollégiumban rövid pihenő után fociztak a diákok a kollégistákkal közösen, majd
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hallhattunk összepakoltunk késő estig beszélgettünk.

5. nap 2016. május 14.
Kora reggeltől pakoltunk, mert messze volt a szállás és

busz, sajnos az időjárás elromlott, de

bíztunk abban, mire Betlérre érünk, eláll az eső. Nem ez történt, csepergő esőben vártuk a
bebocsátást a híres Andrássy vadászkastélyba, megvettük az elég drága belépőjegyet, de nem
csalódtunk, nagyszerű idegenvezetőnk volt, ő is pedagógusként tanított Rozsnyón, értett a diákok
nyelvén, minden megmutatott, még néhány székhez, asztalhoz a diákok hozzá is érhettek, bár
biztonsági őr kísért bennünket, félve valaki valamit eltulajdonít. Vettünk fotójegyet is, így volt
lehetőségünk fotóval dokumentálni jelenlétünket. Az eső nem állt el, így a parkot nem tudtuk
körbejárni, a hatalmas fákban gyönyörködtünk.
Szakadó esőben indultunk Rozsnyóra. Itt a Fő téren néztük meg a középkor város emlékeit, majd a
püspöki templomba mentünk. Itt találkoztunk a fiatal katolikus pappal, aki lelkesen mutatta be a
templomot, az ott lévő híres Rozsnyó bányászatát bemutató Madonna képet, majd elvitt bennünket
abba a templomba, ahol magyar miséket tartanak, sőt beszélt nekünk a magyar diákokról, az

iskolai kultúráról, a helyi magyarságról. Szívesen töltötte velünk az időt, örült annak, hogy ott
voltunk. Ajándékként Nepomuki Szent János a rozsnyói egyházmegye védőszentjének emléksorait
adta nekünk. Elmondja az új püspök szlovák származású, de tanul magyarul, bár még misét nem
tud tartani. Elköszönve indultunk haza.
Kora este értünk haza szerencsésen. A szülők már vártak bennünket. Elköszöntünk egymástól
mindenki boldogan tért haza, mert jól érezték magukat a diákok ezen a Kora este értünk haza
szerencsésen. A szülők már vártak bennünket. Elköszöntünk egymástól mindenki boldogan tért
haza, mert jól érezték magukat a diákok ezen a programon.
A tevékenység kapcsolódik a választott témához, a tevékenységben magyarországi és külhoni
diákok közösen vettek részt, a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményezett, a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz, a tevékenység az
ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai módszert tartalmazott, a tevékenység tartalmaz a
magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt is (Aradi vértanúra emlékeztünk).

