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1. A program összefoglaló leírása

A Határtalanul HAT-19-01-0989. számú, „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”
program keretében iskolánk tanulói a „Felvidéki portya Tiszaalpáriból” elnevezésű kiránduláson vettek részt 2022. július 01-04. között Szlovákiában. A program célja volt a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kontaktus kialakítása, elmélyítése. A pályázati
támogatást még 2019-ben nyerte el iskolánk, de a Covid - helyzet miatt csak most kerülhetett sor a megvalósítására.
Az anyagi támogatást, a 2 400 000 Ft-ot. az étkezésre, a szállásköltségre, az útiköltségre,
a biztosításra illetve a meglátogatott helyek belépőinek finanszírozására fordítottuk.
A pályázat legfontosabb eredményeit abban látjuk, hogy lehetőséget biztosított a határon
túl élő magyarság életének megismerésére, a kulturális értékek meglátogatására. A tematikus útvonal a Felvidék legismertebb íróihoz, (Mikszáth Kálmán, Petőfi Sándor, Tompa Mihály) leghíresebb történelmi személyeihez (Mátyás király, II. Rákóczi Ferenc) és egyéb
művészeihez (Ferenczi István, Blaha Lujza) kötődött, így biztosítva azt, hogy a tanulók
tapasztalatszerzés útján még több ismerethez jussanak. A Talabor Utazási Iroda négy napos
programja érdekes és informatív elemeket kínált számunkra. Korrekt volt a szervezés, gördülékeny a kommunikáció, csodálatos, élményekben gazdag volt a program. A Felvidéken
élő idegenvezető, Varga Gábor személyében pedig egy szakmailag maximálisan felkészült,
gyerek - és pedagóguscentrikus segítőt kaptunk, aki emberileg is minden dicséretet megérdemel. A program a tanulók életkorának megfelelően tartalmazott a komoly, vidám és túrázós elemeket, és a csoport valóban betekintést nyerhetett a felvidéki magyarság életébe,
mindennapjaiba. A kirándulást követőn tervezzük a testvériskolai kapcsolat kiépítését a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolával.

2. Az eredetileg tervezett programban bekövetkezett változások

A tervezetthez képest pár dolgon kénytelenek voltunk változtatni. Az infláció következtében a létszámot 30 %- kal csökkenthettük, aminek a lehetőségével éltünk is a BGA engedélyével. A programelemek sorrendjén is változtattunk. Ennek okai között szerepelt, hogy
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a helyszínek nyitva tartásai 2019 óta változtak, így ha tartjuk az eredeti sorrendet, nem tudtunk volna minden tervezett látnivalót megnézni. A magyar iskolásokkal történt találkozás
elmaradt, hiszen már tanítási szünetben került sor a kirándulásra. Azonban az idegenvezető
bemutatta a felvidéki oktatási rendszert, és Rimaszombaton megtekintettük a Tompa Mihály Alapiskolát. Az időbe beleférve, idegenvezetőnk profizmusát dicsérve, több olyan városba is ellátogattunk, ami eredetileg nem volt a programunkban. Így jutottunk el: Iglóra,
Szepesszombatra, a selmecbányai bányába, és a Nestville Csokigyár múzeumába is. A Trianoni témanap keretében délelőtt a tanórákon beszélgetett minden osztály a határon túl élő
magyarok életéről, történelméről. Délután községi ünnepi műsorra került sor, ahol iskolánk
tanulói is részt vettek. Műsorunkban a fehér és sárga pom – pomokkal a pitypang virágait,
a tőlünk elszakított területeken élő magyarokat jelképeztük. A piros – fehér- zöld szalagok
a magyarságot, a kék- piros- fehér a Szerbiában és Szlovákiában, a kék- sárga az Ukrajnában, a kék-piros – sárga a Romániában, és a piros- sárga a Burgenlandban élő magyarokkal
való összetartozásunkat fejezte ki.
A pályázat alapkoncepcióját sikerült sértetlenül megvalósítani, a változások ellenére is.
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3. A támogatott tevékenység (program) három szakaszának (vagyis az előkészítő szakasz, az utazás, és az értékelő szakasz) részletes bemutatása

Szép Hazánk Felvidék,
Szálljon ez az ének.
Szálljon a világba,
Magyarnak, Testvérnek.

“Sötét felhőkből,
Esőt küld le ránk az ég,
Lemossa könnyeink,
Érted sírunk Felvidék.

Itt állunk árván,
Apáink sírja felett.
Itt ahol Szentjeid,
Óvták a nemzeted.
( Felvidék Himnusza)

I.

Az előkészítő szakasz:
Előzetes feladatainkhoz tartozott, hogy beszereztük a szülői nyilatkozatokat, melyben
engedélyezték a törvényes képviselők a kiránduláson való részvételt.
2021-ben már reménykedtünk abban, hogy 2022-ben még megvalósíthatjuk a programot, így a hetedik osztályosok osztálykirándulásán, Kiskunfélegyházán, az interaktív múzeumlátogatáson fontos szerepet kapott Petőfi és a Felvidék kapcsolata.
A résztvevő diákok több tanóra keretében készültek fel a kirándulás alkalmával érintett
nevezetességek megismerésére. Irodalom órákon a helyszínekhez kötődő történeteket olvastak, valamint Mikszáth Kálmán Fekete város című művével ismerkedtek meg. Történe-
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lemből megismerték a tájegységhez kötődő legfontosabb eseményeket, személyeket. Énekórán megtanulták Felvidék himnuszát. Biológia és földrajz órákon a tájegység élővilágát
ismerték meg. Rajz órán ezekről festettek is a tanulók. Technika órán az élelmiszerek témakörben megismerték a Felvidék jellegzetes ételeit, azok alapanyagait. Az előkészítő órák
anyagai szorosan kötődtek a pályázat tematikus útvonalához, ami a Felvidék legismertebb
íróihoz, (Mikszáth Kálmán, Petőfi Sándor, Tompa Mihály) leghíresebb történelmi személyeihez (Mátyás király, II. Rákóczi Ferenc) és egyéb művészeihez (Ferenczi István, Blaha
Lujza) kötődött.
Az indulás előtt, az előkészítő szakasz részeként szülői értekezleten bemutattuk a tervezett
programot. Egy power point bemutató keretében - amit még 2020-ban, a digitális oktatás
keretében készítettünk az akkori hetedikesek számára Virtuális Felvidék címmel – ismertettük meg a programelemeket.

II.

Az utazás bemutatása:

1. nap: 2022. július 01. péntek:
Kora reggel, 6:00-kor indultunk iskolánktól. A csomagok bepakolása után búcsút intettünk
a szülőknek és elindultuk, izgalommal telve. Már alig vártuk, hogy megismerkedjünk idegenvezetőnkkel, Gábor bácsival, aki gyönyörű palóc nyelvjárásával és humoros történeteivel azonnal belopta magát a szívünkbe.
Először meglátogattuk Selmecbánya városát, Petőfi nyomdokaiba lépve. Gyönyörködtünk
a Szentháromság tér, városháza, evangélikus líceum, leányvár kastély szépségeiben és érdeklődve hallgattuk a hozzájuk kötődő érdekesebbnél érdekesebb történeteket. Egy a helyi
bányászat jellegzetességeit bemutató kisfilm megtekintése után, lemerészkedtünk a bányába is, a Szent András tárnába, ahol megismertük a legfontosabb bányászati módszerek
és eszközök történetét. Második állomásunk Besztercebánya, melynek utcáit végigjárva IV.
Béla és Mátyás király emlékeit fedeztük fel, illetve megtekintettük a Thurzó-házat,
Beniczky-házat is és a főteret jártuk körbe. Majd fagyiztunk és hűsöltünk a szökőkútnál.
Este 7-re értünk a szállásra, az Eufória Hotelbe, Alsóerdőfalvára. Vacsoráztunk és elfoglaltuk a 2-3-4 ágyas, külön fürdőszobás, kényelmes szobáinkat.
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2. nap: 2022. július 02. szombat:
A második nap is eseménydús volt. A kiadós svédasztalos reggelit követően Ólublóra indultunk és megnéztük a várat. A 711 m magasan emelkedő, 14. században épült várban sok
érdekességet tudtunk meg Gábor bácsitól a középkori emberek mindennapi életéről, étkezési és öltözködési szokásairól. De beszélt nekünk arról is, hogy a lengyel koronázási ékszereket itt rejtegették, és Benyovszky Móric, a nemes és világutazó, Madagaszkár királya
is itt volt börtönben. A vár legmagasabb tornyából már láttuk a lengyel határt is. Utazásunk
közben meglátogattuk a Nestville Csokiműhelyt is, ahol finom édességeket kóstoltunk és
vásároltunk szeretteinknek. Késmárkon esős kalandban volt részünk. Egy jó ideig szakadt
az eső, aminek azért örültünk is, mert a hőség kicsit alábbhagyott. Majd mikor elállt, az
UNESCO listáján is szereplő Artikuláris Fatemplomot és a Thököly-várat néztük meg. Gyönyörködtünk Szepesszombat polgárházaiban, majd Poprádon elsétáltunk a Tátra Múzeumhoz. A nap fénypontja a hegyek látványa volt, ahogy az eső után párába burkolóztak. De
ezzel még nem ért véget a kalandok sora, hiszen a Csorba-tavat is körbejártuk 1346 méter
magasságban, sejtelmes felhőbe burkolózva. Ennyi kaland után alig vártuk a vacsorát, amit
a szálláshelyünkön, az Eufória Hotelben költöttünk el. Este feladatokat kellett megoldani:
versben vagy fogalmazásban örökítettük meg az élményeket, illetve a kiránduláshoz készült
feladványos füzetet oldottuk meg.

3. nap: 2022. július 03. vasárnap:
A harmadik nap jegesen indult, hiszen a dobsinai jégbarlanghoz indultunk. A jeges csodák
látványa kárpótolt a hidegért és a meredek kaptatóért. A Szlovák Paradicsomban már forró
volt a hangulat az Imrikfalvi víztározó körül tett „könnyű” túra során. Mindannyian teljesítettük az alföldi emberek számára cseppet sem könnyű terepen a távot! A hegycsúcsról
elénk táruló látvány minden nehézséget feledtetett velünk. Délután Lőcse nevezetességeit
fedeztük fel, a főteret, a városházát és a Thurzó-házat, valamint a Szent Jakab templomban
gyönyörködtünk a szárnyas oltárokban. Iglóra is ellátogattunk, és a városnézés után fagyi,
limonádé, szökőkútnál hűsölés várt, majd indultunk vissza a hotelbe. Az igen fárasztó nap
ellenére még volt idő kipróbálni a konditermet és a teniszpályát is.
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4. nap: 2022. július 04. hétfő:
A kiadós reggelit követően búcsút vettünk a szállásunktól és a Magas- Tátra látványától,
felfedezni indultunk Kassa városát. A több, mint két órás városnéző séta közben többek
között a Szent Erzsébet Székesegyházban gyönyörködtünk, majd meglátogattuk II. Rákóczi
Ferenc kriptáját és elhelyeztük a megemlékezés virágait. Tiszteletünk jeléül felolvastuk Petőfi: Rákóczi című versét. Hűsöltünk a zenélő szökőkútnál és elsétáltunk Rákóczi Rodostói
házához. Majd Rozsnyóra utaztunk, útközben a buszról megcsodálva Krasznahorka várát,
amiről Gábor bácsi érdekes történeteket is mesélt. Sajnos be nem mehettünk, mert az évekkel ezelőtti tűzeset miatt még mindig zárva tart. Rozsnyóra érve a Ferences templom, a
Tűztorony, a Városháza, Kossuth Lajos szobra, és a Nehrer-ház gyönyörű látványa után
láttunk egy szökőkúttá alakított korabeli lóitatót is. Utolsó állomásunkra, Rimaszombatra
érkezve, igazán személyes idegenvezetést kaptunk, hiszen Tompa Mihály és Blaha Lujza
mellett ott született idegenvezetőnk, Gábor bácsi is. A városnézés közben Hatvani István
emléktábláját olvasgattuk, a főtér szépségeit vettük szemügyre. Megtekintettük Ferenczy
István kriptáját, a Blaha Lujza szobrot, Tompa Mihály és Petőfi szobrát is. Gábor bácsi
mesélt nekünk a szlovákiai iskolák működéséről, és megnéztük a Tompa Mihály Alapiskolát és a Református Gimnáziumot. Ezután elbúcsúztunk idegenvezetőnktől és elindultunk
haza. Nyolc óra körül értünk Tiszaalpárra, nagyon fáradtan, de sok- sok tudással és élménynyel gazdagodva.

Tematikus útvonal összefoglalása:
A Felvidék irodalmi öröksége tematikus útvonalat Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Mikszáth Kálmán munkássága köré építettük fel. Petőfi szinte minden meglátogatott településen
járt, amikor 1845-ben bejárta a Felvidéket. Járt Kassán, Lőcsén, Rozsnyón, Rimaszombaton. Ezeken a helyeken megnéztük a Petőfi emlékeket, szobrokat, felidéztük a költő gondolatait. Mikszáth a Felvidéken született, járt Selmecbányán és Rimaszombaton iskolába, Lőcséhez pedig a Fekete város című regénye kötődik. Ezen emlékhelyeket mind meglátogattuk a kirándulás során. Rimaszombaton Tompa Mihály szobrát tekintettük meg, és Gábor
bácsi idézett a költő egyik leghíresebb verséből, a Madár fiaihoz című műből. A szerzett
ismereteket be fogjuk építeni a Petőfi 200 emlékév alkalmából szervezett programjainkba
is.
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III.

Az értékelő szakasz bemutatása
A tapasztalatokat, a megszerzett tudást és az izgalmas élményeinket másokkal is szeretnénk
megosztani, ezért a nyár folyamán még tartunk egy teadélutánt, ahol felolvassuk a tanulóink
által írt fogalmazásokat, verseket és levetítjük a képekből készített kisfilmünket is a szülőknek és tanulóinknak. Bemutatjuk az út során megoldott feladatokat. Egy beszélgetés keretében felidézzük a legvidámabb, legérdekesebb élményeinket. Egy kérdőívet is kitöltünk a
kirándulással kapcsolatban.
A Tiszaalpári Hírmondó 2022 júliusi számában megjelentetünk egy cikket a pályázat megvalósításáról.

IV.

A vállalt fakultatív programok bemutatása
A 2019-es pályázatban nem volt vállalt fakultatív programunk. De több olyan programelemet is megvalósítottunk, amit nem terveztünk előre.
Az előkészítő szakaszban:
1. A hetedik osztályosok osztálykirándulásán, Kiskunfélegyházán kiemelt szerepet kapott Petőfi és a Felvidék kapcsolata.
2. A digitális oktatás idején kisfilmet készítettünk Virtuális Felvidék címmel, azokkal a
tanulókkal, akikkel kirándultunk volna 2020-ban. Ezt az előkészítő szakaszban felhasználtuk. Levetítettük osztályfőnöki órán és a szülői értekezleten is.
Az utazás során:
1. A selmecbányai bányában tett látogatás.
2. Szepesszombat és Igló városának megtekintése.
3. A Nestville Csokimúzeumban tett látogatás.

V.

A támogatott programmal kapcsolatosan előírt kommunikációs tevékenység megvalósulásának bemutatása:
a) Iskolánk honlapján (www.alpariskola.hu) a Pályázatok fülön belül, megtekinthető egy
összefoglaló a programról, a megvalósítást segítő szervezetek logói, a Szakmai beszámoló, egy fotóválogatás az utazás, az előkészítő és az értékelő szakasz képeiből, a keletkezett egyéb dokumentumokból: fogalmazások, versek, Felvidék- füzet. Itt tekinthető meg
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a Virtuális Felvidék- kisfilm is, melyet a gyerekeknek is és a szülői értekezleten levetítettünk az előkészítő szakaszban. A linkje: https://youtu.be/oQJuTFoYJtU
b) A Tiszaalpári Hírmondó 2022. júliusi számában egy rövid beszámoló megjelentetése.
c) Egy összefoglaló kisfilm elkészítése, amit a youtube-n, a következő linken lehet megtekinteni: https://www.youtube.com/watch?v=bxORiPPtEQ0
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