
Határainkon túl, határtalanul 

Mi összetartozunk 2017 

 

 A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola 7. osztályos tanulói az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

lebonyolításában a Felvidéken kirándulhattak. 

 A pályázat a tanulók és kísérőik számára 476 000 Ft támogatást nyújtott, mely az 

utazás és a szállás költségeit fedezete. Diákjaink a Felvidék magyar nemzeti örökségével 

ismerkedhettek meg. 

A pályázat címe: A Felvidék nemzeti örökségei. Ennek szellemében keresték fel a diákok 

Dévényt, ismerkedtek Pozsonnyal, jártak Szencen, Galántán, Deákiban, Gútán. Felkeresték az 

ógyallai csillagvizsgálót, a zsitvatői emlékhelyet. Jártak Virten, Búcson. Megismerkedtek 

Komárom nevezetességeivel. Közös kulturális és sport programokon vehettek részt a 

marcelházi magyar tanítási nyelvű alapiskola diákjaival. 

A Határtalanul program egyik célja volt az összetartozás érzésének erősítése. A határokon 

átnyúló szolidaritás erősítése. A tanulók és kísérőik boldogan felejthetetlen élményekkel 

gazdagodva tértek haza. 

Az előkészítő órák: 

Az 1. órán Krisztin N. Lászlóné történelemtanár előadást tartott az államhatárom kívüli 

magyarság történetéről, az elszakadás okairól és körülményeiről. A 2. órán a tanulók 

bemutatták (PP bemutatón) a gyűjtőmunka során összegyűjtött információkat. 

Csoportmunkában tablókat készíttek a Felvidéki magyarság elhelyezkedéséről. A 3. órán 

Vigh Márta osztályfőnök ismertette a tanulmányi kirándulás részletes programját és felhívta a 

diákok figyelmét a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályaira. 

Tanári előadás trianoni békéről, a magyarság helyzetéről. PP bemutató a diákok 

kutatómunkája alapján. Elemzés a bemutató után. Értékelő összegzés a gazdasági 

következményekről. 

Az előkészítő fakultatív foglalkozás: 

Az előkészítő foglalkozáson látottak, hallottak felhasználásával vetélkedőt szerveztünk, 

2017. május 25-én a pályázati kiírás fakultatív programjaként. A vetélkedőben a diákokat 

csoportokra bontottuk és TOTO, villámkérdések, mozaik összerakás, térkép felismerési 

feladatokon kértük számon a Felvidéki magyarsággal kapcsolatos előzetes ismereteiket. 

 

 



A tanulmányi kirándulás beszámolója 

(2017. május 30-június 2.) 

1.nap 

A kora reggeli indulás után 10 óra körül megérkeztünk Dévénybe. A vár romjai között 

csodálatos kilátásban volt részünk. A vártúra után Pozsonnyal ismerkedtünk. A pozsonyi vár 

szépen felújított épületében jártunk. Megtekintettük a várkertet, ahonnan csodás kilátás nyílt a 

városra. Pozsony történelmi város negyede felejthetetlen élményben részesített bennünket. A 

szűk utcák hangulata, a nyüzsgő életben otthon éreztük magunkat. A Szent Márton dóm, 

Szent Mihály kapu, Pozsonyi Nemzeti Színház által határolt háromszögben végigjártuk a 

koronázási menet útvonalát. Meglátogattuk a nevezetességeket. 

  

 

                         Dévény              Pozsonyi vár  

 

 

Pozsony, Szent Mihály kapu 



Délután Szencre látogattunk, ahol a helyi alapiskola aulájában megkoszorúztuk Szenci 

Molnár Albert költő műfordító és Csermák József olimpiai bajnok (az iskola volt diákja) 

emléktábláját. Átadtuk ajándékainkat a helyi iskola képviselőinek. 

Koszorút helyeztünk el Kodály Zoltán emléktáblájánál a galántai vasútállomáson, ahol 

gyermekkorában 1885-1892-ig élt világhírű zeneszerzőnk. 

A kora esti órákban foglaltuk el szálláshelyünket a Felsőszeli turistaszálláson. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Szenc          Galánta 

 

2.nap 

Reggeli után Deákiban felkerestük a Római Katolikus Templomot, ahol az első írásos 

magyar emléket őrizték (Halotti beszéd). A bencések életéről, a templom építésének 

történetéről, a „Halotti beszéd” – ről hallgathattunk érdekes előadást magyar nyelven. 

Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. Utunk ezután Gútára vezetett, ahol magyar nyelvű 

bemutatót hallhattunk az egyetlen ép hajómalom fedélzetén. Mindenkinek nagyon tetszett a 

malomhoz vezető hosszú faszerkezetű híd is. Majd az 1871-ben épült ógyallai csillagvizsgálót 

tekintettük meg. A közel másfél órás bemutató keretében tágíthattuk csillagászati 

ismeretünket Naprendszerünkről és a Tejútrendszerről.  Zsitvatorokon megkoszorúztuk az 

1606-os török - magyar békekötés emlékhelyét.(15 éves háború lezárása) 



   

Deáki       Gúta 

 

 

Ógyalla 



 

Zsitvatorok 

3.nap 

Reggeli után közös sportjátékot szervezünk a két iskola diákjainak. A fiúk fociban, a 

lányok kosárlabdában mérhették össze erejüket. Az előzetesen vártnál is jobban sikerült ez a 

program, barátságok alakultak, mélyedte el iskoláink tanulói, nevelői között. 

  11 órakor meglátogattuk a búcsi babamúzeumot, ahol diákjaink megismerhették a 

Felvidék jellegzetes népviseletét. A tárlatvezetés által megtudhattuk, hogy a magyarok lakta 

52 vidékről gyűjtötték be a jellemző viseleteket, amit minden esetben 7 babára öltöztettek. 

Volt felnőtt férfi, női gyerek fiú, lágy, csecsemő és idős férfi, női viselet. 

 Majd Virten megkoszorúztuk Baróti Szabó Dávid költő, nyelvújító síremlékét. 

Délután megemlékezésen vettünk részt a marcelházi Magyar Anyanyelvű Alapiskola 

tanulóival, melyben a Trianoni békeszerződés súlyos következményeiről emlékeztünk meg. 

Az ünnepély keretében verssel, prezentációval, kisfilmmel színesítettük a helyiek programját. 

Az összetartozás, az egy nyelvet beszélők között a közösen hallgatott versek és a film révén 

úgy érzem erősödött. Testvériskolai kapcsolatunk élő kapcsolat, melynek keretében több mint 

20 éve mindig közös sí táborozáson vesznek részt tanulóink. Minden évben rendszeresen 

látogatjuk egymás rendezvényeit, nyáron hozzánk jönnek nyaralni. Este közös 

beszélgetésekkel, játékkal folytatódott a délutáni program, szálláshelyünkön, a község 

sportpályáján. 



    

 

Virt 

       

          



 

 

 

 

 

 

 

 

Foci         Babamúzeum 

 

4.nap 

 A negyedik napon reggeli után ismét felkerekedtünk és Rév-Komáromba utaztunk, 

ahol idegenvezetőnk segítségével megtekinthettük V. László, Klapka György és Jókai Mór 

szobrát, valamint az Európa udvart. A fő téren sajnos csak a kishuszár zenéjének végére 

értünk oda (Klapka induló). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. László szobránál 



 

Klapka György szobránál 

 

Jókai Mór szobránál 



    

Monostori erőd bejáratánál 

 

Az erőd megtekintése után busszal indultunk haza Badacsonytomajra. A buszon 

villámkérdések formájában ellenőriztük le, hogy milyen új ismereteket szereztek tanulóink a 

négy nap során. 20 órakor ért be buszunk az iskola elé. 

 Fáradtan, de csodálatos élményekkel gazdagodva értünk haza a negyedik nap estéjén.  

Mindenki nagyon jól érezte magát, reméljük, máskor is lesz még lehetőségünk a Történelmi 

Magyarország tőlünk elcsatolt területeit bejárni. 


