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A kirándulás időpontja: 2022. április 26- 30.
A résztvevő diákok száma: 7.d osztály 20 fő és 2 kísérő pedagógus
Célterület: Szlovákia, Csallóköz
Az utazást támogatta:

Csallóköz kincsei
1. nap: Komárom – Gúta – Dunaszerdahely - Deáki
Első nap megismertük a kettévágott város túloldalát, a mai napig magyar többségű öreg Komáromot, majd a
komáromi erőd magyarországi részében tettünk vezetett látogatást.
Tovább utaztunk Gútára, a Kis-Duna régi medréhez, ahol megtekintettük a különleges, úszó hajómalmot és
Közép-Európa leghosszabb fahídját, gyönyörű természeti környezetben.
Dunaszerdahelyen a Csallóközi Múzeumba látogattunk, A „sárga kastélyban” berendezett múzeumban
Csallóköz népi építészetét, népi kultúráját és hagyományos mesterségeit (köztük az aranymosást és a
halászatot) ismerhettük meg.
Deáki neoromán stílusban kibővített római katolikus temploma a 13. században épült,(!) és „tartalmazza
elődjét is”, hiszen a mai templom legősibb része maga a Szent István-kápolna, amely a 11. században épült, a
deáki bencések használták a 13. századi latin szertartáskönyvet, a Pray-Kódexet, melyben az első magyar
írásos nyelvemlék is olvasható, benne a deáki templomról található feljegyzéssel, erről mesélt nekünk egy
tündéri idős tanító néni.
2. nap: – Dévény – Pozsony - Szentgyörgy
A gyerekek nagyon várták a hasonló korú diákokkal való találkozást, sajnos a járvány miatt a helyi iskola
lemondta a találkozót.

Tovább utazva Dévény várát tekintettük meg (kívülről), amely 2000 éves történelmével a térség népeinek
történelmében szimbolikus szerepet tölt be. Nekünk, magyaroknak az ország nyugati határköve volt. Sétát
tettünk a Duna-Morva összefolyásnál, ahol az emlékműnél a vasfüggöny áldozatairól is megemlékeztünk, és
meghallgattuk a híres szökési történetet.
Pozsony, Magyarország egykori fővárosa volt a következő állomás: séta a magyar történelmi múlt emlékeit
tükröző belvárosban, a koronázó székesegyház meglátogatása, séta a vár területén. A várkertben most kiépített
kastélykertet csodálhattunk meg. Rengeteg fénykép készült róla...

Szentgyörgyön ízelítőt kaptunk a gótika világából a szentgyörgyi templommal, mely a Bazini és Szentgyörgyi
grófok temetkezőhelye volt. A kisváros emellett több érdekességgel büszkélkedhet: itt nyílt meg a történelmi
Magyarország első lóvasút- pályája, amely Szentgyörgyöt kötötte össze Pozsonnyal. Itt végezte középiskoláit
Benyovszky Móric, a világhírű utazó, és itt született Vámbéry Ármin világhírű orientalista. Városbeli sétánk
során felidéztük e két jeles felfedező alakját.
Az ősi Szentgyörgyi és Bazini grófi család által birtokolt város felett magasodnak Fehérkő várának
maradványai. Izgalmas, oda-vissza 4 km- es gyalogtúrát tettünk meg a festői város felett, erdei ösvényen, a
Fehérkői vár romjaihoz.

3. nap: Nagytapolcsány - Nyitra- Zsérén
Alsócsitárra látogatunk, ahol Kodály A csitári hegyek alatt című éneket is gyűjtötte. Megkoszorúzzuk a
Kodály emléktáblát és el is énekeltük a dalt, amely előcsalogatta irodájából a helyi polgármestert!
A Vág menti Inóc hegyvonulatának gyönyörű romjához, a romantikus és gyönyörű természeti környezetben
lévő nagytapolcsányi várhoz látogattunk, amely a középkortól a Rákóczi-szabadságharcig a környék
központja volt. Nyitrán a városban nézelődtünk.
Zsérén Bencz Ilonka várt bennünket népdalcsokorral (esküvői csipkelődő dalokat énekeltek, a gyerekek nagy
mulatságára), díszes palóc viseletben. Megnéztük a zsérei tájházat is, amit teljes mértékben a helyiek
gyűjtéséből, adományaiból készült el.

4. nap: Bajmóc – Trencsén – Beckó – Csejte
Bajmóc vára volt a kirándulásunk egyik fénypontja. A középkori lovagvár Mátyás király országgyűléseinek
is helyszíne volt, kedvenc hársfája a mai napig a vár bejáratával szemben áll. Pompás berendezése
szemkápráztató.
Trencsén meseszép várát, a történelmi eljegyzések, esküvők színhelyét is láthattuk Megtekintettük a
romjaiban is megkapó Beckó (Bolondóc) várát, ahol meghallgattuk Stibor vajda és a bolond Beckó történetét.
A szállásra hazafelé megnézzük a vadregényes környezetben lévő, izgalmas csejtei várat, beszélgettünk a
Báthory Erzsébetről szóló véres történetekről és a mai tudományos magyarázatokról is.

5. nap: Galánta – Dunatőkés - Bős – Budapest
Galántán megtekintettük a Honismereti Múzeumot, amely a Kis-Duna mentén és a Vág alsó folyásán végzett
molnármesterség történetét mutatja be. A gyűjtemény mellett cölöpös vízimalmok és hajómalmok makettjét
is láthatjuk.
Ellátogatunk az Esterházy család ősi rezidenciájához is - Az északi torony alsó szintjén egy magánkézben
levő, reprezentatív kávézó és borászat működik, melyben az Esterházy családról szóló kiállítást láthattunk. A
kastélyparkban felkerestük Kodály Zoltán fejszobrát.
A dunatőkési vízimalom ma egy műszaki műemlék, a Csallóközben működő vízimalmokat idézi. Környezete
lenyűgöző.
A bősi erőművet és a tengernyire duzzasztott Dunát nagy élmény közelről látni, és szerencsénkre egy
hajóátemelést is nyomon követhettünk.
Majd az esti órákban hazaérkeztünk Budapestre.

Rákosfalvi Nóra osztályfőnök

