
 

Kirándulás egy évezreden át  

Útinapló  

Felvidéki kiránduláson a 8. évfolyam a Határtalanul! program keretében   

Pályázati azonosító: HAT-20-01-1175 

Támogatóink:  

 

 

Hosszú szervezés után a tavaly elmaradt kárpátaljai kirándulás helyett, 2022. májusában 

felvidéki kirándulásra indult a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 8. évfolyama 40 

diákkal.  

A kirándulásunkat hosszas előkészítés előzte meg.  

Először is felelevenítettük tavalyi, Nemzeti Összetartozás Napjára készített műsorunkat, amit 

artán Paláston, a magyar alapiskolában is előadtunk.   

Tanáraink segítségével az előkészítő órán megismertük a Felvidék történelmét és földrajzát, és 

énekeket tanultunk, amit a felvidékiekkel együtt énekeltünk az utazásunk alatt.  



 

Meghívtuk iskolánkba a Magyarság Háza szervezésében néhány előadót, akik élő 

történelemórát tartottak az első világháborúról.  

 

 

1. nap:  

 Utazásunk  2022. május 16-án, hétfőn vette kezdetét. Hajnalban indultunk busszal a 

150 km-re lévő Palástra, ahol a Palásthy Miklós Alapiskola felső tagozatos tanulóinak 

bemutattuk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából készített műsorunkat. 

Megismertük a várost, a tájházat, a templomot. Szállásunk Paláston volt, a Szlovákiai 

Magyar Cserkészszövetség vezetőképző központjában volt. Az estét egy hangulatos 

tábortűzzel zártuk.  



 

2. nap:  

Reggeli után Ipolyságra utaztunk, ahol megismerkedtünk a zsinagógával és a tájházzal. Ezután 

Ipolynyékre utaztunk, ahol a tájház megtekintése után egy hangulatos kirándulásra indultunk a 

közeli hegyekbe. A hegytetőn egészen Magyarországig elláttunk.  Délután tovább utazunk 

Érsekújvárra, mely a Nyitrai régió alsó részének kulturális központja. Megtekintettük a 

Kálváriát, amely a Forgács-bástya egyik fennmaradt részében található, a Szent Kereszt-

templomot és a Szentháromság-szobrot. Napunkat Deákiban folytattuk, mely a magyar 

művelődéstörténelem egyik legfontosabb emlékhelye volt. Elfoglaltuk új szállásunkat 

Felsőszelin. A napot focizással zártuk.   

 

3. nap:  

Reggeli után folytattuk Nyugat-Felvidék megismerését. Nagyszombaton jártunk, „a kis Róma“: 

történelmi belvárosában, megnéztük az egykori egyetemet. Beckónál a legszebb felvidéki 

várromot látogattuk meg. Trencsénben is  sétáltunk a Fellegvárba, és egy jót fagyiztunk a 

főtéren.  



 

4. nap:  

Reggeli után  Dunaszerdahely Bősre utaztunk, mely elsősorban a vízlépcső és az ún. „Duna 

tenger” lévén vált ismertté. A település gazdag történelmi múlttal bír, hiszen a régészek szláv-

avar és római kori temetőket is feltártak. Délután Rév-Komárom történelmi belvárosában 

tettünk sétát és városismereti vetélkedőn vettünk részt. Megismerkedtünk rév-komáromi 

magyar cserkészekkel, akik megmutatták nekünk a várost.   

 

 

5. nap: 

Reggeli után Nyitrára utaztunk. Itt egy városnéző séta keretében megtekintettük a várat, a 

katedrálist, és a Vazul tornyot. Majd az utazás együk csúcs pontja következett. Alsóbodokon 

felkerestük a 2017-ben felszentelt Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnát. Koszorúztunk 

Esterházy János sírjánál, az emlékhelyen dr. Csámpay Ottó mesélt nekünk. Délután kirándulást 

tettünk a közeli Gimes hegyére, játszottunk a várromnál, és különböző növényeket figyeltünk 

meg. 



 

 

   

6. nap:  

Reggeli után Szencre látogatunk. Ezután Dévény várát ismerhettük meg, ahol megláthattuk a 

Morva és a Duna összefolyását. Ezután az egykori koronázó várost, Pozsonyt fedezzük fel város 

történelmi belvárosában tett sétánkat rövid szabadprogrammal zártuk. Kora estére értünk haza 

Budapestre, és zártuk le ezt a felejthetetlen hetet.  

 


