Tanulmányi kirándulás rövid bemutatása
Nyugat-felvidéki kirándulás
2018. máj. 16 – 20.
1. nap
Először megtekintettük az Alsósztregován található Madách Imre
szülőkastélyában berendezett interaktív múzeumot. Ezután pedig a Felvidék egyik
legszebb bányavárosába Besztercebányára látogattunk el. Sétáltunk a főtéren, és
megtekintettük a Várnegyedet. Megnéztük a német templomot, amely a 13.
században épült. Ezt követően a körmöcbányai pénzverdébe mentünk. Ez a pénzverde
a történelmi Magyarország legjelentősebb pénzverdéje volt, már Mátyás korában is itt
verték a körmöci aranyat. Megnéztük az Érmék és Pénzérmék Múzeumát.
Felsétáltunk a Várnegyedbe ahol megnéztük a gótikus stílusban épült Szent Katalin
Templomot az Ótoronnyal. Első éjszaka Selmecbányán szálltunk meg a Hostel sv.
Jurajban.
2. nap
Az UNESCO Világörökség részét képező Selmecbánya városközpontját
látogattuk meg. A Szentháromság-térre igyekezve elsétáltunk a Szent Katalin templom
mellett, majd felkerestük Petőfi Sándor emléktábláját az evangélikus líceum épületén.
Ezután a középkori templomból erőddé alakított Óvárat néztük meg, amelynek
udvarán 1848-49-es szabadságharc emlékműve látható. Az óvárból láthattuk az újvár
épületét is.
Délután megtekintettük Bajmóc várát kívülről (Nagyfüged és Visonta).
A kisnánai csoport belülről is megnézte a várat. A bajmóci állatkertben tanulóink
vidáman nézelődtek a rengeteg állat között. Ezután elfoglaltuk szállásunkat Galántán,
a Silver Lake Ranchen. Itt 3 éjszakát töltöttünk, aminek tanulóink nagyon örültek, mert
emuk, lovak, kutyák és macskák is voltak itt.
3. nap
Reggel felkerestük Galántán az Eszterházyak ősi neogótikus kastélyát. Majd
pedig Vágsellyére látogattunk a Pázmány Péter Alapiskolába, ahol megismerkedtünk a
diákokkal, bemutattuk településeinket (amire előzetesen PPT bemutatóval készültünk)
és átadtuk előzetesen készített ajándékainkat.
Ellátogattunk a vadregényes környezetbe illő Csejtei várba, ahol
idegenvezetőnk részletesen elmesélte a Báthori Erzsébet grófnőt övező legendát.
Délután a Vöröskői vár pompás eredeti berendezését csodáltuk meg, amely gróf Pálffy
családé volt a 16.-ik század közepétől 1945-ig. Nagyszombatra mentünk ezután
városnézésre, ahol megtekintettük a Nagyszombati egyetem templomát, amely a
magyarországi barokk legcsodálatosabb alkotása.

4. nap
A Nyitrai Püspökvárat tekintettük meg. Belülről is megnéztük a Szent Emmerám
székesegyházat, amely a legrégebbi egyházmegyei templom a Felvidéken.
Ezután Alsóbodokra utaztunk, ahol megtekintettük a Vas-turul előtt lévő Esterházy
János Emlékmúzeum tárlatát. Majd pedig felkerestük a dombtetőn az Esterházy János
hamvait magába foglaló sziklabarlangot, ahol elhelyeztük koszorúnkat, hogy lerójuk
kegyeletünket a mártírhalált halt miniszter előtt. Ezután felkerestük a Turulemlékművet, amelyet az eredeti alkotás darabjainak felhasználásával alkotott meg
Hesztera Aladár. Majd pedig Gimeskosztolány 11. századi Szent György templomát
tekintettük meg. Ezután Gímes várához kirándultunk, ami nagyon fáradságos, meredek
úton történt. Ezután a koloni tájház népi kincseit néztük meg, ahol meghatott
bennünket az előadó hölgy igaz magyarsága.
5.nap A Pozsonyi koronázó templomot és a várudvart néztük meg, majd pedig
a városban sétáltunk. Dévényben megtekintettük a várat, majd a Milleneumi emlékmű
megmaradt tábláját, az apácatorony alatt pedig felidéztük az azt övező legendát.
Kirándulásunkat egy Dévényből Pozsonyba tartó hajóúttal zártuk.
Az út során Csúsz Balázs idegenvezető tette beszámolóival élvezetesebbé és
szemléletesebbé kirándulásunkat.

Tematikus útvonal összefoglalása:
A Felvidék műemlékekben, várakban és kastélyokban gazdag tájain kirándultunk, és
megismerkedtünk a zoboraljai szórványlétbe szorult magyarság hagyományainak,
kultúrájának utolsó őrzőivel.

