Kirándulás a Felvidéken 2016 – Határtalanul program
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Határtalanul
programjának” keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy hetedik
osztályos tanulója 2016 szeptemberében „Természetjárás a Felvidéken” elnevezésű
tanulmányi kiránduláson vett rész. A diákoknak lehetőségük nyílt megismerni a felvidéki
Csallóköz páratlan természeti adottságait, és találkozhattak Nyitra és Pozsony városok
történelmünkből ismert fontos emlékhelyeivel, gazdagodva ezáltal nemzeti összetartozásunk
élményével.
A kirándulás előkészítő szakasza is fontos volt számunkra:
A Magyarság Házába tett látogatásunk alkalmával képet kaptunk arról, amit olyan nehéz
megfogalmazni és tárgyiasítani, magyarságunk alkotóelemeit, a határokon átívelő
magyarságtudatot.

Kirándulásunk nagy részét természetjárás alkotja, így fontos volt, hogy a vizek és az erdők
élővilágával ismerkedjünk a Természettudományi Múzeumban.

Utazásunk első állomása a Komáromi erőd volt.

Komáromi erőd bejáratánál
Komárom a Csallóköz, a Komárom-Esztergomi-síkság és a Mátyusföld találkozási pontján, a
Duna két partján épült település. Bal parti része Komarno /Észak-Komárom/ Szlovákia része,
a jobb parti, kisebb része Magyarország területén fekszik. Az UNESCO Világörökségi
Várományosi Listáján szereplő műemlék lenyűgöző látványt nyújt hatalmas, precízen
faragott kövekből épített falaival, a védműveket borító 3-4 méter vastag földtakarójával és
több kilométer hosszú földalatti folyosórendszerével (kazamata-hálózatával).
Következő állomásunk Gúta volt.

A gútai hajómalom az úszó vízimalom utolsó példánya. A Duna holtágán helyezkedik el a két
párhuzamos csónakra felhelyezett, és a parthoz kikötött vízimalom. A malomhoz 86 m
hosszú hídon át vezet az út, amely Európa leghosszabb faszerkezetű hídja. A régi malomban
múzeum található.
Kirándulást tettünk a környező ártéri területen, itt vízmintát vettünk és növényeket
gyűjtöttünk. A gyerekek szép természetfotókat készítettek:

Utunk Csallóköz központjába, Dunaszerdahelyre vezetett, a Csallóközi Múzeumba. A
múzeum régészeti, történeti, művészettörténeti, néprajzi gyűjteménye nélkül csak hiányos
ismereteink lennének a Csallóközben élt népek, az itt élő magyarság történetéről.
Szállásunk Deákiban volt, Deáki egy kis község, otthon éreztünk magunkat itt, szeretettel és
finom vacsorával fogadtak minket.

Másnap korán kellett reggeliznünk, mert vártak minket a bölények a kistapolcsányi
rezervátumban. Érkezésünkkor kapták csak meg reggelijüket, hogy nyugodtan

megfigyelhessük ezeket a ritkán látható hatalmas állatokat, egyébként a rezervátum
területén szabadon élhetnek.

Ezt követően ellátogattunk a Malonyai Arborétumba. A SZTA (Szlovák Tudományos
Akadémia) Malonyai Arborétuma a legeredetibb arborétumok – fagyűjtemények közé
tartozik Közép-Európában.

A legrégibb szlovák város Nyitra, melynek legnagyobb látványossága a Nagy-morva
Birodalom uralkodóinak és a nyitrai hercegek székhelyéül szolgáló hatalmas szláv vár helyén
felépített nyitrai vár. Ma a nyitrai püspökség székhelye.

A katedrális legrégibb megmaradt része a román Szt. Emerám templom, melynek
keletkezését a XI. és a XII. századra teszik.
Kirándulásunk harmadik napján is gyönyörű őszi idő volt. A korai reggeli után a deáki
katolikus templomba látogattunk.

Látogatásunk zárásaként a templomkertben koszorút helyeztünk el Serédi Jusztínián
emlékművénél. A fából készült kereszt az egykori hercegprímás érdemeit hirdeti, amit a
nemzetért, az országért és a magyar egyházért tett.
Ebéd után indulhattunk tovább kirándulásunk utolsó állomására: Pozsonyba, Szlovákia
fővárosába.
Elsőként a várkapunál szálltunk le a buszról, itt várt minket pozsonyi idegenvezetőnk. A Duna
fölé emelkedő, jellegzetes, felfordított asztal formájú, négy saroktornyos vár Pozsony
szimbóluma. Tovább indultunk az óvárosba. Nagyon szép, hangulatos utcákon sétáltunk, a
koronázási dómot is megtekinthettük, melynek tornyán a magyar szent korona jelzi fontos
történelmi szerepét, tizenegy magyar királyt koronáztak meg falai között.

A rengeteg élmény, a gyönyörű természeti környezet és történelmi városok nyújtotta
felejthetetlen emlékek mellett gazdagabbak lettünk a határokon átívelő nemzeti
összetartozás érzésével.

