Határtalanul 2019/2020

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2019-ban is írt ki pályázatot hetedikesek számára
határon túli magyarlakta területekre történő kirándulások támogatására.
Nyertes pályázatunk eredményeként a Felvidékre utazhattunk.
- a támogatás összege: 1 970 000 Ft
- a tanulmányi kirándulás ideje: 2019. október 2-4.
- a tanulmányi kirándulás helye: Felvidék, Szlovákia
- a kiutazók létszáma: 48 diák és 5 kísérőtanár
- pályázatunk címe: A Felvidék tudományos és technikai öröksége

Beszámoló

2019. október 2.
Az utazás célja történelmi a Felvidék technikai és tudományos örökségének megismerése, és a
határon túli magyarság életével való megismerkedés.
Az első napon meglátogattuk a komáromi erődrendszert, az ógyallai obszervatóriumot, a gútai
hajómalmot. A hajómalom a technikai örökség része, az ipari forradalom kora előtt a
legfontosabb mechanikai gépezetek egyike volt. A térség a gabonatermesztés, feldolgozás és
kereskedelem egyik fontos helyszíne, ezért ezt a jellemző tárgyat, amelyet meglátogattunk,
újjáépítették az emlékezet számára. Későbbi korszak, a Monarchia időszakának fontos
tudományos intézményeként hozta létre Konkoly-Thege Miklós az ógyallai obszervatóriumot,
amelynek meglátogatása izgalmas és érdekes programelem volt. Tanulóink egyszerre
ismerhették meg az alapító Konkoly-Thege Miklós sokoldalú tevékenységét, az intézmény
működését, és a csillagos égbolt titkait. A komáromi erődrendszerben tett látogatásunk során
hadtörténettel és a hadi építészet változásaival ismerkedtek meg a gyermekek. A látogatást
belvárosi séta követte.
2019. október 3.
A második napon a bányavárosokat, Selmecbányát ás Besztercebányát, majd Zólyomi Balassi
Bálint reneszánsz költő születési helyét, a gyönyörű zólyomi várat is megtekinthették a tanulók.
A selmecbányai Bányamúzeumban végigkísérhették a bányászati technika fejlődését a
középkori kezdetektől, majd leereszkedhettek a föld mélyébe is az aranybányászok nyomában.
A városi sétákon gyönyörködhettek az aranybányász városi közösségek által létrehozott terek,
városházák, iskolák, templomok, polgárházak szépségében. A napot szállásunkon
sportprogram zárta.

2019. október 4.
A harmadik napon a szállásadó Deáki értékeit, történetét és iskoláját ismerhették meg a
gyerekek, majd az egykori koronázóvárosban, Pozsonyban tettünk látogatást.
Deákiban került sor a kirándulás egyik nagyon fontos elemére, a deáki magyar tanítási nyelvű
alapiskolába járó iskolás gyerekekkel való találkozásra. Megismertük az iskolaépületüket,
szaktantermeiket, szép versenyeredményeiket, tantárgyaikat és tananyagbeosztásukat. Mi
rövid műsor keretében bemutattuk városunkat és iskolánkat, majd átadtuk azokat az
ajándékokat, amelyeket az utazó gyerekek gyűjtöttek össze számukra. Saját készítésű
emléktárgyaknak, iskolaszereknek, magyarságunkat kifejező kedves meglepetéseknek
örülhettek a deáki gyerekek. A harmadik nap nagy részét Pozsonyban, az egykori
koronázóvárosban, Szlovákia fővárosában töltötték. Itt elsősorban a magyar történelmi
emlékhelyeket kerestük fel. A Rákóczi-emlékév keretében megnéztük a pozsonyi Rákócziházat. Mind a gabonakereskedelemmel, a malmokkal, és az arany, ezüst és rézbányászattal
kapcsolatban felemlítettük ezek fontosságát a szabadságharcban is. Az előkészítő
foglalkozásokon és az előkészítő múzeumlátogatáson részletesen megismerték a gyerekek a
fejedelem életét, a szabadságharc történetét, és a meglátogatott területhez való kapcsolódását
is. A témanapon változatos tevékenységek során az iskola többi tanulóját is beavatják a
hetedikesek élményeikbe és újonnan megszerzett tudásukba.

