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A Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és AMI szakmai beszámolója 

 

A Szepesség természeti csodái 

. 

1. Az elnyert támogatási összeg felhasználásának részletezése 

Nagyon érdekes volt látni diákjaimat hogyan küzdenek meg azzal, hogy a Felvidéken is akadnak nyelvi 

problémáink: sem angolul, sem magyarul nem találtunk értő fülekre. A kivételes emlékhelyek láttán volt, 

hogy megerősítettük történelemtudásunkat, volt, hogy előre tanultuk a történelmet. Mindegyik helyen 

részletes városnézést és idegenvetést kaptunk Csúz Balázstól, aki a Felvidéken élő magyarok 

viselkedését, életét, gondolkodását is segített megérteni. Minden diákom fejében megmaradt búcsúzáskor 

elhangzott mondata: „Ha a Felvidékre utazol, hazajössz. Mi is olyan magyarok vagyunk, mint Ti, csak egy 

másik országban élünk.” 

A Martonházi aragonitbarlang szerepelt eredeti programunkban, de a buszsofőr azt mondta, hogy nem 

tudunk felmenni az aragonitbarlanghoz busszal, ezért helyette a Gombaszögi szalmacseppkőbarlangot 

tekintettük meg. 

 

  



Tematikus útvonal összefoglalása 

Kiemelt témánk a Szepesség természeti csodái volt, de a természeti értékek mellett a felvidék történelmi, 

irodalmi értékeit is megismerhették a tanulóink, illetve találkozhattak felvidéki diákokkal. 

Megtekintett természeti értékek: A szállás a Magas-Tátra tövében volt. Meglátogattuk a Gombszögi 

cseppkőbarlangot és a Tátralomnici a Bélai barlangot. Túráztunk a Hernád-áttörést követve a Tamásfalvi 

kilátóig, majd Szepestamásfalvára. 

Felolvasást és kiselőadásokat hallgattunk meg Jókai Mór:Lőcsei fehér asszony, Mikszáth: Fekete város 

című műveiből. Irodalmi vetélkedőt rendezünk a felvidéki írók és költők munkássága témakörében. 

Kassa és Késmárkr kapcsán Thököly és Rákóczi történelmi szerepével ismerkedtek meg a tanulók.  Egy 

rendhagyó történelem óra keretében felidéztük a fejedelem szabadságharcban és magyar történelemben 

betöltött szerepét és koszorút helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc szobrához. 

Rozsnyón partneriskolánk diákjaival találkozunk. A tanulók kiselőadások keretében mutatták be egymásnak 

iskoláikat. Együtt elemezzük a szlovákiai magyar kisebbség Diákjaink a partneriskola diákjainak maglódi 

táncokat és népdalokat mutattak be. A Himnusz eléneklésével búcsúztunk. 

Részletes program: 
1. NAP 

 
7:00 Indulás Maglódról (Maglód – Rimaszombat, 155 km, 2 óra 30 perc) 

9:30 Megérkezés Rimaszombatba, ahol meglátogatjuk a Tompa Mihály Református Gimnáziumot 

12:30 Gombaszögi cseppkőbarlang meglátogatása (30 perces körút, 530 m, 9°C) 

13:00 Indulás tovább Rozsnyóra (Martonházi aragonitbarlang – Rozsnyó, 25 km, 30 perc) 

           pótprogram esetén: Gombaszög – Rozsnyó 14 km, 14 perc 

13:30 Rozsnyói városnézés 

15:00 Indulás tovább Betlérbe (Rozsnyó – Betlér, 7 km, 10 perc) 

15:30 A betléri kastélypark megtekintése 

17:00 Indulás tovább Sepesszombatba (Betlér – Szepesszombat, 78 km, 1 óra 30 perc) 

18:30 Szepesszombat, városnézés 

19:15 Indulás Tátralomnicra, a szálláshelyre (15 km, 20 perc) 

19:45 Elszállásolódás, vacsora 

 

2. NAP 

8:15 reggeli után indulás a Bélai barlanghoz (Tátralomnic – Bélai barlang, 12 km, 13 perc, 25 perc fel a 

barlanghoz gyalog – 1 km gyalog, 122 m szintemelkedés) 

9:30 Bélai barlang (70 perc, 1370 m, 5-6°C) 

11:15 Indulás Késmárkra (Bélai barlang – Késmárk, 16 km, 17 perc) 

11:30 Késmárki városnézés, Tököly vár meglátogatása 

14:00 Indulás Lőcsére (Késmárk – Lőcse, 28km, 25 perc) 

14:30 Lőcsei városnézés, városháza, Szent-Jakab templom 

16:00 Indulás Csütörtökhelyre (Lőcse – Csütörtökhely, 14 km, 10 perc) 

16:15 A csütörtökhelyi Szent László templom és a Szapolyai kápolna megtekintése  

17:15 Indulás vissza a szálláshelyre (Csütörtökhely – Tátralomnic, 28 km, 23 perc) 

18:00 Érkezés a szálláshelyre, vacsora 

 

3. NAP 

8:00 reggeli után indulás Káposztásfalva/Podlesok felé (Tátralomnic – Podlesok, 34 km, 30 perc) 

8:40 Indulás a Hernád-áttörésének felfedezésére, túra a Tamásfalvi kilátóig majd Szepestamásfalvára 

13:30 Indulás Márkusfalvára (Szepestamásfalva – Márkusfalva, 16 km, 18 perc) 

14:00 A márkusfalvi Máryássy kastély megtekintése 

15:30 Indulás Iglóra ( Márkusfalva – Igló, 7 km, 10 perc) 

15:45 Iglói városnézés 

17:45 Indulás vissza a szállásra (Igló – Tátralomnic, 37 km, 33 perc) 

18:20 Érkezés a szálláshelyre, vacsora 



 
4. NAP 

8:00 reggeli után indulás a Szepesi várhoz (Tátralomnic – Szepesi vár, 51 km, 35 perc) 

8:40 A szepesi vár megtekintése 

11:00 Indulás Kassára (Szepesi vár – Kassa, 76 km, 55 perc) 

12:00 Kassai városnézés 

15:00 Indulás hazafelé Maglódra (Kassa – Maglód, 255 km, 3 óra) 

18:00 Megérkezés Maglódra 

 

Az utazás(ok) során megtett km (autóbusz esetén menetlevéllel igazoltan): 

1040 km 

Szakmai beszámoló - Az előkészítő szakasz 

. 

Az előkészítő szakasz 

Az előkészítő foglalkozások: 

2018. június 4. 

2018. szeptember 10. 

2018. szeptember 13. 

A tanulmányi kirándulás előkészítő szakaszára az utazás előtt, Magyarországon került lebonyolításra. 
Az előkészítő szakaszban vállaltuk, hogy diákjainkat felkészítjük az utazásra, annak jelentőségére. 
Ennek keretében: 
A programban résztvevő osztályok látogatást tettek a Maglódi Szeberényi Lajos Helytörténeti Múzeumban, 
ahol az ide a 18. században költözött és itt letelepült szlovák nemzetiségű, evangélikus közösség 
hagyományaival ismerkedtek meg. 
 - osztályok csoportokba szerveződve kaptak előzetes feladatokat, kutatniuk és előadást kellett készíteniük a 
program állomásairól. A kirándulás folyamán naplót vezettek, utólagos beszámolót készítettetek.  
 - fontos állomása volt az 1918. június 4-én a Trianoni Összetartozás Emléknapjára készített műsor. 
 

Az utazás 

Az utazáson részt vett diákok száma:51 

Az utazáson részt vett kísérőtanárok száma:4 

Az utazás célországa: Szlovákia 

Utazás kezdőnapja: 2018.09.18. 

Visszaérkezés napja: 2018.09. 21. 

Az utazás során érintett települések felsorolása (magyar nyelven): 

 Rimaszombat, Gombaszögi szalmacseppkőbarlang, Rozsnyó, Betlér, Szepesszombat, Bélai barlang, 

Késmárk, Lőcse, Csütörtökhely, Káposztásfalva, Márkusfalva, Igló, Hernád-áttörés, Tamásfalva, Szepesi 

vár, Kassa 

Megvalósított programelemek száma: 35 

Tanulmányi kirándulás rövid bemutatása: 

• A Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészetiiskola hetedik évfolyamos diákjai 2018-ban is 

Határtalanul országos pályázaton 3 napos kiránduláson vehettek részt a Felvidéken. A Szepesség 

természeti csodáinak megtekintését tűztük célul. 

Az első nap: 

• Kedd reggel 7-kor indultunk. Először Rimaszombaton álltunk meg, ahol látogatást tettünk a 

Tompa Mihály Református Gimnáziumban. Itt sokat beszélgettünk, ismerkedtünk a helyi diákok 

és a város életével. Tánccal, énekkel tűzdelt ajándékcsomagot adtunk át az iskola vezetésének 

és diákjainak. 

• Innen tovább indultunk a Gombaszögi szalmacseppkőbarlangba, ahol csodálatos élményben volt 

részünk. Mint máshol itt is elénekeltünk. Gombaszögön Kiss Kata szerzeményét: A magyar 



vagyok című dalt. Ezen dal volt a meghatározó előkészületi munkálatunk során, a Trianonra 

emlékező műsorunknak is. 

• Gombaszögről utaztunk tovább Rozsnyóra – megnéztük a Plébániatemplomot, sétát tettünk a 

történelmi városközpontban, meglátogattuk Őrtoronyt. Betléren az Andrássy vadászkastélyba és 

Szepesszombaton a Tátraalji múzeumot tekintettük és a Szent György templomot tekintettük meg.  

Mindegyik helyen részletes városnézést és idegenvetést kaptunk Csúz Balázstól, aki az út folyamán nagyon 

értette diákjainkat, segítette nyelvi és gyakorlati problémáink megoldását. 

Este 7 órára érkeztünk meg Tátralomnicra, a szállláshelyünkre, ahol meleg vacsora, szoba és teljes 

kiszolgálás várt bennünket minden este. 

A második napon a finom reggeli elfogyasztása után ismét útnak indultunk. 

• Ellátogattunk a Bélai barlangba, mely még nagyobb és izgalmasabb volt, mint a gombaszögi. Itt is 

énekeltünk: az Örökségünk című dalt, mely az Apáink Nyomdokain, Kárpát-medencei Maglódi Magyar 

Találkozó Himnusza:https://www.youtube.com/watch?v=55UMKkbvjKs 

• Majd a következő programokon vettünk részt: Késmárki városnézés - Régi és új Evangélikus templom 

– Thököly Imre síremléke, Tököly vár meglátogatása. 

• Lőcsei városnézés – Városháza, Pál Mester háza, Régi Városháza, Szepességi múzeum, Szent 

Jakab bazilika, Csütörtökhely Szent László templom és a Szapolyai kápolna megtekintése. 

 

A harmadik nap volt a legizgalmasabb 

Ennek a napnak a Szlovák Paradicsom Nemzeti Partk megismerése volt a fő célja. 

• A Káposztásfalváról, Márkusfalvára utaztunk ahol a Máryássy kastély megtekintése volt a cél. 

• Iglón a Szűz Mária menybemenetelének szentelt templomot látogattuk meg. 

• A városnézés után indultunk a Hernád-áttörésének felfedezési túrájára mely Tamásfalvi kilátóig tartott. 

Megküzdöttünk a darázsrallyal és a bokaficammal is. Teljesítettük! 

 

A negyedik napon már hazafelé vettük utunkat 

• Látogatást tettünk a Szepesi várban mely a szepesi főispánok székhelye volt a 17. század 

végéig. A várban született Szapolyai János magyar király.  

• Kassán a Szent Erzsébet dómban jártunk, mmeglátogattuk a Rákóczi emlékhelyeket és 

elhelyeztük iskolánk koszorúját is: Miklós börtön, a Rákóczi-ház. 

 
Csodálatos élményeinket fotókban örökítettük meg. 

15 órakor indultunk haza és kb. este 6 órára érkeztünk Maglódra. 

 

Partneriskola: 
Tompa Mihály Ref. Gimnázium (Rimaszombat) 

Először Rimaszombaton álltunk meg, ahol látogatást tettünk a Tompa Mihály Református 

Gimnáziumban. Itt sokat beszélgettünk, ismerkedtünk a helyi diákok és a város életével. Mi is 

bemutattuk Maglódot, iskolánkat. Tánccal, énekkel tűzdelt ajándékcsomagot és városunk zászlaját 

adtunk át az iskola vezetésének és diákjainak. 

 

Első szálláshely megnevezése: Hotel Tatranec- Tátralomnic 

Igénybe vett szállás típusa: Kétszintes fűthető faházak, külön konyhával, fürdőszobával. 

Első szálláshely települése (magyar nyelven): Tátralomnic 

Első szálláshely rövid értékelése: 

A Hotel Tatranec minden igényünket és kívánságunkat teljesítette. Ha probléma adódott a fürdőben, vagy 

valaki fázott azonnal segítséget kapott. A reggeli tartalmas volt, a svédasztalos terítésnek köszönhetően 

mindenki ízlése szerint válogathatott a felkínált meleg és hideg ételekből, italokból, a készlet soha nem 

fogyott ki. Úticsomagunk elegendő volt az ebédre, és mindig meleg vacsora várt bennünket, olyan ételekkel, 

melyeket a gyerekek szeretnek. 

. 

Az értékelő szakasz 

Értékelő óra időpontja: 

2018. szeptember 27. 

2018. október 10. 

2018. október 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=55UMKkbvjKs


2019. Február 

2019. március 13. 

A hazaérkezés követően a részt vevő diákok a következő programokat valósították meg:  

Határtalanul értékelő órát szerveztünk az osztályokban és a városi könyvtárban. Kiállítás szerveztünk az 

iskola aulájában, a diákok és tanárok PPT bemutatókat tettek közkinccsé. Híradásokat tettünk közzé a helyi 

és az iskolai újságban. Kérges László és Vaskó János a Polgári Kör képviseletében elmesélték a 7. 

osztályok történelem óráján, hogy hogyan és miért készült a Trianoni emlékmű Maglódon, és bemutatták 

felvidéki testvértelepülésünket Gömörhosszúszót. 

 

Kommunikáció teljesítésének leírása: 

Maglód Újság: 

http://www.maglod.hu/index.php/maglod-ujsag 

Williams Híradó 2018 06 08 
https://www.youtube.com/watch?v=jMfF9Y45zbU&index=7&list=PLPZmySdRlZdu--wJh-vCBOQwbOde_q7rj 

Vermesy Péter Általános Iskola honlapja és újságja: 

http://www.maglodis.hu/referenciaink/ 

Fakultatív programok 

A magyarsághoz kapcsolódó iskolai és városi ünnepségeken vettünk részt, a programban résztvevő diákok 

készítették a következő műsorokat: 

Október 6.az aradi vértanúk emléknapja – 2018., 2019. 

November 11. az első világháborúra emlékezve – 2018. 

Március 15.: az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe – 2018., 2019. 

Június 4.: a nemzeti összetartozás napja 2018 és 209-ben 

 

  

http://www.maglod.hu/index.php/maglod-ujsag
https://www.youtube.com/watch?v=jMfF9Y45zbU&index=7&list=PLPZmySdRlZdu--wJh-vCBOQwbOde_q7rj
http://www.maglodis.hu/referenciaink/


 


