A Domokos Pál Péter Általános Iskola tantestületének tanulmányi kirándulása
2019. október 4-5. Szlovákia
Útvonal: Budapest –Gombaszög – Rozsnyó –Betlér – Krasznahorkaváralja – Várhosszúrét – Kassa –
Vizsoly – Muhi – Budapest
A kirándulás célja: A történelmi Magyarország ma Szlovákiában található történelmi-kulturálistermészeti értékeinek felkeresése, megismerése, amellyel nemcsak a személyes tudásunkat
bővítettük, hanem olyan helyszíneket ismerhettünk meg, ahova később tanítványainkat is elvihetjük.
Találkozás a Rozsnyói Református Alapiskola tanáraival és diákjaival, amivel a határokat átívelő magyar
–magyar kapcsolatokat tartjuk életben.
Az első nap a korai indulás utáni első állomásunk a gombaszögi cseppkőbarlang volt. A barlangtúra
után Rozsnyó városát tekintettük meg, majd Betléren az Andrássy-kastélyt látogattuk meg, ahol a
kastélyon végigsétálva megismerhettük az arisztokrácia mindennapjait és az Andrássy család főbb
tagjait is. Innen Krasznahorkaváraljára mentünk, ahol az Andrássy Mauzóleumban Andrássy Dénes és
felesége, Hablawetz Franciska életéről hallottunk és megcsodáltuk a házastársi szeretetnek, hűségnek
emléket állító szecessziós sírkápolnát. Bár a várat még restaurálják, mégis felmentünk a bejáratához.
Megérte, mert gyönyörű látvány tárult elénk. Többek között szállásunkra, Várhosszúrétre is
ráláthattunk, ahol Andrássy Dénes született.

Másnap reggel Várhosszúrét pezsgő hagyományápoló életének egyik fő szervezője, a fafaragó Nagy
György, a Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke fogadott minket, s mesélt a faluról, történelméről,
mai életéről, sikereiről. Példaértékű a falu lakóinak munkája, összefogása. Ezután a Rozsnyói
Református Alapiskolába látogattunk, ahol éppen családi napot tartottak, s így mi is részesei lehettünk
a kisdiákok színvonalas énekes-táncos műsorának. Az elhivatott, lelkes nevelés itt is meghozta
eredményét, több magyarországi verseny első díjával dicsekedhet az iskola. Reméljük szerény

ajándékunkkal, mi is segíthetjük e nevelő-tanítói munkát. A mi iskolánkban májusban tartandó
népdalénekes vetélkedésre meghívtuk az iskola énekeseit is. A következő állomásunk Kassa volt, ahol
a dóm megtekintése után mi is elhelyeztük koszorúnkat tiszteletünk jeléül II. Rákóczi Ferenc sírjánál. A
városnézés során a Rodostói-házhoz is elsétáltunk. A vizsolyi látogatóközpont szintén sok kincset rejt,
s gyerekek számára is érdekesen kínálja az információkat, s még interaktívitásra is van lehetőség: a
vizsolyi Biblia első oldalának kinyomtatása egy korabeli nyomtató hű másával. A tanulmányi útunk
utolsó állomására, a muhi csata emlékhelyére már szürkületben értünk, de egy rövid sétával még
megemlékeztünk az itt elesett honvédő katonákról.
A két napos kirándulás a Sajó völgyében elindulva, majd a Hernád völgyében ismét a Sajóhoz
visszatérve egy nagyon tartalmas, lélektápláló ajándék volt mindannyiunk számára.
Köszönjük a XI. kerületi VICUS Közalapítványnak az utazáshoz való jelentős anyagi hozzájárulását.

A kirándulásról az alábbi linken további képeket tekinthet meg:
https://www.youtube.com/watch?v=9lWtYcvMkWY

