Határon innen és határon tul
Btjki szakiskol sok a Felvidéken
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lskolánk idén sikeresen szerepelt a,,Határtalanul'' címtÍpályázaton. Szakisko-

lás társaimmal - a pályázattal elnyert
állami támogatás révén- a FeIvidék
magyarlakta ter leteit látogattuk meg

osztálykirándulás keretében. Személyes tapasztalatokat szerezhettÜnk a

el tt

kezdte meg mŰkodését, fogadott bennÜn_
ket' Számtalan szakma kozÜl választhatnak
az ide jelentkezo fiatalok. Mi els sorban a

pincér és szakács szakmát tanulÓ diákok_
kal ismerkedhettÜnk meg. Természetesen
itt mindenki beszélt magyarul, ami nekunk
kifejezetten

j

lesett, hogy mé9 ilyen meSZ_

ktil honi magyarság kulturá lis, építésze- Sze is,'htlek' maradtak aZ anyanyelvÜnkhÖz
ti és természeti iircikségér<íl.Mintegy az itt el magyarok.

1000 km-t tetttink meg, hogy megis-

m

d

erjtik Szlovákia magyarsá9ához

kt

-

Látszott rajtuk, hogy nagyon várták
érkezésÜnket, sok mindennel készÜltek,

nem csak korbevezettek bennÜnket azis_
nevezetességeit,emlékeit.
Az utazás elott felkészultÜnk Felvidék kolában, de vide t is készítetteka diákok

::rténelmébol,a felkereset helyszínek lát_

rlvalÓib l. FelelevenítettÜk a magyar iroJalom és tÖrténelem rán szerzett ismere-

l:inket. Számunkra is meglep volt, hogy
rlilyen sok szállal kot dik mÚrltunk ehhez a
tÖrténelmi vidékhez'

Megannyi izgalom és hosszas várakozás
után 201 7. oktÓber 5-én 32 gyerek és 4 tanár kelt Útra' A három napos tÚrán f ként
10. és 1 1' évfolyamos diákok vettek részÍ,
de vittÜnk magunkkal néhány Úrjoncot is.
Elszántan és izgatottan vágtunk neki az
Útnak, hisz várt ránk a nagyvilág.

Elso megáll nk Galánta volt, ahol találkoztunk a kedves, bár kissé vehemens
idegenvezet nkkel, aki részletesen bemutatta nekÜnk a Felvidéket. Pihenésre nem
sok idonk maradt, hisz volt látnivalÓ bosé9esen.

Els

nap HidaskÜrton jártunk, ahol nagy
SZeretettel vártak minket. Az itt találhato
magán szakkozépiskola, amely ] 990_ben

a szakmákrol/szakokr l. A fiatal szakácsok
hagyományos csall kozi ételekbol készít_
tek számunkra k stolot. KÜlonlegesek és
érdekesek voltak ezek az ételek, amelyeket
ugye nem mindennap fogyaszthatunk.
A pincérek díszterítésselmutatkoztak be
nekÜnk' Sokat beszélgettÜnk, s kÜlÖnÖsen
az lepett meg minket, hogy a szakács tanu_
lÓk felváltva f znek diáktársaiknak, vagyis
Fozéssel és ebéddel
k a menzán a
"séfek.
pi
n kat.
na
látogatásu
zártuk els
péntek
reggel a
azaz
nap,
A második
emlékeztÜnk
kozosen
diákokkal
hidaskÜrti
meg aZ aradi vértanÚkrÓl.
Lelkes és hajthatatlan idegenveze-

t

knek koszonhet en sikerÜlt a Csall

-

koz legfontosabb helyszíneire eljutnunk.
Er ltetett menetben tettÜk meg ezt aZ
'1000
km-t, s kÖzben tobzodtunk a látni-

valÓkban. Komáromban JÓkai szobránál
pihentÜnk meg (Higgyék el, szÜkségÜnk
volt rá!), a pozsonyi vár lenyŰgÓzo kilá'

tásában gyonyÖrkodtÜnk. A lévai várban
egy kedves cseh_szlovák-magyar,,kokté|''

mÚzeolÓ9us tárlatvezetését élvezhettÜk, nyelvhasználatáb l kiÜtÖtt a magyar
fÜlnek olyan ismer s pal cos nyelvjárás'
Zilyomban teáztunk, és er t gy jtottÜk

ahhoz, hogy a nem mindennapi idegenvezet nkkel tudjuk tartani a lépést.
KávézÓkba, éttermekbe, mÚzeumokba
(itt aztán boven) 1ártunk. Hegyet-vol_
gyet másztunk, néha alig pihegtÜnk éS
szu szogtu

n k.

Szállásunk Feloszeliben volt az Anik

PanziÓban Teljes ellátást kaptunk, valamint
szép és kényelmes szobákat. Sz rakozásra
is volt lehet sé9: billiárdasztalon és a cso_
csÓpályán,'kapcsolhattunk ki'i TÖbbeket az
Óriási Uno_s kártyapartik tartottak lázban,
tétekértl' foly elmebajnokságba

'komoly

merÜltek el orákra.
A hangulatot kÜlon ki szeretném emel_
ni, mert j csapatot alkottunk egyÜtt, és ez

az utazás segÍtett abban, hogy kozelebb

hozzon minket egymáshoz.Bár fáraszto és
hosszÚ volt a tÚra, attÓl a mi kedvÜnk még
ugyanolyan toretlen maradt. Az estéket
zenével, énekléssel, tá ncca l zártuk,

FárasztÓ, izgalmas

és élményekben

rendkívÜl gazdag napok állnak mÖgottÜnk.

MindÖssze három napot voltunk távol hazánktÓl, vagy mégse, hiszen ott is otthon
érezhettÜk magunkat. ReméljÜk, hogy tavasszal ahozzánk látogat felvidéki diákok
hason lÓ él ményekkel térhetnek haza.
Németh Luca l0. o. tanuli

