Történelemtanítás a gyakorlatban

Felvidéki tanulmányi kirándulások
Kopcsik István
Felvidék 2.
(Közép- és Kelet-Szlovákia)
5 napos külhoni tanulmányi kirándulás programterve
11., 12. évfolyam részére ajánlott
(Javaslat a kísérő kollégák szakos összetételére: egy földrajz–biológia szakos és egy
történelem–magyar vagy valamilyen művészet szakos kísérő kolléga.)
Első nap
Indulás Miskolcról 8 órakor Kassára (Košice – 47 km).
9-től: Sétát teszünk a főtéren, megtekintjük a kassai dómot, benne a Rákóczi-kriptát, az
Orbán-tornyot, a Magyar Színházat, a Megyeházát, az egykori premontrei templom, rendház
és gimnáziumot. A Hadik–Barkóczy-palotát, a Csáky-házat, a görögkeleti és görög katolikus
templomot, illetve a Kelet-Szlovákiai Múzeumot.
13-tól: Ebéd
13.45-től: Találkozás kassai magyar középiskolásokkal.
14.45-től: Indulás Eperjesre (Prešov – 36 km).
15.30-tól: Megtekintjük a főteret, a Szent Miklós-templomot, az evangélikus templomot, a
régi evangélikus kollégiumot, a két Rákóczi-házat. Megemlékezünk Comeniusról, Kossuth
Lajosról, II. Rákóczi Ferencről, Caraffa tábornokról, az „eperjesi hóhérról”, Pulszky
Ferencről, Dembinszky Henrikről, Kazinczy Ferencről, Eötvös Józsefről, Tompa Mihályról,
Petőfi Sándorról, a branyiszkói áttörésről. Külön beszélgetünk a felvidéki ruszin kisebbség
sorsáról.
18.15-től: Továbbindulunk Bártfára (Bardejov – 32 km)
18.45-től: Elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora. Ezt követően sétát tehetünk a főtéren,
kötetlen beszélgetés keretében összefoglaljuk a nap eseményeit és tapasztalatait.
Második nap
8 órától: Reggeli (reggeli előtt ötperces légző- és nyújtózkodási gyakorlatok, közös nevetés).
8.30-tól: A csapatverseny első fordulója.
9 órától: Sétát teszünk Bártfa főterén, megnézzük a régi városházát, a Szent Egyedtemplomot, a Sárosi Múzeumot, a pravoszláv templomot, a régi városfalakat. Megemlékezünk
Nagy Lajosról, Hunyadi Jánosról, Stöckel Lénártról, Melanchthon Fülöpről, Thököly Imréről,
Rákóczi Ferencről, Lőcsei Pálról és tanítványairól.
11 órától: Továbbindulunk Ólublóra (Stará Lubovna – 57 km).
12 órától: Ebéd Ólublón.
12.45-től: A múlt felidézése: a falumúzeum és a vár bejárása. Megemlékezünk Jósika
Miklósról, Mikszáth Kálmánról, IV. Béláról, Luxemburg Zsigmondról és Tompa Mihályról.
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15.45-től: Továbbindulunk Késmárkra (Kežmarok – 32 km), útközben Podolinon áthaladva a
buszban megemlékezünk Krúdy Gyuláról, majd Görgey Artúrról. Rövid időre megállunk
Szepesbélán (Spišska Belá), illetve a hozzá tartozó Nagyőrön (Strážky), ahol megnézzük a
Szent Antal-templomot, megemlékezünk Petzvál Józsefről és Ottóról. Megnézzük a nagyőri
reneszánsz kastélyt, a Szent Anna-templomot és harangtornyot, és megemlékezünk
Mednyánszky Lászlóról.
18 órától: Elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora. Ezt követően sétát teszünk a főtéren,
kötetlen beszélgetés keretében összefoglaljuk a nap eseményeit és tapasztalatait.
Harmadik nap
8 órától: Reggeli (reggeli előtt ötperces légző- és nyújtózkodási gyakorlatok, közös nevetés).
8.30-tól: A csapatverseny második fordulója.
9 órától: Megnézzük a késmárki főteret világosban is, a városházát, az evangélikus
fatemplomot, az új evangélikus templomot és a benne levő Thököly-mauzóleumot, a
„kékfestő” házat, a Szent Kereszt-plébániatemplomot és a Thököly-várat. Megemlékezünk
Károly Róbertről, Csák Mátéról, Mátyás királyról, a Zápolya, Thurzó, Thököly és Csáky
családról, a Rákócziakról, Fröhlich Dávidról, Buchholz Györgyről.
11.30-tól: Továbbindulunk Tátralomnicra (Tatranska Lomnica – 24 km).
12 órától: Ebéd
12.45-től: Lanovkával fölmegyünk a lomnici csúcsra, ahol sétát teszünk a hegygerincen és a
tengerszem partján.
17.30-tól: Továbbindulunk Poprádra (Poprad – 18 km).
18 órától: Elfoglaljuk szálláshelyünket, majd megvacsorázunk, ezt követően kötetlen
beszélgetés, melynek keretében összefoglaljuk a nap eseményeit és tapasztalatait.
Negyedik nap
8 órától: Reggeli (reggeli előtt ötperces légző- és nyújtózkodási gyakorlatok, közös nevetés).
8.30-tól: A csapatverseny harmadik fordulója.
9 órától: Megnézzük a Tátra Múzeumot és a Szent György-templomot, illetve a Mátyás-házat.
Beszélgetést szervezünk a szlovák középiskolásokkal (kb. 45 perc).
11.30-tól: Indulás Csütörtökhelyre (Spišsky Stvrtok – 12 km), útközben elkanyarodunk Vrbov
felé, megállunk, megfürdünk és megebédelünk a csodálatos tátrai panorámával rendelkező
strandfürdőben.
14.30-tól: Megérkezünk Csütörtökhelyre, ahol megtekintjük a Szapolyai- (Zápolya-)kápolnát.
15.30-tól: Továbbindulunk Lőcsére (Levoca – 11 km).
15.50-től: Sétát teszünk a főtéren, majd megnézzük a Szent Jakab-templomot, a városházát, a
Szepesi Múzeumot, a Thurzó-házat, a Szűz Mária-templomot és a jezsuita kolostort,
megemlékezünk Jókai Mórról, Dayka Gáborról, Mikszáth Kálmánról, Krúdy Gyuláról, Szabó
Dezsőről, Lőcsei Pálról.
18 órától: Továbbindulunk Szepesváraljára (Spišské Podhradie – 13 km), útközben a buszban
megemlékezünk Görgey Artúrról és Guyon Richárdról, illetve Szinyei Merse Pálról.
18.30-tól: Vacsora, ezt követően kötetlen beszélgetés formájában összefoglaljuk a nap
eseményeit és tapasztalatait.
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Ötödik nap
8 órától: Reggeli (reggeli előtt ötperces légző és nyújtózkodási gyakorlatok, közös nevetés).
8.30-tól: A csapatverseny negyedik fordulója.
9 órától: Szepes várának bejárása, megemlékezünk Borisz hercegről, Csák Mátéról, Károly
Róbertről a Drugeth családról, Jiskráról, Hunyadi Lászlóról, a Zápolyákról, Thurzókról,
Csákyakról, és a Rákócziakról. Majd megnézzük Szepeskáptalan templomegyüttesét (különös
tekintettel a püspöki székesegyházra).
11 órától: Indulás Iglóra (Spišska Nova Ves – 29 km).
11.30-tól: Megnézzük a főteret, a plébániatemplomot és a régi temetőt.
13 órától: Ebéd
13.30-tól: A Szlovák Paradicsom szélének érintésével továbbmegyünk Dobsinára (26 km).
14 órától: Megnézzük a dobsinai jégbarlangot.
15.45-től: Továbbindulunk Rosznyóra (Roznava – 27 km), néhány percre megállunk a város
főterén, majd továbbindulunk Krasznahorkára (Krásnohorské Podhradie – 7 km).
16.30-től: Megtekintjük Krasznahorka várát, megemlékezünk a Bebek és Andrássy családról,
majd megtekintjük a közeli Andrássy-mauzóleumot.
18 órától: Indulás hazafelé. Lentről megcsodáljuk Torna várának romjait, majd
Tornanádaskán keresztül érünk Miskolcra (78 km). Útközben a buszban elfogyasztjuk hideg
szendvics vacsoránkat, kihirdetjük a csapatverseny eredményeit és fölelevenítjük a kirándulás
legszebb pillanatait.
Összes megtett út: 423 km
Fegyelmezett, iskolán kívüli tanításhoz szokott diákokkal és szakmailag felkészült tanárokkal
a teljes program megvalósítható. Időjárási vagy egyéb problémák miatt a látnivalók száma – a
szaktanárok megítélése alapján – szükség esetén csökkenthető. A rohanásnak semmi értelme!
Javasolt időszak: késő tavasz, kora nyár vagy kora ősz.
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