PÁLYÁZAT
Gömörországban jártunk
Bábolnai Általános Iskola, 7. A osztálya

A „HATÁRTALANUL” pályázaton három napos utat nyertünk Szlovákiába, Gömörországba.
Izgatottan készültünk az utazásra. Két előkészítő óra keretében megismerkedtünk a terület
földrajzi adottságaival, történelmével. Megbeszéltünk mindent, ami a sikeres utazáshoz
szükséges. Csoportmunkával készültük fel.

A kiránduláson szintén csoportmunkában útinaplót készítettünk, amiben rögzítettük az út
eseményeit.

1. nap

Reggel 7 órakor indultunk. A hosszú és kanyargós út után végre megérkeztünk Fülek várához.
Nem is gondoltuk volna, hogy ez a vár ilyen hatalmas. Itt a múzeumban vezettek minket
körbe. Rengeteget megtudtunk a vár történetéről és a régi korok életéről, kultúrájáról.

Megtekintettük Ajnácskő várromját, majd Feled felé folytattuk utunkat. Itt megkoszorúztuk
Vécsey Károly, aradi vértanú kopjafáját. Sajnos, a kúriát nem nézhettük meg, mert romos
állapotban van.

Következő állomásuk Várgede volt, ahol megtekintettük a templomot, a régi fürdő épületét,
majd felsétáltunk a várromhoz.

A rimaszombati szállás elfoglalása után Meleghegyre buszoztunk, ahol a hangulatos tóparton
sétáltunk, játszottunk. Vacsora után játszottunk, majd nyugovóra tértünk, hiszen hosszú
napok vártak még ránk.

2. nap
Reggeli után Hanvára látogattunk. Itt megnéztük Tompa Mihály szobrát, a református
templomot és a parókiát, ahol a költői triász tagja élt és dolgozott. Felolvastuk Tompa:
„Madár, fiaihoz” című költeményét, így tisztelegve a költő emléke előtt.

Utána László Ottó kovácsműhelyébe látogattunk, megnéztük díjnyertes műveit.
Zsíp községben a fa haranglábat és a nagyon régi gótikus templomot tekintettük meg.

A következő állomás Rimaszombat volt. Itt ellátogattunk a Tompa Mihály Református
Gimnáziumba. Körbejártuk a tantermeket, majd átadtuk ajándékcsomagunkat, mely magyar
nyelvű könyveket és Bábolnáról szóló ismertetőt tartalmazott. Nagyon örültek neki.

Rimaszombat főterén található Petőfi és Tompa szobra, koszorúval róttuk le kegyeletünket.
Megtudtuk, hogy hamarosan Arany János szobrát is itt helyezik el.

Utána a Gömör- Kishonti Múzeumba mentünk. Sokáig időztünk a sokszínű kiállítást
nézegetve. Kiraktunk egy festményt, melynek címe „Rimaszombat a vallási felkelés idején”.
Aránylag gyorsan megoldottuk a feladatot.

Rövid séta után a református templomot tekintettük meg, ahol Ferenczi István kriptája
található. Itt kaptunk egy rövid szabadidőt, majd fáradtan utaztunk vissza a szállásra. Vacsora
után kicsit játszottunk, majd időben ágyba bújtunk.

3. nap
Bőséges reggeli után búcsúztunk szállásunktól. A szállásadók megdicsértek bennünket, mert
nagyon jól viselkedtünk.
A harmadik nap is mozgalmas volt. Legelső megálló Sajógömör volt, ahol Mátyás király
szobránál felidéztük, hogyan dolgoztatta meg az urakat az igazságos király.

Majd Czinka Panna mellszobrát kerestük fel, ami a Lányi kastéllyal szemben áll.

Következő megállónk Krasznahorka vára volt. Felmásztunk a várhoz, de bemenni nem
lehetett, átépítés alatt áll. Öt éve leégett a tetőszerkezet.
A kilátás gyönyörű volt a gömöri tájra. Megtudtuk, hogy itt található az Andrássy család ősi
temetkezési helye, nemrég is volt egy temetés.

Innen Betlérre mentünk, az Andrássyak nyári rezidenciájába, amely gyönyörű.
Megismerkedhettünk a régi főúri élettel, megtekinthettük az eredeti berendezést.

Utolsó állomásunk Rozsnyó városa volt. A főtéren sok történelmi emlék található. Itt áll az
tűztorony, mely vigyázta a várost.

II.Rákóczi Ferenc az itt található épületből kormányozta Erdélyt a szabadságharc idején.

Megnéztük még Andrássy Franciska grófné szobrát és a régi bányászváros egyesületi
épületét.
Éppen kirakodóvásárt tartottak a városban, emlékeket, apróságokat vásároltunk. Innen
indultunk haza. Az út hosszú volt, de nagyon szép élményekkel lettünk gazdagabbak.

Hazatérve egy óra keretében felidéztük élményeinket, értékeltük az utazást. Mindenki
nagyon jól érezte magát, örök emlék marad ez az utazás.

Kés őb

