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A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium felső tagozatos diákjainak egy cso-

portja 2011 februárjában kétnapos  tanulmányi kiránduláson vett részt Magyarországon 
és  Szlovákiában.  A kirándulás keretében a diákok a irodalmi és történelmi vonatkozású 
helyekkel ismerkedhettek meg. Az  út első állomása a Pannonhalmi Főapátság volt, ahol 
filmvetítéssel egybekötött vezetés során hallhattunk részleteket az immár nyolcszáz éves  
bencés intézmény történetéből. Különösen szép élményt 
nyújtott a Mátyás korabeli kerengő és a klasszicista könyv-
tár.  A monostor mellett működik egy több, mint három-
száz diákot befogadó iskola és kollégium is.  

Délben érkeztünk meg Győrbe, ahol ebéd után elin-
dultunk a barokk belváros „felfedezésére“. A zord időjárás 
ellenére sikerült a nevezetességek legnagyobb részét – leg-
alább kívülről – megtekinteni. Győri programunk egy püs-
pökvári  sétával és a bazilikában tett látogatással végződött. 

A második nap délelőttjén a dél-komáromi  Monos-
tori Erődöt  kerestük fel. Lenyűgöző látványt nyújtottak a 
hatalmas földsáncok, kiképzőtermek és földalatti kaza-
maták. A vezetés során azt is megtudtuk, hogy az erőd-
rendszert az elkövetkező években fokozatosan helyre fogják állítani, de már napjaink-
ban is számos rendezvénynek ad otthont, sőt filmeket is forgatnak ott. Érdekes szín-
foltja az erődnek a hadtörténeti kiállítás. 

Komáromból az 1892 óta álló Erzsébet-hídon keltünk át a város Szlovákiában 
fekvő részébe. Egy kellemes kisvendéglőben ebédeltünk, majd két lelkes komáromi 
tanárnő, Gálffy Mária és Csóka Zsuzsa mutatta be egy séta keretében a várost. Csak két 
név a legismertebbek közül, amelyek lépten-nyomon felbukkannak Komáromban: 
Klapka Györgyé és Jókai Móré. Különösen érdekes, hogy a szlovákiai részen mindenhol 
két vagy többnyelvű utcanévtáblák, feliratok és kiírások láthatók. A leggyakrabban 
magyar szót hallani az utcákon. 

Útunk  végső állomása Pozsony volt. 
Fáradtan, de érdeklődéssel néztük meg a 
híres várat, majd a   belvárosban kószáltunk. 
Sajnos a Szent Márton székesegyházba nem 
sikerült bejutnunk a sajátos nyitvatartási 
rend miatt. 

A diákok lelkesedése és érdeklődése 
ösztönöz minket arra, hogy az elkövetkező 
években is tervezzünk hasonló utakat. 

 


