
AJTP HÉTVÉGE – 9/T OSZTÁLY 
A PALÓCFÖLD CSODÁI A HATÁRON INNEN ÉS TÚL 

 
December 11-én, pénteken kezdődött az idei tanév utolsó bennmaradós 

hétvégéje. Tanítási órák után a lányok a fiúk segítségével elindultak a Servita 

útról a Pozsonyira, hogy elfoglalhassák a szállásukat. 

A stúdiumok és a finom vacsora után az este folyamán megtekintettük a 

Gyalog Galopp című vígjátékot, amely érdekes és nem mindennapi stílusú volt. A 

látottaktól kellőképpen lefáradtunk, ezért gyorsan lepihentünk, hogy reggel 

teljes erőbedobással vághassunk neki az útnak Salgótarján felé. 

Reggel célba vettük a Salgótarjáni 

Bányamúzeumot, ahol egy rövid tárlatvezetés 

után leereszkedtünk a mélybe, megtapasztalni, 

hogy milyen lehetett a bányászok mindennapi 

munkája. A járatok meglehetősen szűkösek és 

alacsonyak voltak, így néhány termetes 

osztálytársunk nehezebben vette az 

akadályokat. 

Ennek ellenére jól éreztük magunkat a föld alatt 

40 méterrel olyannyira, hogy vezetőnk szerint mi 

is igazi „bányarémekké” váltunk. 

A túra vége felé, már mindenkinek a finom 

ebéden járt az esze, amit a Tarján Vendéglőben 

fogyasztottunk el. Több osztálytársunk szerint 

talán itt ettük az idei év legfinomabb fogásait. 

 A magyar-szlovák határt már teli hassal léptük át, és ellátogattunk a 

Füleki várba, ahol az idegenvezetőnk tartalmas monológja alatt sok érdekesség 

derült ki a vár történetéről, majd körbejártuk az erődítmény minden egyes 

szegletét, és élveztük a csodás kilátást.  



Felpattantunk a buszra, és 

egy rövid út után már sötétedés 

idején ékeztünk meg az 

országhatáron fekvő festői 

szépségű somoskői várba, és az 

alatta lévő bazaltorgonákhoz. A 

látvány a viszonylagos sötétség 

ellenére is megérte. 

 A tartalmas nap végére 

jutottunk el a szállásunkra, amely 

Szécsény szívében a Bástya Panzióban volt. Az ízletes vacsora után 

megrendezésre került a szokásos mikulási-karácsonyi ajándékozós ünnepségünk, 

amely szépre és meghittre sikerült. Mindenki megkapta a neki szánt ajándékot, 

tele édességgel és minden jóval. Az esti beszélgetések után mindenki jó 

hangulatban tért nyugovóra. 

A hétvége utolsó napján ismét a mai 

Szlovákia területére vettük az irányt. 

Először Mikszáth Kálmán szülőhelyén, 

Szklabonyán vizitáltunk az íróról elnevezett 

Emlékházban, ahol egy csodálatos palóc 

nyelvjárású előadás keretein belül sok új dolgot megtudhattunk az ismert 

irodalmárunk családi hátteréről és munkásságáról.  

Az irodalmi túra Alsósztregova 

Múzeumában folytatódott tovább, ahol 

Madách Imre írói munkásságával 

ismerkedtünk. A csodálatos felújított 

kastélyban jelmezekben játszottuk el 

Az ember tragédiája című művét, ami 

a magyar irodalom egyik kiemelkedő 

alkotása. Hazafelé kitérőt tettünk 

még Losoncon, ahol megvehettük 

szeretteinknek a karácsonyi 

ajándékokat. 

 Elmondhatjuk, hogy ennek a remekül sikerült hétvégének minden pillanata 

a kultúra a közelgő ünnepek jegyében telt.  
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