Természetjárás a Felvidéken

Május 2-án 9 órakor busszal indultunk útnak a Határtalanul! program keretében Szlovákiába.
Az első megállónk a Komáromi erőd volt, ahol érdekes történelmi előadást hallhattunk a
monumentális erődrendszerről. A kaszárnya részében Némedi teljes lakossága elfért volna. Itt
különösen a „Láthatatlan kiállítás” tetszett nekünk, ahol egy labirintuson kellett
végigmennünk teljes sötétségben. Utána elsétáltunk az Európa-udvarba, ahol szabad
programunk volt. Legtöbben a fagyizókat, az éttermeket és a padokat rohamozták meg.
Komáromból Gútára mentünk, ahol megismertük a természetvédelmi területen található
vízimalom történetét és a búza őrlésének menetét. Láthattuk Közép-Európa leghosszabb fedett
fahídját, amin át is sétáltunk. Délután Dunaszerdahelyen voltunk. Itt egy látványos kiállítást
tekintettünk meg a Csallóköz emberének mindennapi életéről. Ezek után körülbelül hatkor
megérkeztünk Deákiba, a szállásra.
Második napunk korán kezdődött. 9 órakor már a kistapolcsányi rezervátumban voltunk. A
bölények etetése közben érkeztünk, ezért az ismertető alatt végig az állatok közelében
lehettünk. Ez után a csoport a 2,5 km-es tanösvény túrát is teljesítette. Innen nem messze, fél
órás buszozással értünk Malonyába, az arborétumba. Az arborétum területét mindenki
önállóan járta be. Jókor érkeztünk, mert a korai nyárnak köszönhetően virágba borult az egész
park. Csodálatos volt már maga a természet hangulata is. Majd újra buszra ültünk és utunk
Nyitrára vezetett. A természetjárás után kulturális program következett. Megismerkedtünk
Nyitra város történetével és bejártuk a vár nevezetességeit. A program végén a múzeumban
igazi kincseket láthattunk. A vacsora is nagyon finom volt.
A harmadik napon a korai reggeli után már indultunk is a helyi iskolába. Szívesen fogadtak
bennünket és körbevezettek minket az intézményben. Furcsa volt látni a 6-7 fős osztályokat.
Az egy órás látogatás után a Kis-Kárpátok legszebb várához, a Pálffy család ősi fészkéhez,
Vöröskő várához utazunk. Megtekintettük a középkori kiállítást, ahol bútorokat,
fegyvergyűjteményeket és festményeket láthattunk. Ezután Pozsony felé indultunk és az egy
órás út után egy buszos városnézésen vettünk részt, mely során a várnál megálltunk és
megcsodálhattuk a panorámát. A belvárost már gyalogosan fedeztük fel. Sétánk során
követtük a koronázási útvonalat, mely a Szent Márton dómhoz vezetett. A közös program
után kisebb csoportokban fedezhettük fel a várost. Itt sokan vásároltak ajándékokat és fagyit.
A hazafelé vezető út elég hosszúra sikerült, de az élményekben gazdag kirándulásból
mindenki boldogan tért haza.

