
 

 

 

 

 

 

Comenius találkozó, Abrahám, Szlovákia  

(2012.09.28-2012.10.03.) 

 
A 2012. őszi Comenius találkozóra ezúttal Szlovákiában került sor, ahol a vendéglátó az 
abrahámi Michal Tarek Általános Iskola volt. Az iskolában nagy hangsúlyt helyeznek a 
környezeti nevelésre, és szoros kapcsolatot ápolnak a 
helyi egyházzal is. Az iskolaépületet nemrég 
korszerűsítették és egységesítették, amihez a helyi 
Polgármesteri Hivatal is segítséget nyújtott.  A 
településen élők főként mezőgazdasággal (pl. szőlészet-
borászat) foglalkoznak, illetve a környező 
nagyvárosokba ingáznak.   
A résztvevők 9 országot képviseltek: Nagy Britannia (2 
fő), Törökország (1 fő), Lengyelország (4 fő), 
Csehország (1 fő), Olaszország (2 fő), Portugália (4 fő), 
Spanyolország (2 fő + 2 diák), Magyarország (1 fő) és 
természetesen a vendéglátó Szlovákia. 
 
 
A bemutatkozást és a találkozó hangulatát nagyban elősegítették a helyi iskola által 

szervezett programok, amelyek az első napon 
(2012.08.29.) Abrahám település közigazgatási és 
kultúrális megismertetésével, illetve a helyi iskola 
bemutatásával kezdődtek el.  Többek között sor 
került a helyi Polgármesteri Hivatal, falumúzeum, 
a templom és temető meglátogatására is. 
Utóbbinak fő érdekessége az iskola névadójának 
síremléke volt. A nap záró programja, legalábbis 
helyileg, egy koncert volt, amelyen egy 
tradicionális népi együttes és az iskola rock-
zenekara is fellépett. A programok után egy 
fogadás is volt, amelyet már Trnavá-ban 

(Nagyszombat) rendezett az iskola.   
 
 
 
A második nap a szálláshelyen, Trnavá-ban folytatódott, gyalogos 
városnézéssel, amelyen az abrahámi iskola dolgozói és egy 
idegenvezető is kísérőink voltak. A megtekintett nevezetességek 
között szerepelt többek között a reneszánsz Várostorony, a 
Keresztelő Szent János Katedrális és a Szent Miklós Templom. A 

Élet hosszan tartó tanulási program 

Comenius pályázat 

”A múltunk formálja jövőnket” 



város gazdag történelméről egyébként számos építészeti műemlék árulkodik. A 
legélvezetesebb és egyben legeredetibb program ezen a napon a hagyományőrző egyesület 
(Trnavai Zsoldosok) műsora volt, akik korhű lovagi öltözeteket és fegyvereket mutattak be, 
roppant meggyőzően.  

 
A harmadik nap a trnavai Lomonosovova 
Szakközépiskola meglátogatásával vette kezdetét, 
amely főként szakmákra tanítja diákjait, többek 
között fodrász, manikűrös és kozmetikus képzéssel. 
Itt a vállalkozó kedvű vendégek részt is vehettek a 
különböző szépészeti kezeléseken, valamint az ebédet 
is az iskola szakácstanulói készítették, és a leendő 
pincérek szolgálták fel. A nap egy Wellness-
délutánnal folytatódott Piest’any-ban (Pőstyén), 
amelynek Fürdőszigete a legismertebb szlovák 
üdülőhely rengeteg látogatóval az év minden 
szakában.  
 
A negyedik napon Bratislava-i városnézésen vehettünk rész, szintén gyalogosan és 
idegenvezető kíséretével. Pozsony volt a történelmi Magyarország koronázó városa, 1526 és 
1784 között pedig majd a fővárosa, a régmúlt idők emlékeként számos gyönyörű történelmi 

emlék maradt fenn. Így sétálhattunk a 
Dunaparton, a belváros építészeti emlékei 
(Mihálykapu, Acadmia Istropolitana, 
Grasschalkovich-palota, Szlovák Nemzeti 
Színház, Óvárosháza) között és sétánk végén 
a várat, a város jelképét tekinthettük meg, 
majd szabad program következett az Eurovea 
bevásárló központban. Mindezek után 
hagyományos szlovák ételeket kóstolhattunk 
meg a Malomhoz címzett fogadóban, Trnava 
közelében. 
Az utolsó nap az abrahámi óvodában tett 
látogatással kezdődött, majd a helyi 

kultúrházban folytatódott, ahol az iskola diákjai szolgáltak változatos műsorral, és minden 
osztály egy-egy ország küldötteinek kedveskedett műsorszámával, tehát hallhattunk magyar 
népdalt, láthattunk spanyol táncot, de tisztelettel adóztak többek között a portugál 
labdarúgósikereknek is egy kis jelenettel. Zárásként búcsúebéd következett, majd a csoport 
nagy része továbbindult a csehországi Vitkovba. 
A programok közti megbeszéléseken sor került a következő, magyarországi látogatás 
előkészítésére is, amelyet már szinté nagyon várunk.  
 
Biczó Gyula    
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