
HATÁRTALANUL 

 

2019. október 1-től 4-ig lehetősége volt iskolánk 7. évfolyamának arra, hogy a sikeres 

Határtalanul pályázat keretében Szlovákiában töltsünk négy napot, s hogy megismerjük a 

szebbnél szebb felvidéki városokat, nevezetességeket. Minden tanuló rendkívül izgatottan várta 

az utat, melyre az iskolából négy tanár kísérte el a gyerekeket: Tünde néni, Zsuzsa néni, Gábor 

bácsi és Dani bácsi. Dacára a korai kelésnek, október 1-jén, kedd reggel 6:45-re mindenki 

vidáman érkezett az iskolához, hogy kezdetét vegye négy napos túránk. 

 

1. nap: 

Rövid megállók után, körülbelül két és fél óra buszozás után érkeztünk meg a kedd reggeli 

órákban első állomáshelyünkre, Pozsonyba. Pozsony egykor a középkori, három részre szakadt 

Magyarország központjaként funkcionált, a királyi koronázások helyszínéül szolgált (melyet a 

gyerekek el is játszottak a pozsonyi vár előtt), valamint otthonát képezte az országgyűlés alsó,- 

és felsőházának. A szlovák fővárosban megtekintettük a már említett pozsonyi várat, amely 

lenyűgöző látványt nyújtott minden tanulónak. Szemrevételeztük a pozsonyi országház 

épületét, ahol a törvényeket hozzák, valamint a színházat. Kisebb séta után megtekintettük a 

szecesszió egyik legszebb épületét, a pozsonyi Kék templomot, más néven Árpád-házi Szent 

Erzsébet templomot, mely Lechner Ödön munkája volt. Szintén itt, Pozsonyban látogattunk 

meg egy magyar nyelvű gimnáziumot is, melyről megtudtuk, hogy mintegy 350 magyar 

nemzetiségű tanulója van. Ebben az iskolában ugyanúgy tanulnak a diákok magyar nyelv és 

irodalmat, mint hazánkban, kiegészítve viszont a szlovák nyelv és irodalom tantárgyakkal is. 

 

A hosszabb pozsonyi megállónk után autóbuszra szálltunk, hogy tovább induljunk Trencsén 

városába. A trencséni vár magas dombra épült, a városközpontból pedig gyönyörű látványt 

nyújt, így a zsinagóga külső megtekintése után a gyerekek a szabad program alatt rengeteg 

képet készítettek róla. Trencsénről megtudtuk, hogy egykor királyi birtok volt, illetve a 

trencséni vár a 13. századi legnagyobb tartományúr, Csák Máté kezében volt, később pedig 

királyi találkozók színhelyéül is szolgált. 

 



Az első nap végéhez közeledve újfent buszra szálltunk, s a következő célpontunk pedig már a 

szálláshelyünket adó Poprád volt. A három csillagos Hotel Popráddal maximálisan meg voltunk 

elégedve. A gyerekek három ágyas szobákban aludtak egymással, minden szobához tartozott 

fürdőszoba is. A hotelbe érkezve már nagyon éhesek voltunk. Miután mindenki elfoglalta a 

saját szobáját, az étterem felé vettük az irányt, hogy megvacsorázzunk. A kétfogásos vacsora 

szinte mindenkinek elnyerte a tetszését, csak úgy, ahogy a reggeliknél a svédasztalos étkezés, 

valamint a hidegcsomagban kapott szendvics és nassolni való.  

 

2. nap: 

A második nap során három úti célunk is volt, melyek a következők voltak: Lőcse, 

Szepesváralja (szepesi vár), Kassa. 

Programunkat Lőcsén kezdtük. Megtekintettük a Szepesség talán legfontosabb egyházi 

látnivalóját, a gótikus stílusban épült Szent-Jakab templomot. Érdekesség, hogy az építés 

kezdetekor az épületet eleinte román stílusban kezdték építeni. 

Lőcséről Szepesváraljára utaztunk. A szepesi vár a gyerekek nagy kedvence volt a kirándulás 

alatt, szinte mindenki kiemelte, hogy nagyon tetszett neki. Nem véletlenül, hiszen a szepesi vár 

a 12. századtól áll, és Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű váraként jellemzik. A szepesi 

várból/várról rengeteg fényképet készítettünk, hiszen csodás panorámát is nyújtott maga a táj 

is. Sokan vásároltunk itt apró emléktárgyakat otthonra, legyen az egy hűtőmágnes a várról, vagy 

egy ólomkatona. 

A szepesi vártól körülbelül 80 km-re fekszik Kassa városa, amely az utolsó célpontunk volt 

ezen a napon. Kassa Szlovákia második legnagyobb városa. Belvárosi séta után megtekintettük 

a Szent-Erzsébet székesegyházat. Ez a kassai dóm a magyar gótikus művészet egyik 

legkiemelkedőbb alkotása, s egyben a Felvidék gyönyörű középkori műemléke is. II. Rákóczi 

Ferenc sírhelyénél közösen elénekeltük a magyar himnuszt is. Kassán szintén kaptak a diákok 

szabadidőt. Csapatokban fedezhették fel a várost, s ki nem találná senki, mi volt a gyerekek 

által legnépszerűbb épület a szabad program ideje alatt, ezért eláruljuk: a kassai McDonald’s. 

☺  

 

3. nap: 



A 3. napra a jó idő elhagyott bennünket, és szomorúan vettük tudomásul, hogy a hőmérséklet 

10-12 fokot is visszaesett az előző két naphoz képest. A reggeli zuhogó eső miatt ezért 

csütörtökön csak a délelőtti órákban indultunk utunkra. Ez esetben gyalog, hiszen úgy 

döntöttünk, hogy Poprád városában kezdjük a napot egy sétával, ahol megtekintettük az óváros 

központjában található Szent-Egyed templomot, amely gótikus stílusban készült.  

Poprád után Késmárkon, az evangélikus templomban szintén elénekeltük közösen a magyar 

himnuszt Thököly Imre sírhelye mellett. 

A nap legjobban várt része azonban csak e két város megtekintése után jött. A legizgatottabb 

ugyanis mindenki a Csorba-tó miatt volt. A Csorba-tó felé vezető utunkon a Magas Tátrában 

sajnos megtapasztalhattuk saját szemünkkel a buszból, hogy 2004-ben milyen hatalmas 

ökonómiai katasztrófa volt itt, hiszen rengeteg fát és erdőségeket elpusztított az akkori óriási 

vihar. A Csorba-tóhoz felérve szemet gyönyörködtető látvány fogadott minket, 1346 méter 

magasan. Körbesétáltuk a tavat, amely körülbelül 2600 méter volt. Néhányan említették, milyen 

jó lenne itt a testnevelés órákon tókört futni… nos, valóban, a hegyi levegő tényleg szuper volt. 

☺ A tó mellett gyönyörű szállodák, fenyőfák, síugró sánc, havas hegyek tették még szebbé a 

tájat. 

 

4. nap:  

Pénteken elérkeztünk kirándulásunk utolsó napjához. A szállodai szobák elhagyása után 

folytattuk utunkat, s kanyargós utakon több kisebb-nagyobb település felé vettük az irányt. Első 

állomáshelyünk Rozsnyó volt. Rozsnyó Rákóczi székhelye volt a szabadságharc ideje alatt, 

valamint jelentős bányásztelepülés. 

Sajógömörön Mátyás király szobránál jártunk, amely azért is különleges, mert egészen 1914 

óta áll a településen, túlélve a világháborúkat is. 

Rövid kitérőt tettünk Derencsény és Zsíp falucskákban, ahol a gótikus templom fontos 

kultúrtörténeti emlék. 

Az utolsó nap már érezhetően fáradtabb volt mindenki, ugyanakkor látszott az, hogy élvezte a 

két osztály a kirándulást, s örömöt okozott nekik, hogy Szlovákiában vehettek részt egy négy 

napos tanulmányi kiránduláson. Reméljük, hogy nagyon sok új értékkel, rengeteg élménnyel 

gazdagodott mindenki felvidéki kalandunk során. 



Hazafelé a határt elhagyva beiktattunk egy utolsó megállót Salgótarjánnál. Ezt követően a 

hazafelé tartó úton, a buszon Dani bácsi „fárasztott” mindenkit fárasztóbbnál fárasztóbb 

poénokkal és viccekkel, amelyek nagy röhögést váltottak ki. ☺ Megtudtunk olyan 

kiemelkedően lényeges információkat is, mint a levegő páratartalma, az októberi névnapok, a 

napfelkelte, és a napnyugta időpontja… ☺ 

Székesfehérvárra 19 óra tájékán gördült be a buszunk, szerencsésen megérkeztünk, és 

felejthetetlen négy nappal lettünk gazdagabbak. 


