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HATÁRTALANUL  Felvidéki kiskörút SZABADSÁGHARCOSAINK nyomában 

2021. október 12-17. 

 

  A 2020-as sikeres Határtalanul pályázatunk kirándulását egy évvel később 2021. októberében sikeresen 

megvalósítottuk. A pandémia miatt, mivel Szlovákiába csak teljesen beoltott személyek léphetnek be 

karantén kötelezettség nélkül, a 8. és a 7. évfolyam 4 osztályából verbuválódott a 44 fős diákcsapat.  

  Az utolsó pillanatig kétségek között terveztünk, készültünk. A kirándulásfüzetek elkészültek, földrajzórán a 

Kárpátokról, azon belül is a Magas-Tátráról, illetve a Selmeci-körhegységről és a Szepes-Gömöri -

érchegységről hallottak és jegyeztek le alapinformációkat a diákok, történelemórán pedig a Felvidék 

történetéről, Szlovákia létrejöttéről és a területén élő magyarságról volt szó.  

  A hat napon a második nap kivételével – bár akadályt ez sem jelentett - gyönyörű indiánnyár tette még 

csodásabbá a látnivalókat. A következőkben naplószerűen szeretnénk bemutatni utunkat: 

1. NAP 

6. 30-kor indultunk a Sopron útról, a parassapusztai gyors határátkeléssel 10 óra körül már Selmecbányán 

voltunk. Itt találkoztunk ’honvezetőnkkel’ a rozsnyói születésű Filicki Tiborral, aki vezetett minket a hat napon 

át. 

Megnéztük: 

- a botanikus kertet az Akadémiával 

- a főteret 

- az Óvárat 

- a Leányvárat 

- sajnos a pandémia miatt a Szabadtéri Bányamúzeumot nem látogathattuk meg, de cserébe a 

bányászatról a Kamaragróf házában lévő múzeumban és a főtérre néző lakóház aljában lévő tárna 

meglátogatásával kaptunk képet.   

A nap végére érkeztünk meg tátralomnici szállásunkra. 

 

Az Óvárban 
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2. NAP 

A második napon havazásra ébredtünk, ami később esőszitálássá alakult, de a Szepesség kincsesládájába 

való bepillantást nem tudta megakadályozni. 

Megnéztük: 

- Kakaslomnic templomában Szent László és a kun vitéz legendájának freskóit 

- Lőcse városát és a Szent Jakab-templomot 

- Szepes várát 

- Szepeskáptalanon a Szent Márton székesegyházat 

- a szepeskáptalani gejzíreket 

- Szepesváralja temetőjében megkoszorúztuk a branyiszkói hősök sírját 

 

    

                 Lőcse - városháza, szégyenketrec                                                               Szepeskáptalan - gejzír 
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3. NAP 

A napot Késmárkon kezdtük a Thököly-várnál, amelynek tornyába falazta be féltékeny férje Beata Laskat, aki 

nő létére egy túra alkalmával a hegyek között éjszakázott. Őt tartják az első túrázónak a világon! 

Majd az Artikuláris evangélikus fatemplomot csodáltuk meg: a képek elemzése felért egy hittanórával. 

Az új evangélikus templomban koszorúnkkal Thököly Imre előtt tisztelegtünk. 

A nap második felében egy 15 km-es túrát tettünk a Csorba-tótól a Poprádi-tóig, majd vissza. 

       

Thököly-vár                                                                                     Artikuláris evangélikus fatemplom 

 

 

A Poprádi-tónál 
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4. NAP 

A Tar-patak völgyében tett túránk alkalmával a hegyi patakok erejét, a jégkorszak gleccsereinek 

felszínalakítását, és a növényzet magassággal történő változását figyelhettük meg. A Magas-Tátrától 

Újtátrafüreden a Szontagh-villánál vettünk búcsút, idősebb és ifjabb Szontagh Miklósra emlékezve. 

A 4. nap éjszakáját már Várhosszúrét magyarok lakta falujában töltöttük. 

 

A Tar-patak 
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5. NAP 

Délelőtt Kassára utaztunk. A Szent Erzsébet dóm kriptájában megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc  és Zrínyi 

Ilona nyughelyét. Mivel a pandémia miatt itt tilos volt énekelni, tiszteletünk jeléül a Bercsényi nótát a 

Rodostói ház Rákóczi szobránál énekeltük el. 

Délután a Szádelői-völgy szurdokán sétáltunk végig. 

 

Kassán a Szent Erzsébet dóm előtt 

 

Rodostói ház 
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6. NAP 

Az utolsó nap az Andrássy-család körül forgott: 

Várhosszúréten Nagy György a falu aktív, minden generációt átfogó életéről mesélt az alkotóháznál, amely 

mellett az iskola helyén állt valamikor az a kúria, ahol a nagy mecénás, Andrássy Dénes született. 

A betléri Andrássy-kastély mindannyiunkat elvarázsolt. Rozsnyó főterén való séta után, az Andrássy 

Mauzóleumba mentünk. A felvidéki utolsó pillantást pedig a még mindig felújítás alatt álló krasznahorkai vár 

elől tettük. 

 

                                             Várhosszúrét 

               

Rozsnyó                                                                                                              Krasznahorka váránál 

A történelmi Magyarországról a trianoni Magyarországra érve megálltunk még röviden Muhinál, hogy egy-

két mécsest gyújtsunk a tatárok ellen az országot védő vitézek emlékére. 
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Nagyon fáradtan, de felejthetetlen élményekkel tértünk haza. Minden pillanatot megragadtunk a hat 

nap alatt, hogy Felvidék minél több kincsét láthassuk, tapasztalhassuk, s így részünkké váljon! 

 

A megvalósításban nagy köszönet kísérő tanárkollégáimnak, minden segítőnek,  

a Szülők és Nevelők a Sopron úti Alapítvány támogatásának és 

KÖSZÖNET A BETHLEN GÁBOR ALAPÍTVÁNYNAK, HOGY AZ EHHEZ SZÜKSÉGES 

ANYAGIAKAT BIZTOSÍTOTTA. 

 
Burkali Mónika /a kirándulás szervezője, iskolai vezetője/ 

 

Az alábbi linkeken további képeket és a kirándulásról egy összefoglaló kisfilmet is láthatnak: 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ytA0Gv2pPQtyuw4K5AdxjBIig0nPx-Dc?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TCjWeWbIdHYdXhn6n-ziqJEYc402YnUc/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ytA0Gv2pPQtyuw4K5AdxjBIig0nPx-Dc?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TCjWeWbIdHYdXhn6n-ziqJEYc402YnUc/view?usp=sharing

