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Határtalanul kirándulás Felvidék 2019. május 8.-10. 

 

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrások 

támogatáskezelő Határtalanul program keretében valósult meg. 

 A pályázat célja: 7. évfolyamon tanuló diákok határon túli magyar lakta területre irányuló 

tanulmányi kirándulása. Tanulmányi kirándulás, mert kapcsolódik valamilyen tantárgyhoz, 

oktatási nevelési céllal jön létre és kulturális jellegű. 

A projekt címe: A magyar irodalom és történelem híres családjai a Felvidéken. 

A megvalósítás ideje: 2019. május 8.-10. 

A megvalósítás helyszíne: Szlovákia- Felvidék. 

Az összeg, amihez nem kellett önerőt biztosítani: 2.339.990 Ft, a kirándulás ebből valósulhatott 

meg. A kirándulásra 39 gyermek és négy felnőtt utazott. 

Ahhoz, hogy útra kellhessünk az utazást egy előkészítő órának kellett megelőznie. Erre az órára 

a belterületi iskola magyar termében gyűltünk össze 2019. április 26-án, az órát kolléganőm, 

Julilla néni tartotta. Diavetítéséből megismerhettük a kirándulásunk helyszíneit és azokat a 

nevezetességeket, amelyeket majd meg fogunk nézni. Megismerkedhettünk a Felvidék 

történelmével is. 

A három nap eseményei dióhéjban: 

1.nap: 

 2019. május 8-án reggel izgatottan gyülekeztünk a Boss étterem parkolójában. Miután 

leellenőriztük a hivatalos okmányokat elfoglaltuk helyünket a buszon. Autóbuszunk 

Budapestről érkezett. Idegenvezetőnk Budapesten csatlakozott a csoporthoz.  

Első megállónk Szklabonyán volt. Itt megtekintettük a Mikszáth házat. Sajnos nem tudtunk 

bemenni, hiszen e napon Szlovákiában nemzeti ünnep volt. 

Második megállónk Alsószregova volt. Itt a Madách Kastélyt láthattuk, de ezt is csak kívülről. 

Idegenvezetőnk a helyszínre érkezés előtt nagyon sok érdekességet mesélt az Ember Tragédiája 

híres írójáról. Síremlékét is felkerestük a kastély parkjában. Tiszteletünk jeléül meg is 

koszorúztuk. 

Ezen a napon még megtekinthettük füleki várat. Bejártuk Bebek tornyát, ahol emeletről-

emeletre tárult elénk egy csodálatos kiállítás. A várfalakon is barangolhattunk, néha tanulóink 

merészebbek voltak a megengedetnél. A vár dombra épült, így a hegy gyomrában még második 

világháborús bunkerbe is bemehettünk.  

Estére odaértünk szálláshelyünkre Kokava Líniára. A Family panzióban volt szálláshelyünk és 

étkezéseinkről is az itt dolgozók gondoskodtak. A szobák elfoglalása után egy sétát tettünk a 

síparadicsomban. A felvonókat csak megnéztük, kipróbálni majd legközelebb fogjuk, ha télen 

erre járunk. Az izgalmak és vacsora után éjjel egy körül elcsendesedett a szállás. 
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2. nap: 

Másnap reggel buszra szálltunk és tovább utaztunk Késmárkra. Itt a Thököly várat tekinthettük 

meg. A várban idegenvezető kalauzolt végig. Nagyon sok szép termet nézhettünk végig, 

betekintést nyerhettünk az egykori szabad királyi város életéből. A gyereknek a legjobban egy 

korabeli gyógyszertár tetszett. 

Utunk következő állomása Lőcse volt. Egy kis ékszerdoboz a Felvidéken. Megtekintettük a 

városházát, a híres szégyenketrecbe csoportonként mentünk be fotózkodni. A Szent Jakab 

templom megtekintése sem maradhatott el. Híres 18 m-es fa oltára Európában egyedülálló.  

A városnézés után ismét útra keltünk és visszautaztunk szálláshelyünkre. Finom meleg 

vacsorával fogadtak minket. Ezen az éjszakán hamarabb csendesedett el a Family Panzió. 

3. nap: 

Előző este már összecsomagoltunk, hiszen elérkezett kirándulásunk harmadik, egyben utolsó 

napja. Reggel felszálltunk a buszra és a szerpentines hegyi utakon buszozva megérkeztünk 

Sajógömörre. Iskolalátogatást tettünk az itt élő magyar anyanyelvű és tanítási nyelvű magyar 

iskolába. Nagy szeretettel fogadtak minket. Megvendégeltek bennünket, utána bemutatták 

iskolájukat és zenés irodalmi műsorral kápráztattak el bennünket. Mindenkinek nagyon tetszett. 

Mi ajándékkal kedveskedtünk nekik. A belterületi iskolások labdákat, mi Kissoltiak 

íróeszközöket, füzeteket és labdákat vittünk az ott tanuló magyar gyerekeknek. A közös 

program sem maradhatott el. A fiúk egy része barátságos labdarúgó mérkőzést játszott a 

helyiekkel, a csoport másik része, pedig az igazgató úrral bejárta Sajógömör utcáit, megismerte 

nevezetességeit. Nagyon jól éreztük magunkat, jó volt magyar szót hallani, és jó volt látni azt, 

hogy mennyire ápolják a magyar hagyományokat. Barátságok kötődtek diákjaink és a gömöri 

diákok közt. Sajnos nem maradhattunk sokáig, mert a következő helyszínen, Kassán már várt 

idegenvezetőnk. 

Kirándulásunk utolsó állomása tehát Kassa volt. Itt először a Szent Erzsébet Székesegyházat 

tekintettük meg, majd az altemplomban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját. Közösen az 

Ő és a magyarság tiszteletére elénekeltük nemzeti himnuszunkat. A székesegyház után kívülről 

megnéztük a kassai magyar színházat és végül, de nem utolsó sorban a Rodostói házat. Ez a 

ház a Törökországban található rodostói Rákóczi ház másolata. Az ottani idegenvezetőnk 

elkápráztatott minket történelmi tudásával és előadásmódjával. Olyan ismereteket tudtunk meg 

az egykori fejedelemről, amit a történelemkönyvek nem írnak. A városban még adtunk a 

gyerekeknek egy kis szabadidőt. Nagy volt a városi forgatag, hiszen éppen akkor kezdődött a 

jégkorong világbajnokság. A városnézés után buszra szálltunk és elindultunk haza. Hosszú 

fárasztó út után estére megérkeztünk Soltra. 

Összegzés: Három tartalmas napot tölthettünk a Felvidéken. Olyan gyerekek is eljutottak erre 

a csodálatos helyre, akik talán a pályázat nélkül el sem jutottak volna ide. Ott nem láttuk, hogy 

a gyerekek annyira figyelnének az elhangzottakra. Mégis, amikor beszélgettünk a kirándulásról 

és kitöltöttük a TOTÓT azt láttam, hogy nagyon sokat tanultak, és emlékeztek is a látottakra és 

hallottakra. Szívesen számoltak be a hetedikeseknek élményeikről a projektzáró órán. Ez a 

feladat is a pályázat része volt. Örömmel készültek el a plakátok, amelyek az iskolai faliújságot 

színesítették. Beszélgetéseink során bebizonyosodott, hogy nem volt hiábavaló ez a három nap. 

Elmondhatom, hogy a Kissoltiaknak legjobban szállás, a rodostói ház a füleki vár tetszett.  A 

helyi tévének is szívesen számoltak be a látottakról. A sok pozitívum mellett azonban meg kell 
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azt is említenem, hogy sajnos sofőrünk nem a legkedvesebb ember volt. Sokszor ok nélkül is 

bántotta szavaival diákjainkat. Idegen vezetőnk sem volt igazán „gyerekközpontú”. Az együtt 

töltött három nap még jobban összekovácsolta a közösséget. Köszönöm annak a három 

kollégának, akikre az egész kirándulás alatt számíthattam. Név szerint: Tenggné Bodicsi Júlia, 

Markóné Paréj Ágnes és Ballai László. 

 

Solt, 2019. június 19.        Persóczki Zoltánné 

 

 

 

 

 


