Felvidéki barangolás a Határtalanul pályázattal
Úristen, indulunk!-mondtuk mind izgatottan kora reggel 2022. május 10-én. Örömünk még
inkább fokozódott, mikor két óra utazás után átléptük a határt. Ez sokaknak új élmény volt,
hiszen először voltak külföldön. Első állomásunk a Füleki vár volt. Beléptünk a felénk
magasodó erődbe, ahonnan csodás kilátás nyílt Fülek városára. Miután kigyönyörködtük
magunkat, betértünk a várba, ahol megismerkedtünk az erődítmény történetével és az itt
található második világháborús bunkerrel is.

Tovább buszoztunk a gombaszögi cseppkőbarlanghoz, amely gyönyörű volt. Az osztályból
csak öten jártak eddig hasonló helyen, így teljesen új élményként hallgattuk az előadást a
cseppkövek kialakulásáról. Megmosolyogtuk az alakzatok elnevezését, hiszen legtöbbjük
ételekről, állatokról és családtagokról kapta a nevét.

Itt találkoztunk először idegenvezetőnkkel, Zita nénivel, aki tovább kísért minket a
krasznahorkai Andrássy mauzóleumhoz.

A késő délutáni órákban elfoglaltuk gyönyörű imrikfalvai szállásunkat, ahol három éjszakát
töltöttünk. A vacsorák mindig nagyon finomak voltak, a házigazdák megismertettek minket a
környék ízeivel. Esténként mindig töltöttünk egy-két órát a szabadban: néhányan a gyönyörű
tó partján sütkéreztek, mások petangoztak, fociztak vagy frizbiztek.
A legelső estén a nap eseményeit összefoglaló quiz vetélkedőt rendeztünk, ahol három első
helyezett lett, olyan pontosan emlékeztünk a látottakra.
A második napunkat egy rövid túrával kezdtük: a Szádelői-völgybe kirándultunk. Majd
látogatást tettünk a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban, ahol találkoztunk
magyar diákokkal. Elmesélték, hogy az intézmény a magyar kormány támogatásával épült, s
nem régen történt meg az átadása. Megtudtuk, hogy óvoda, általános iskola és gimnázium is
található ebben az igazán szép épületben. A legérdekesebb és legszebb helyiség a könyvtár volt,
a tágas teremből óriási méretű teraszra léphettünk ki. Milyen kellemes lehet ilyen helyen
olvasgatni!- sóhajtottunk fel vágyakozva. Ajándékként mi is könyvekkel kedveskedtünk az
iskola diákjainak és tanárainak. Ott jártunkkor éppen egy ünnepségbe csöppentünk bele, az
iskola névadójára, Salkaházi Sárára emlékeztek. Érdekes volt hallani a felvidéki magyarok ízes
beszédét, egyéni szavait. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, nemcsak az iskolában,
hanem az út során sok helyen megszólítottak bennünket, megkérdezték, hogy honnan jöttünk,
és jó utat, kellemes tartózkodást kívántak.

Délután útnak indultunk Kassára, ahol a Szent Erzsébet Székesegyház altemplomában,
megkoszorúztuk II. Rákóczit Ferenc nagyságos fejedelem sírját, majd elmentünk a Rodostói
házba, ahol megcsodáltuk fejedelmünk saját kézzel készített bútordarabjait.

Kirándulásunk harmadik napján Kézsmárkra, Thököly egykori birtokára utaztunk, ahol az
egyik legkülönlegesebb faépítményt, a kézsmárki evangélikus templomot csodálhattuk meg, amely
felkerült az UNESCO Világörökség Listájára. Az új evangélikus templomba is ellátogattuk, ahol

megkoszorúztuk Thököly Imre, a kuruc király síremlékét.

Délután a Tamásfalvi kilátóhoz túráztunk. Jó 50 perces, vadregényes séta után csodálhattuk
meg a Szlovák Paradicsom Nemzeti Park látványosságát. Majd a Szepesi vár felé vettük az
irányt. A várat sajnos nem tudtuk teljes egészében megtekinteni az éppen zajló felújítási
munkálatok miatt, így rövid látogatást tettünk Szepeskáptalanban, a közeli vallási központban
is. Utolsó úti célunk Lőcse volt, ahol a gótikus Szent Jakab templomot és a városházát néztük
meg.

Másnap végleg elbúcsúztunk néhány napi lakhelyünktől, és hazaindulunk. Útba ejtettük a
Betléri kastélyt, mely pompás kertjével és gazdag berendezésével teljesen elvarázsolt
bennünket. Ezután egy rövid sétát tettünk Rozsnyó főterén, majd Alsósztergovára a Madáchkastélyba látogattunk el. Mindvégig csodás időnk volt, itt azonban mintha az időjárás is
gyászolta volna kirándulásunk végét, eleredt az eső.

Tartalmas, szép programmal telt a négy nap, életre szóló élményeket szerezhettünk. Jó volt
azokon a történelmi helyszíneken járni, amelyekről a tanórákon hallottunk, ezen ismereteinket
még inkább bővíthettük. Köszönjük a lehetőséget a Határtalanul pályázat kiíróinak és
kísérőtanárainknak is!

