
 

 

 

 

Beszámoló- Határtalanul 2022. 

(Szlovákia - Felvidék) 

 

         2022. május 10-én, kedden, reggel 8-kor elindultunk az iskola parkolójából. A két 

osztályfőnökünkkel, Bóta Marianna tanárnővel és Irlandáné Varga Gabriella tanárnővel 

utaztunk. Kísérő tanáraink NagyGabriella tanárnő, Irlanda Dezső tanár úr és Bárányné Kovács 

Enikő igazgatóhelyettes asszony voltak. 

 

         Első úti célunk a Füleki vár volt, ahová 10 óra körül érkeztünk.  A várba feljutás nehézkes 

volt, de látvány mindenkit kárpótolt. Monitorokon néztünk Fülekről érdekes videó felvételeket, 

készítettünk a két osztályról csoportképeket, majd ellátogattunk a Gombaszögi 

Cseppkőbarlangba. Ott már várt ránk Zita néni, az idegenvezetőnk, akivel bejártuk 4 nap alatt 

Felvidék egy részét. Gyönyörű képeket készítettünk a barlangban. Sok érdekes információt 

hallottunk helyi, különleges tájszólással beszélő, másik idegenvezetőtől, akivel csak addig 

találkoztunk. Kellemesen hűvös levegő volt bent, mindenki jól érezte magát. Miután befejeztük 

a barlanglátogatást, Krasznahorkaváralján az Andrássy Mauzóleumban hallgattunk az 

Andrássykról és a mauzóleum építészetéről egy érdekes előadást. A programok után 

elindultunk a szállásunkra. Este 7 óra előtt megérkeztünk Imrikfalvára (Dedinky). Egy takaros 

kis panzióban volt a szálláshelyünk. Az a osztályból néhányan a mellette lévő „Jozefina”-ban 

kaptak helyet. Hat órakor volt a gyülekező mindennap az ebédlő előtt, aztán mentünk 

vacsorázni. Az esték különböző foglalkozással teltek. Irlanda tanár úrral játszottunk a hatalmas 

füves részen és este 9-kor a tanáraink összeállítottak nekünk egy kvízjátékot a nap 

eseményeiből. Érdekes, jópofa totó volt, kellett mindenkinek a kis szellemi felfrissülés a nap 

végére. Csodálatos naplemente tárult elénk, fantasztikus volt a szobánk erkélyéről nézni a tavat, 

a lenyugvó nap fényében. 



      Szerdán az ízletes svédasztalos reggeli után útnak indultunk egy szlovák nemzeti parkba 

(národný park slovenský kras) kirándulni. Gyönyörű volt a környék, sokat fotóztunk. A 

nemrégen átadott Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolában voltunk, Szepsin. Megnéztük a 

tantermeket, aulát, tornatermet, könyvtárat, de még az óvodába is bejuthattunk. Csoportképet 

készítettünk az épület előtt és már mentünk is Kassára, ahol megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc 

sírját. Azon a napon az utolsó célunk a Rodostói ház másolatának megtekintése volt. 

Imrikfalvára visszaérve a vacsoránk különleges volt. Leves után autentikus szlovák ételt 

kóstoltunk, a knédlit. A köret hasonló volt, mint a kenyér, szósszal és főtt hússal tálalva. 

 

        A harmadik napot, a szokásos reggeli finom falatok után, a tamásfalvai kilátóban kezdtük. 

Tökéletes időnk volt, a táj pedig a Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkra nyílt. A nap hátralevő 

részében a szepesi várat csodáltuk meg, készültek ott is szép felvételek. Jártunk Késmárkon a 

Thököly-várnál, ahol megkoszorúztuk Thököly Imre hadvezérünk sírját. Elköszöntünk az 

idegenvezetőnktől, ő -bánatunkra- az utolsó napon már nem tartott velünk. Vacsora után a 

szállásunkon fakultatív program volt. Néhányan kint frizbiztek, röplabdáztak, fociztak. 

 

        Utolsó napunk villámgyorsan eltelt. Útba ejtettük a betléri Andrássy-kastélyt, sokak 

kedvence lett ez a vadászkastély. A műemlék és környezete barátságos, lenyűgöző és meseszép 

volt. Szívesen maradtunk volna még. Kirándulásunk utolsó állomása Rozsnyó volt, ahol 

vásároltunk és sétáltunk a városban. Három óra előtt érkezett meg csoportunk az iskolához. 

 

        Jól összehozta az osztályt ez a 4 napos kirándulás, úgy érzem, hogy az évfolyam is jobban 

megismerte egymást. Valamennyien egyetértettünk abban, hogy maradhattunk volna még és 

szívesen elmennénk máskor is. Sok élménnyel és tudással gazdagodtunk, amit részben az 

idegenvezetőnknek köszönhetünk, aki rengeteg érdekes információt osztott meg velünk és 

tanárainkkal. Hálásan köszönjük a lehetőséget a kísérő tanárainknak és a Határtalanul 

Programnak! Felejthetetlen élmény volt. 

  



 

Képek a programokról: 

 

 
Füleki vár 

 

 
Gombaszögi cseppkőbarlang 
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II. Rákóczi Ferenc sírja 

 



 
Baldog Salkaházi Sára Iskola 
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Krasznahorka 


