
7  É V F O L Y A M  

Határtalanul – Felvidék (Szlovákia) 

Hétfőn, azaz a legelső nap 7 óra körül sikeresen elindultunk Egerből felvidékre, Párkányba, 

ahol  egy  iskolát  látogattunk  meg.  Megismerkedtünk  az  ottani  tanítási  módszerekkel  és  

minden mással is mely az iskolával, valamint az ottani élettel függ össze. Ezután egy tájházat 

néztünk meg Kéménden, ahol az akkori viseletekről tanulhattunk az ottani 

hagyományőrzőktől. Délután Bénybe mentünk és egy körtemplomot tekintettünk meg. Este 

Selmecbányán egy hangulatos vendéglőben szálltunk meg, majd elsétáltunk a Monarchia 

étterembe. A vacsora után visszamentünk a szállásunkra, ahol külön szobákban jókedvvel 

töltöttük esténket. Utazásunk második napján, reggeli után elmentünk sétálni, felfedezni 

Selmecbánya látványosságait, minek során egy ásványkiállítást is megtekintettünk. 10 óra 

körül megnéztünk egy lovagi várat Bajmócon. Késő délután mentünk Besztercebányára, ahol 

a főtéren kaphattunk egy kis szabadidőt. Este indultunk Alsóerdőfalvára, itt a 2. szállásunk 

volt,  az  Euforia  Hotel.  20:30  –  21:00-kor  értünk  oda,  már  meleg  vacsorával  vártak  minket.   

A következő nap svédasztalos reggeli fogadott minket, majd meglátogattuk Lőcsét és a Szent 

Jakab templomot, ott a világ legnagyobb fa oltára található, de ezen kívül még sok (nagyjából 

15) kisebb oltár is. Egy nagy bevásárlás után megnéztük a márkusfalvi kastélyt, valamint a 

hangszerkiállítást. A délután folyamán felmásztunk a Tamásfalvi kilátóba, ahol gyönyörű 

látvány tárult a szemünk elé. Este a hotelbe érve megvacsoráztunk és a szabad foglalkozás 

alatt felfedeztük a hotel fitnesz termét, ahol rengeteg gyerek töltötte az estét. 

Legutolsó napunkon 8:30  körül  elhagytuk  a  szállást  és  Késmárkba  igyekeztünk,  ahol  egy  fa  

templomot csodálhattunk meg, valamint megkoszorúztuk Thököly Imre , kuruc fejedelem 

sírját. Az utolsó állomás Rozsnyó volt, itt megnéztünk egy bányászati múzeumot és 

felmentünk egy őrtoronyba, ahova összesen 140 lépcső vezetett. Az utolsó bevásárlás után 

elindultunk Magyarország, pontosabban Eger felé és este 18:00-kor megérkeztünk.  

Így végződött a mi felejthetetlen utazásunk. Külön köszönet a tanároknak, Hossó Krisztina és 

Ratter Réka tanárnőknek, akik megszervezték ezt a csodálatos utazást, valamint a kísérő 

tanároknak, Fodor Réka tanárnőnek és Vreczenár Csaba tanár úrnak, akik ugyanolyan óriási 

munkát végeztek, mint osztályfőnökeink és lelkes idegenvezetőnknek, Balázsnak! 

Szendrei Dorka, Vilmek Mirtill Hella 


