Határtalanul
A Megyeri Úti Általános Iskola hetedikes-nyolcadikos tanulóinak egy csoportja 2022. május
végén, június elején a “Határtalanul” program keretében megismerhette Szlovákia magyarlakta
területeinek egy részét. Erről a csodálatos öt napról készítettük ezt a beszámolót.
Az utazást alapos felkészülés előzte meg. Az előkészítő órára a gyerekek csoportokat
alakítottak és minden csoport választott egyet a kirándulás helyszínei közül. Kutatómunkát
végeztek, és a kapott információkat felhasználva powerpoint bemutatót készítettek minden
helyszínről. Az előkészítő órán sorban bemutatták a prezentációkat, kiselőadást tartottak a
nevezetességekről, érdekességeket meséltek, kiemelték a magyar vonatkozásokat.

Pályázatunkban vállaltuk, hogy felvidéki kirándulásunk előkészítése során részt veszünk a
Magyarság Háza egyik programján. Május 26-án Tóth Péter Lóránt az iskolában tartott nekünk
egy rendhagyó órát. Az előadó - maga is tanár lévén - azonnal megtalálta a hangot a gyerekekkel.
Először beszélt nekünk Radnóti Miklós magyar költő életéről, köztük annak felvidéki
vonatkozásairól. Nyolcadikos diákok is voltak köztünk, ők szerencsére tudtak válaszolni a tanár
úr közbevetett kérdéseire. Elmondta nekünk, hogy Radnóti Miklós tragikus élete azóta
foglalkoztatta, amióta megismerte a költő sorsát és csodálatos verseit. Utána részleteket láttunk
egy filmből, amelyben rendező társával, Herczeg Zsolttal végigjárták Radnóti utolsó útját, az
„erőltetett menetet” Bortól egészen Abdáig, gyalogosan, ahogy 1944-ben a foglyok. 850
kilométert tettek meg! A film címe: Radnóti nyomában. Láttuk, hogy a filmben sokszor mondott
verset, illetve beszélgetett az ott élő emberekkel. A legidősebbek személyes élményeiket is
elmondták a szörnyű háborús időkről. A rendhagyó óra – amely szerencsére hosszabb volt, mint
a szokásos 45 perc – nagy élményt nyújtott diákoknak, tanároknak egyaránt.

1.nap: Az iskolától körülbelül 8:00-kor indultunk el. Az utunk nem tartott sokáig, hiszen a határ
viszonylag közel van. Utazásunkat végigkísérte a gyorsan elsuhanó, gyönyörű táj. A
határátlépés után az első megállónk Rimaszombat volt. Az idegenvezető nagyon kedvesen és
segítőkészen elmondta a tudnivalókat, látványosságokat. Megálltunk a Füleki várnál, ahol
Thököly Imrét Magyarország fejedelmévé kiáltották ki. Maga a vár viszonylag jó állapotú,
gyönyörű panorámával és temérdek antikvitással rendelkezik. Még aznap megnéztük Divény
várát is. Az oda vezető úton meg kellett küzdenünk egy nagyobb dombbal, de a végén a kilátás
kárpótolt bennünket. Szabadon felfedezhettük a vár minden egyes szegletét. Estefelé érkeztünk
meg a szállásra, elfoglaltuk a tágas és rendezett szobákat, majd vacsoráztunk. A vacsora finom
volt. Vacsora után felvonultunk a szobánkba. 23:00-kor volt a takarodó. Az ágyak kényelmesek
voltak, a szobához tartozott egy erkély, amiről ráláthattunk egy közeli dombra, egy focipályára,
illetve házakra is. A szállást nagyon hangulatosnak találtuk.

2.nap: A második napon svédasztalos reggeli fogadott minket. A pulton tojás, virsli, sajtok,
felvágottak, zöldségek. Az édesszájúak ehettek kalácsot, lekvárt, nutellát, müzlit is. Reggeli
után felvonultunk a szobánkba összepakolni, azután beszálltunk a buszba és elindultunk
Selmecbányára, ahol anno Petőfi is tanult. Itt megtekinthettük a Szentháromság szobrot, illetve
dombos utakon keresztül városnézésre is sor került. Egy hosszú városnéző séta után beültünk
a buszba és mentünk a bányába, ugyanis következő programunk bányalátogatás volt. A
bányába melegen kellett öltözni és védőfelszereléseket is kaptunk. A bánya felfedezése közben
a kijelölt idegenvezetőtől sok fontos információt tudhattunk meg a Magyar Királyság egyik
legfontosabb bányavárosáról, ahol főként ezüstöt bányásztak. Sok mindet tudhattunk meg a
bányászok feladatairól, eszközeiről és szerszámairól, a bányászok életéről. Kiérve a bányából
egy gyors fotózást követően meg is ebédeltünk. Ebéd után benéztünk egy szuvenír boltba.
Vásárlás után buszra szálltunk, és elindultunk Besztercebánya felé, ahol a Szent Péter esernyője
filmet is forgatták. A városban városnéző sétát tartottunk egy kis szabadidővel. Visszaérve a
szállásra fürdés után beszélgettünk még egy keveset, majd mindenki elment aludni.

3.nap: Kora reggel elindultunk a Magas-Tátrába, mely a Kárpátok legmagasabb hegyvonulata.
Először Ótátrafüredre érkeztünk, amely a Magas-Tátra legnagyobb és legrégibb
üdülőtelepülése. Egy kis séta után siklóvasút segítségével meglátogattuk a Tarajkától nem
messze található Tarpataki-vízesést. A táj gyönyörű volt, sok érdekes természeti jelenséget
láthattunk ott. A földrajz tantárgyhoz kapcsolódva megfigyeltük a magashegység
formakincsét, a jég és a folyóvíz munkáját. Séta közben rengeteg fényképet készítettünk erről
a gyönyörű tájról. Ezt követően a Szepesi várhoz indultunk, ami Közép-Európa egyik
legnagyobb vára, 1993-ban került fel az UNESCO világörökség listájára. Egy meredek
dombot megmászva értünk fel a várromhoz. Mivel a vár építés alatt van, korlátozott volt a
terület bejárhatósága, de még így is impozáns látványt nyújtott. Fáradtan értünk a szállásra,
és vacsora után mindenki ment aludni.

4.nap: Reggeli után Betlérre indultunk, ahol elsőként az Andrássy-kastélyt tekinthettük meg,
majd sétáltunk a kastély parkjában is. A kastély káprázatos volt a régies berendezésével,
illetve vitrinben kiállított értéktárgyaival, állati trófeáival és portré- festményeivel. Itt is sok
mindent tudhattunk meg az idegenvezetőtől. Ezt követően mentünk Rozsnyóra, ahol Kossuth
és Rákóczi emléktábláját kerestük fel. Utána ellátogattunk a szlovák karszthegység egyik
barlangjába, ahol gyönyörű cseppköveket láttunk, illetve az egyik kő megérintésével valamit
kívánhattunk is. A szállásra megérkezve megvacsoráztunk, majd kimentünk az udvarra és
játszottunk.

5.nap: Ez volt az utolsó napunk Szlovákiában, bepakolt bőröndökkel távoztunk a szállásról
reggeli után. Továbbra sem volt megállás, első utunk Kassára vezetett. Itt megnéztük a
Dómot, melyben megtalálható Rákóczi fejedelem sírja. Ezt megelőzően a Rodostó- házba
látogattunk el, ahol idegenvezető segítségével körbejártuk az egész épületet, és felfedeztük
belülről is. Az udvarban pedig megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc szobrát. Városnézés
közben láttuk az Orbán-tornyot a zenélő szökőkúttal és harangjátékkal együtt. A séta után
hazaindultunk Budapestre. Utunk közben már csak egyszer álltunk meg. A buszban jó
hangulat volt, énekeltünk, nevetgéltünk.

A kirándulás után értékelő órán beszéltük meg az élményeket. A készült fotók segítségével
felelevenítettük a kiránduláson szerzett élményeket. Megbeszéltük kinek, melyik program
tetszett a legjobban. Értékeltük a programokat, a szállást, étkezést. A szerzett új ismeretek
ellenőrzéséhez feladatlapot kaptak a gyerekek, melyet csoportosan tölthettek ki. A legjobb
élményeikről rajzot készítettek. Előkészítettük a Határtalanul témanap programját.

Ez alatt a néhány nap alatt megismerhettük a csodaszép Felvidék egy részét. Jó, hogy az együtt
töltött idő közelebb hozta egymáshoz a hetedik és a nyolcadik osztályokat is.
Biztos, hogy mindnyájunk örök emléke lesz ez az utazás. Nagyon jó kezdeményezés a
“Határtalanul” program, bízunk benne, hogy a középiskolában is lesz folytatása!

