
A HATÁRTALANUL program keretében Felvidéken jártunk 

Négy iskola (Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola , Gersekaráti Általános Iskola, 

Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola, Prinz Gyula Általános Iskola 

Püspökmolnári)  36 7. osztályos tanulója vett részt négy napos kiránduláson.  

Megismerték a Felvidék legjelentősebb történelmi és kulturális emlékeit, ismerkedtek az ott élő 

magyarokkal. 

A kirándulást előkészítő tevékenység előzte meg mind a négy iskolában, majd egy közös 

foglalkozás keretében a diákcsoportok bemutatták kiselőadásaikat. Ennek keretében 

megismerték a trianoni békediktátum hatásait, a magyarság sorsának alakulását. A kirándulás 

tervezett helyszíneihez kapcsolódó történelmi, irodalmi, földrajzi, művészettörténeti tudásukat 

bővítettek. 

Első program Léván az Arany János Alapiskola meglátogatása volt. Nagyon szívélyesen 

fogadták a csoportot. Műsorral, vendéglátással készültek. A beszélgetésből és a gyerekek 

műsorából is láthatták, hogy a külhoni magyaroknak milyen fontos magyarságuk és 

anyanyelvük megőrzése. 

Selmecbányán megtekintették a Bányamúzeumot és skanzent, valamint a Leányvári kastélyt, 

melyhez számtalan magyar monda fűződik. A kastélynál felolvasást tartottak Lovik Károly: A 

leányvári boszorkány című regényéből.  

A besztercebányai városséta során megtekintették az egykori bányakamra épületét, a Thurzó 

házat, a várnegyedet. 

Második nap a világörökség részét képező Dobsinai jegesbarlangot látogatták meg a Szlovák 

Paradicsomban. A bejáratig kb. 130 m-es szintkülönbséget kitevő 1km-es emelkedőn 

gyalogoltak, a tanösvényen táblákról előzetes információkhoz jutottak a barlangról. Az 

idegenvezető megismertette a barlang kialakulásának folyamatát, felfedezését. A csodás 

jégképződmények mindenkit lenyűgöztek.  

Betléren lévő Andrássy vadászkastélyban az Andrássy család életével, szokásaival, a kastély 

épületével, a gazdag gyűjteménnyel ismerkedtek.  

Krasznahorka várát kívülről tekintették meg, mert az felújítás alatt áll, de így is csodálatos 

látványt nyújtott. 

Lőcsén a történelmi városközponttal ismerkedtek meg. Maga a város egy kultúrtörténeti 

gyöngyszem, és sok, a dicső múlthoz kötődő műemlékkel rendelkezik. A Szent Jakab templom 

főoltára 18,6 méteres magasságával a világ legmagasabb faoltára, ami Pál mester munkája. 

Rendhagyó irodalomóra keretében a gyerekek ismertették Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony, 

és Mikszáth: A fekete város című regényét és egy-egy részletet fel is olvastak a művekből.  

Utolsó állomás Rimaszombat volt, városséta során tiszteletüket tették az egykori 

megyeszékhely szülötteit ábrázoló szobrok, emléktáblák előtt. Itt látták meg a napvilágot 

Tompa Mihály, Ferenczy István, Blaha Lujza, Szombathy Viktor.  



Negyedik nap késő délután indultak haza, a határt Salgótartjánnál lépték át, láthatták az Északi-

középhegység részét képező Cserhátot, a Medves-fennsíkot is. Útjuk hazánk fővárosán 

keresztül vezetett, így egy rövid budapesti kirándulásban is része volt a diákoknak. 

Az esős időjárás ellenére nagyon kellemes, tartalmas, jó hangulatú kirándulásban volt része a 

csapatnak. A sok ismeret befogadása mellette volt alkalom barátkozásra, vidámságra is. Az 

elkövetkező napokban az élmények feldolgozása, átadása lesz a feladatuk. 

 

 


