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Határtalanul – élménybeszámoló 

 

Izgatottan vártuk az október 10-ét, amikor felvidéki kirándulásunk végre elérkezett. Tanáraink 

pályázatot nyújtottak be, amelynek keretében iskolánk 7. évfolyamos tanulói, részt vehettünk 

ezen a 4 napos, élményekkel teli utazáson. 

A Piac téren gyülekeztünk, ahol egy jól felszerelt busz és két sofőr várt minket. Pozsonyig 

utaztunk, ahol a városnézés során koszorúztunk, majd a Pozsonyi várban közösen elszavaltuk 

Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét. Nagyon felemelő érzés volt. Tovább haladtunk 

Galántára, ahol a Kodály Zoltán Alapiskola kórusával közösen énekelhettünk, majd 

megcsodáltuk Kodály Zoltán galántai házát is. Ezután továbbutaztunk Nagyszombatba, ahol a 

Keresztelő Szent János – székesegyházban közösen imádkoztunk, majd tovább folytatva 

utazásunkat, a deáki Nagyboldogasszony-templomot is megcsodálhattuk. Az első napon buszos 

utazásunk zárásaként Nyitrára érkeztünk, ahol a szállásunk is volt. Az este folyamán jó sokat 

beszélgettünk a rengeteg élményről és benyomásról, ami a nap során ért bennünket. Még picit 

játszottunk, majd megint beszélgettünk, majd az élmények sokaságával álomba merültünk. 

A második napon Selmecbányára utaztunk, ahol mindenkinek nagyon tetszett a Bányászati 

Múzeum kiállítása. Vidáman énekelte csapatunk alkalmi kórusa a Bányászhimnuszt. Ami olyan 

jól sikerült, hogy még egyszer is elénekeltük. A Líceumnál versfüzérrel köszöntöttük nagy 

költőnket, Petőfi Sándort, és koszorút helyeztünk el. Körmöcbányára érve megcsodáltuk a 

Szent Katalin-templomot, majd a Pénzverdében pénzérméket készítettünk. Ez a munkafolyamat 

sokunknak nagyon megtetszett. Tovább utaztunk Zólyomba, ahol megnéztük a várat. Nagy 

élményt jelentett számunkra, hogy itt szavalhatta el egyik osztálytársunk, Ballasi Bálint Egy 

katonaének című versét; az emléktáblánál koszorút helyeztünk el. Ezután utunk Garamszegre 

vezetett, ahol megcsodálhattuk a fatemplomot, amely egyetlenegy szeg nélkül készült. Majd 

Besztercebányán a várnegyedet néztük meg. A második napon Bystrán volt a szállásunk, amely 

érzésünk szerint nagyon kényelmes, jól felszerelt, tiszta és rendezett volt. Az idő mindvégig 

kegyes volt hozzánk, szikrázó napsütésben teltek a kirándulás napjai. 

A harmadik napi programunk Késmárkon a Thököly várnál kezdődött, majd az újevangélikus 

templomban, a Thököly – Mauzóleumban tisztelegtünk a fejedelem előtt. Lőcsén a Szent Jakab-

templom szárnyasoltáraiban gyönyörködtünk. Fotózkodtunk a Városháza és a Szégyenketrec 

előtt. Ezután egy olyan erődítményt másztunk meg, ahonnan páratlan kilátás tárult elénk. Ez 

volt Szepes vára. Ezt követően Eperjes következett, ahol megtekintettük a Rákóczi-házat, a 



Szent Miklós-templomban felidéztük Szent II. János Pál pápa életét, elénekeltük a Bárkadalt. 

Ezután Kassára vezetett utunk. Itt volt a szállásunk a régóta híres, úgynevezett Grand Hotelben. 

Ezen a napon is rendkívül jó, már-már nyárias időnk volt, sokat nevettünk és érdekes dolgokat 

láttunk. Élményeinket örömmel osztottuk meg egymással, sokat meséltünk, beszélgettünk, az 

előző napokhoz hasonlóan kitöltöttük az Útinaplót, a kiadós vacsora ellenére is csak későn 

tudtunk elaludni. Reggelre ébredve bőséges reggeli várt bennünket. A sok finomságból nem is 

volt olyan könnyű választani. 

A negyedik nap reggelén, Kassán barangoltunk. Megnéztük a Rodostói-házat, Szent Erzsébet-

dómot, ahol megkoszorúztuk Rákóczi-fejedelem sírját, és elénekeltük a Himnuszt. 

Megtekintettük a Mészáros utcában Márai szülőházát, majd szobránál részleteket olvastunk a 

Füves könyvből, és mécseseket helyeztünk el. Losoncon ebédeltünk, ahol finom rántott húst 

ettünk krumplipürével. Ezt követően utunk Alsósztregovára vezetett, ahol a Madách-kúrián 

bepillantást nyertünk Az ember tragédiájának színeibe, majd Szklabonyán megtekintettük a 

Mikszáth-házat. Mindkét helyen koszorúztunk. Egyben ez volt kirándulásunk utolsó 

állomáshelye is. Innen indulva egyetlen célunk volt Kapuvár elérése. Negyed tíz körül 

érkeztünk haza, ahol szüleink már izgatottan vártak bennünket. 

Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson. Nagyon 

érdekes és értékes helyeken jártunk, nagyon sok újat tanultunk. Az osztálytársainkkal, a 

barátainkkal és a tanárainkkal közösségként, vidáman és jókedvűen teltek a Határtalanul 

kirándulás napjai. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években is lesz hasonló 

kirándulásokra lehetőségünk.  

Kapuvár, 2018-10-18       
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