2019. május 20-23. között iskolánk hetedik évfolyamos diákjai Felvidéki kiránduláson vettek részt a
Határtalanul! program keretében.
Útvonal és látnivalók:
Rozsnyó: Tűztorony, Székesegyház
Szepesszombat: Fő tér, templom
Bélai cseppkőbarlang
Késmárk: Fatemplom, Evangélikus templom; Thököly Imre sírja; Thököly vár
Lőcse: Szent Jakab templom, Városháza, szégyenketrec
Igló: kívánságharang, székesegyház
Csütörtökhely: gótikus templom
Dobsinai jégbarlang
Túra a Szlovák paradicsomban
Szepesváralja: várlátogatás
Kassa: Dóm; II. Rákóczi Ferenc sírja
Szállás: Tátralomnic, a Magas_tátra lábánál

Élményeinkről álljon itt tanulóink beszámolója:

„A kirándulás célja az volt, hogy a diákok személyes tapasztalatokat szerezhessenek Szlovákia
kultúrájáról és politikájáról, népszokásaikról, nevezetességeiről, megismerjék a szlovákiai magyarság
mindennapjait. Rengeteg tapasztalatot szereztem jómagam is a fentiekből.
Ami leginkább megfogott Szlovákiában, az a táj. A Magas-Tátra a naplementében, ahogy a felhők
eltakarták a hegy csúcsait, leírhatatlanul felejthetetlen látványt nyújtottak. Szerencsém volt,
megpillanthattam a természet valódi szépségét.
De Szlovákia nem csak természeti, építészeti csodákban is bővelkedik. Ezek közé sorolnám a kassai
dómot, a Szűz Mária mennybemenetelére szentelt templomot és a késmárki fatemplomot.
Elképesztő, hogy milyen precizitás, tervezés és kivitelezés igényeltetett ezen épületek megépítése.
A világért ki nem hagynám a Dobsinai-jégbarlang megemlítését, ami a világörökség tündöklő része. A
jég elképesztő formákat képzett a barlangban. Jogosan nagyfokú nemzetközi védelmet élvez.
Az Andrássy család kastélya Betléren szintén megemlítendő. A kastélyban nagyon sok portré és
vadásztrófea található, valamint rengeteg lenyűgöző különböző funkciójú és felépítésű helyiséget
tekinthet meg a látogató. Az Andrássy-ak történelme kimondottan érdekfeszítő és izgalommal teli.
Az említett helyszínekre mindenképpen visszatérek, ha lesz rá lehetőségem, illetve mindenkinek
határozottan ajánlom.”
Kurucz Balázs 7. b

„A szobák a szálláson szépek voltak, az ételek finomak. A szállásról való kilátás mesébe illő volt, főleg
naplementekor.
Rengeteg templomot tekintettünk meg, az én kedvencem a késmárki Fatemplom volt.
A várak érdekesek voltak, a leglátványosabb a Szepesi vár volt.
A cseppkőbarlang és a jégbarlang egyaránt lenyűgözőek és lélegzetelállítóak.
A városok közül Kassát nevezném kedvencemnek.”
Gábor Anna 7. b

Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, mely egy kis sziget volt . A Dóm melleti terület temető
volt, melyen egycsodálatos templom fogadott bennünket, ami elképesztő látvány volt számomra.
Belépve a dómba lenyűgöző látvány fogadott bennünket. Az idegenvezető néni magyarul beszélt,
elmondta a templom történetét, és megmutatta az altemplomban lévő Rákóczi sírt, melyet
megkoszorúztunk. Elénekeltük a magyarok világhimnuszát is.
Ezután a zenélő szökőkúthoz mentünk, ami nagyon szép volt. A Rodostó-házhoz folytattuk utunkat,
ami II. Rákóczi Ferenc törökországi száműzetésében volt otthona. Majd szabadidőnk volt, sétáltunk a
főtéren, találkoztunk sok érdekes emberrel.
Remélem, visszatérek még Kassára és eltölthetek ott pár napot.”
Stasz Gréta 7. b

