
Felvidéki épített örökség és 

természeti értékek nyomában  

Hat-18-01-273 Határtalanul pályázat 
 A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola hetedik évfolyamos diákjai 2019. 

április 22-26 között utaztak a Felvidékre, hogy megismerjék annak történelmi emlékeit, természeti 

értékeit. 

 Nagy előkészületek előzték meg a program megvalósítását, azontúl, hogy volt előkészítő óra a 

kisdiákok számtalan kérdést tettek fel: jó szállás lesz-e, hol találkozunk felvidéki diákokkal, mit nézünk 

meg. Ezekre a kérdésekre választ kaptak a felkészítő órán, ezenkívül bemutattuk a Trianoni 

békeszerződés következményeit, kiemelve a mai Szlovákia történetében az ott maradt magyar 

lakosságot, népességét, napjaink kulturális, gazdasági jellemzőit, Szóljunk az ott élő magyarság 

helyzetéről, a toleráns viselkedés szabályairól, az indulás időpontjáról, a megvalósítandó programról. 

 Felvidéken: Fülek, Rimaszombat, Alsószrtegova, Mikszáthfalva, Kékkő, Poprád, Ótátrafüred, 

Késmárk, Lőcse, Betlér településeken jártunk. 

Az utazás:  

 Kora reggel indultunk Szikszóról, először a híres füleki várat néztük meg, majd Rimaszombatra 

mentünk, ahol elfoglaltuk a szállásunkat a Csillagházban, majd Kovács B. István helyi történész és 

idegenvezető segítségével megnéztük a város történelmi emlékeit. Láttuk, ahol Petőfi Sándor szállt 

meg, a Fő téren szobrát Tompa Mihályé mellet, a régi hangulatot idéző utcákat, híres rimaszombatiak 

szobrát. Meg tudtuk hogyan bántak a magyarokkal a 2. világháború után. Sajnos eső szakadásban 

néztük meg a várost. Este átismételtük mit is láttunk ebben a még többségében magyar településen. 

 Másnap a Tompa Mihály Gimnáziumba látogattunk, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. 

A hetedik évfolyamos diákok bemutatták iskolájuk történetét és lehetőségeit. Közös fotózás, 

beszélgetés után jutottunk el Alsószrtegovára, a Madách kastélyba. Itt megismertük a nagy költő, festő, 

polihisztor életét, majd az Ember tragédiája című művével ismerkedtünk meg. Innen tovább mentünk 

Mikszáthfalvára. Mikszáth Kálmán munkásságával, a nagy mesélő, gömöri palóc életébe is 

bepillantottunk szakavatott helyi muzeológus segítségével. Megnéztük a híres Kékkő várának 

maradványait és a környék természetvédelmi területét is. Estére visszatértünk rimaszombati 

szállásunkra, ahol értékeltük a nap eseményeit. 

 3. nap indultunk a Tátrába, sajnos nem jutottunk fel a csúcsra, megy a felvonót javították, ezért 

Ótátrafüredre mentünk, és még hógolyózni is tudtunk, mert még havat is találtunk. Itt találkoztunk 

más magyar iskola diákjaival, akik szintén a Határtalanul programjukat valósították meg. Szállásunk 

Poprádon volt, közvetlenül a Poprád folyó mellett, ahol lehetőség volt focizni is.  



 4. nap először Lőcsére mentünk a híres gótikus templomba, sajnos csak rövid ideig 

gyönyörködtünk Lőcsei Pál alkotásaiban, mert sokan vártak a templomba jutásra. Körbejártuk a város 

Fő terét, rácsodálkoztunk az építészet emlékeire, különösen tetszett a fiataloknak a szégyenketrec, 

amely körül több fotót is készítettünk. Délután Késmárkra mentünk, itt Thököly Imre emlékeivel és a 

fatemplommal ismerkedtünk meg, de jártunk a Thököly várban is. Késő délután közkívánatra a Poprád 

folyó túl oldalán lévő fürdőben jártunk. 

 5. napon indultunk hazafelé. Útközben megcsodáltuk a híres betléri Andrássy kastélyt kívülről 

belülről, majd az Andrássy Dénes által épített mauzóleumban jártunk. Késő délután érkeztünk vissza 

Szikszóra. 

 

 

 A program lezárása: A szikszói diákokkal közösen értékeltük az utazás tanúságait, 

eredményeit. Megnéztük a fényképeket, közösen választottuk ki a legjobbakat. Szóltunk a határon túli 

magyarokkal való együttműködés fontosságáról. Szikszói diákok elmondták mennyire nagyszerű 

élményt jelent számukra a programban való részvétel, kapcsolatokat alakítottak ki az Internet adta 

lehetőségen keresztül. Szóltunk arról is, hogy a jó kapcsolatépítésnek feltétele az együttműködés, 

egymás kölcsönös tisztelete, ez megvalósult. 


