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    A Határtalanul program keretében, sikeres pályázatnak köszönhetően a 

Felsőtárkányi Általános Iskola hetedikes tanulói ötnapos szlovákiai kiránduláson 

vehettek részt 2022. június 1- 5. között, a Talabor 2007 Utazásszervező- és 

közvetítő Kft. szervezésében. Utazásunk célja a Felvidék természeti kincseinek, 

irodalmi és történelmi nevezetességeinek, hírességeinek megismerése volt. Öt nap 

alatt megismerkedtünk Szlovákia magyar vonatkozásban is fontos városaival, 

településeivel. Indulásunk előtti héten az osztály egy ppt. diasoron megnézte 

azokat a helyszíneket, amelyek meglátogatása várt ránk. A kiránduláson 19 tanuló 

és 2 pedagógus vett részt.  

Első nap 

A szakadó eső ellenére nagy izgalommal indultunk reggel 7 órakor az iskolától. 

Rimaszombatban csatlakozott hozzánk az idegenvezetőnk. Első megállónk 

Alsósztregova volt, ahol megtekintettük a Madách-kúriát, majd Madách Imre 

síremlékénél koszorút helyeztünk el. Ezt követte másik híres írónk, Mikszáth 

Kálmán szülőhelye, Szklabonya (Mikszáthfalva). Majd utunk egy gyönyörű 

kastélyhoz vezetett Szentantalra, mely a Koháry- család nevéhez fűződik. 

Következő programunk Selmecbánya és a hozzá tartozó bányamúzeum és 

skanzen megtekintése volt. Igen megfáradtan, de sok szép élménnyel gazdagodva 

érkeztünk este a szálláshelyünkre, Körmöcbányára.    

            

Második nap 

 Reggeli után visszatértünk Selmecbányára, melynek nagyon örültünk, hiszen 

már előző nap megtetszett a város, és ezen a délelőttön lehetőségünk volt 

közelebbről megismerni a Szentháromság teret, a Városházát és az Evangélikus 

líceumot. Itt volt egy kis szabadidő is, amikor mindenki nézelődhetett, 

fagyizhatott. Utána Besztercebányára mentünk, városnéző sétánk alkalmával 

megbeszéltük, hogy Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének 

egy része itt játszódik, illetve Balassi Bálint ezen a településen töltötte kisdiák 



éveit. A nap zárásaként a gyönyörű kilátást nyújtó Csorba- tónál, -mely a Magas 

– Tátra második legnagyobb tava-, gyalogos túrát tettünk. Ezt követően 

elfoglaltuk új szálláshelyünket Tátracsorbán, innen indultunk minden reggel 

felfedező utunkra. 

                                                                     

Harmadik nap 

 Reggelink elfogyasztása után Késmárkra utaztunk, ahol a reneszánsz stílusú 

Thököly – várat néztük meg, illetve a gyönyörű fafaragványairól híres régi 

evangélikus templomot. Utunk Ólublóra vezetett, felsétáltunk Lubló várába, ahol 

a vártörténeti kiállítás mellett lenyűgöző kilátás fogadott bennünket.  

 

Negyedik nap 

A nap első felét Lőcsén töltöttük, melynek belvárosa az UNESCO világörökség 

listáján szerepel. A legnagyobb sikert a város főterén álló szégyenketrec aratta. 

Napunk további része Szlovákia egyik legszebb nemzeti parkjában a Szlovák 

Paradicsomban telt, ahol a táj szépsége, természeti gazdagsága elbűvölt 

mindenkit. 

 

Ötödik nap 

Az utolsó szlovákiai napunkat is tartalmasan töltöttük. Reggeli után elhagytuk a 

szálláshelyünket, Rozsnyó volt a következő úti cél, ahol a város főbb látnivalóit 

kerestük fel: a Tűztornyot, a Városházát, a Püspöki Palotát, az Evangélikus 

templomot. A határ átlépése előtt még Rimaszombat városát is megtekintettük.  

 

Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza, tapasztalatinkat és a látottakat 

megosztottuk az alsóbb évfolyamokkal egy fényképes bemutató formájában. 
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