
 

 

 

FELSŐTÁRKÁNYTÓL TÁTRACSORBÁIG 

avagy hogyan eredtek Mikszáth Kálmán nyomába a Felsőtárkányi Általános Iskola diákjai 

 

Iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulói 2022. június 1-5 között ötnapos tanulmányi osztálykirándulásra 

utazhattak a Határtalanul Felvidék! program keretében Szlovákiába,  a Talabor 2007 Utazásszervező- 

és közvetítő Kft. szervezésében, Bedécs László idegenvezetésével.  

A Felsőtárkányi Általános Iskola 27 diákja és 3 pedagógus kísérője vett részt a programokban gazdag 

és érdekes tanulmányi kiránduláson. 

A nagy utazásra itthon már több napon keresztül készültünk. Az iskolában előadásokkal, filmek 

megtekintésével előzetes ismereteket gyűjtöttünk azokról a helyszínekről, amelyeket az utazásunk 

alatt aztán célba is vettünk. 

Első nap 

Elérkezett június elseje - a várva várt nap -, amikor Ózd felé haladva, magunk mögött hagytuk 

Magyarországot és beléptünk Szlovákia területére. Itt az első úticélunk Alsósztregova volt, ahol először 

a Madách-kúriát tekintettük meg, majd Madách Imre síremlékéhez is ellátogattunk. Tiszteletünk jeléül 

a síremlékre egy nemzeti színű szalaggal díszített koszorút helyeztünk el.  

Aznapi következő állomásunk Szklabonya 

(Mikszáthfalva), Mikszáth Kálmán szülőfaluja 

volt, ahol bepillantást nyerhettünk a nagy palóc 

író életébe és munkásságába. Rendkívül sok 

érdekes dolgot hallhattunk itt a tótok 

mindennapjairól. Utunk folytatásaként, tovább 

haladtunk Szentantalra, ahol a híres Koháry-

család kastélyának megtekintése volt a 

következő program. A kastély barokk stílusban 

épült és egyik érdekessége, hogy 365 ablaka, 52 szobája, 12 kéménye, 7 bejárati boltíve van – pontosan 

egy naptári év adatainak megfelelően. A nap végén Selmecbányára utaztunk el. A bányamúzeum és a 

skanzen megtekintése után, elfoglalhattuk a szálláshelyünket, ahol már meleg vacsorával vártak 

bennünket. 



Második nap 

Tanulmányi kirándulásunk második napját egy nagyon finom reggelivel kezdtük. Ezután 

összepakoltunk, elhagytuk a szállásunkat és folytattuk utunkat tovább a selmecbányai városnézéssel. 

Selmecbánya belvárosa a Világörökség részét képezi. Városnéző sétánk során megcsodálhattuk a 

Szentháromság teret, a Városházát, az Evangélikus líceumot, ahol megemlékeztünk Petőfi Sándorról 

az ott lévő emléktábla előtt. Majd tovább utaztunk Besztercebányára, s a Garam folyómentén fekvő 

településen a vártemplom, a várnegyed, a Thurzó-ház, és a Beniczky-ház megtekintése volt a további 

programunk. A napot a Csorba-tó körüli gyalogos túrával zártuk, ahol nemcsak a 1715 méteren lévő 

Magas-Tátra varázslatos látványában, hanem annak csodálatos növény- és állatvilágában is 

gyönyörködhettünk. Ezt követően elindultunk a hegyekben lévő szálláshelyünkre, Tátracsorbára, ahol 

nagyon finom vacsorával fogadtak minket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmadik nap 

A bőséges reggeli elfogyasztása után Késmárkra utaztunk, ahol megtekintettük az új evangélikus 

templomot és a hozzá épített mauzóleumot. Itt alussza örök álmát Thököly Imre, Felső-Magyarország 

és Erdély fejedelme. Majd felkerestük a régi evangélikus templomot is, amely a 17. századból való, s 

megtudtuk, hogy a hely mintegy 1500 fő befogadására képes. Ez a templom igaz kívülről nem igazán 

látványos, de belülről a fafaragványai és a gazdag díszítései ámulatba ejtők voltak. A késmárki 

városnézés után Ólubló felé vettük az irányt, ahol a 200 méter magas hegytetőn álló Lubló várát 

csodálhattuk meg. A várban hatalmas sétát tettünk és közben gyönyörű látkép tárult elénk. Beláttuk a 

távolban fekvő Magas-Tátrát. Ezt követően visszaindultunk a szálláshelyünkre. 

 

Negyedik nap 

Reggeli után Lőcsére utaztunk, amelynek belvárosa szintén az UNESCO világörökség listáján szerepel. 

A városnézésünk során felkerestük a főtéren található Szent Jakab templomot, amely a történelmi 

Magyarország talán egyik legszebb temploma. Főoltárát Lőcsei Pál mester készítette, ami a világ egyik 

legnagyobb és legszebb gótikus oltára. További látnivalóként megnéztük a lőcsei Városházát és a 

Thurzó-házat is. Majd egy kicsit elidőztünk a főtéren lévő úgynevezett szégyenketrec előtt is, ami a 16. 

században készült. Ezt követően tovább utaztunk a felvidék egyik leglátványosabb természeti 

kincséhez, a Szlovák Paradicsomhoz. A nap végén visszatértünk szálláshelyünkre és megvacsoráztunk. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ötödik nap 

Elérkeztünk az utolsó nap eseményeihez, mely szintén telis-tele volt látnivalókkal. A reggeli után 

összepakoltunk és Rosnyó felé vettük az irányt. A városnézés alatt megnéztük a város építészeti 

látványosságait: reneszánszkori Tűztornyot, a Városháza épületét, a Püspöki Palotát, az Evangélikus 

templomot, és a 14. századi gótikus Szűz Mária Mennybevétele-katedrálist. Hazafelé az utolsó 

állomásunk Rimaszombat volt, ahol a belváros megtekintésével zártuk a programsorozatot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulmányi kirándulásunk alatt nagyon sok élménnyel gazdagodtunk, értékes tudásanyaggal 

bővítettük ismereteinket. Rengeteg program miatt sokszor ugyan elfáradtunk a nap végére, de a jó 

kedvünk végig velünk maradt. A pályázat által kötelezően előírt elemeket sorra megvalósítottuk. Az 

utazás után, élménybeszámolókból és fényképekből előadásokat készítettünk, melyet az iskolánk felső 

tagozatos diákjainak is bemutattunk.  


