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A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt Határtalanul! pályázat keretében 2022. május 5. és május 9. között 

részt vett egy öt napos (4 éjszakás) felvidéki kiránduláson. Pályázati azonosító: HAT-KP-1-

2021/1-000554. Pályázó szervezet adatai: OM azonosító: 027884 Lajosmizsei Fekete István 

Sportiskolai Általános Iskola. 

Utazásunk céljának a Felvidék irodalmi és történelmi nevezetességeit, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó személyiségek megismerését tűztük ki. A projekt címe: Kirándulásra fel - Irány a 

Felvidék! 

Célunk a Felvidék történelmi emlékhelyeinek megismerése és az e területen élő magyar 

diákokkal, iskolákkal való kapcsolat felvétele. Fontosnak éreztük, hogy a programban 

résztvevő diákok nyitottak legyenek a határon kívül élő magyarság történelme, kultúrája, 

mindennapi élete iránt. 

Az utazás előtt az iskola dísztermében és a tantermekben előkészítő órát tartottunk. A 

gyerekekkel közösen a programmal kapcsolatban összeállított ppt-t tekintettünk meg. A ppt a 

látnivalókra, a napokra lebontott programra vonatkozott. Szlovákia térképén megkerestük a 

programban szereplő városok helyét.  

Megbeszéltük Szlovákia gazdaságát, földrajzát, történelmét. Részletesen kitértünk a magyar 

vonatkozású emlékhelyekre, városokra. Áttekintettük Felvidék történetét, annak magyar lakta 

településeit, a magyar nyelv jelentlétét és szerepét. A néphagyományok, népművészet 

jellemzőire is kitértünk. 

A városokról, nevezetességekről készült fotókat összevágva párokban megkapták a gyerekek, 

majd ki kellett rakniuk és a város nevével párosítaniuk. A táblára felkerült a megismert 

nevezetesség a nevével együtt. 

Mikszáth Kálmán és Madách Imre életrajzát dolgozták fel a gyerekek háromfős csoportban és 

készítettek belőle vázlatot. A táblára felkerült a két író fotója születési helyével együtt.  

Végül rendszereztük a megszerzett ismereteket. 

A tanulók tájékoztatása mellett a fentiekhez hasonlóan megtörtént a szülők tájékoztatása is, 

mely nagyszámú érdeklődőt vonzott. 



 
 

 

 

1. nap 

2022. május 5-én reggel fél 6-kor jól felszerelt busszal indultunk neki a nagy kalandnak. 

Egyszeri pihenés után érkeztünk meg Fülekre, ahol csatlakozott hozzánk a két idegenvezető, 

akik innentől kezdve végig velünk is maradtak. Füleken idegenvezető segítségével 2 csoportban 

jártuk be a várat. Megismerkedtünk a vár történelmével. Tanulóink érdeklődve nézték azt a 

filmvetítést, ami felidézte a várat és a várban élők akkori életét. A régészeti leletek láttán sokan 

elgondolkoztak azon, hogy milyen is lehetett hajdanán egy ember élete a várban. 

Ezek után elsétáltunk a település általános iskolájához. Vezetőink bemutatták, hogyan telik a 

diákok egy-egy napja, milyen tanóráik vannak, milyen szabadidős tevékenységek közül lehet 

választani. Kisérőink szívesen válaszoltak a továbbiakban feltett kérdésekre is. 

Ezt követően folytatjuk utunkat Selmecbányára, melynek belvárosa a Világörökség részét 

képezi. Selmecbányáról megtudtuk, hogy az „ezüst” városa, amely nagy jelentőséggel bírt az 

egykori Magyar Királyság bányavárosai körében. Városnézésünk során meglátogattuk az 

Óvárat, a Nagyboldogasszony plébániatemplomot, jártunk a Szentháromság téren és Petőfi 

iskolájánál az Evangélikus Líceumnál is. Azt is megtudtuk idegenvezetőinktől, hogy ebből a 

városból ered –az erdészeti és bányászati akadémia diákjai által- az a hagyomány, hogy az 



 
 

iskolájuktól búcsúzó diákok elballagnak és közben a „Ballag már a vén diák…” kezdetű éneket 

éneklik. 

A bányamúzeumnál rövid, de annál viccesebb beöltözés után lementünk a tárnákba. A szlovák 

nyelvű idegenvezetést az idegenvezetők tolmácsolták.  

Ezután már csak Tátracsorbán, a szálláson álltunk meg. A 3 ágyas elhelyezés mindenki számára 

kényelmes pihenést nyújtott. A meleg vacsorát a hotel éttermében egyszerre tudtuk 

elfogyasztani, ami külön nagy örömünkre szolgált. 

 

2. nap 

A pihentető éjszaka után frissen ébredt csapat a kiadós reggeli után meleg ruhába öltözött. 

Elindultunk „meghódítani” a Magas-Tátrát. Útközben a tájékoztató plakáton az idegenvezetők 

bemutatták a tervezett útvonalat és a Magas-Tátra legismertebb csúcsait. Mi a Tátralomnicot 

céloztuk meg, no természetesen nem a 2634 méteres Lomnici-csúcsot. A mi végcélunk a Kő-

pataki-tó volt. A Kő-pataki-tó (szlovákul Skalnaté pleso) a Magas-Tátrában a Kő-pataki-völgy 

alsó részének morénái között, 1754 m tengerszint feletti magasságban található. Ebbe a 

magasságba a felvonók segítségével jutottunk fel. Felfelé menet tanulóink maguk is 

megtapasztalhatták, hogy hogyan változik függőleges irányban a természetes növénytakaró. 

Egy magassági szint után pedig már tiszta hó borította a tájat. Mikor kiszálltunk a lanovkából 



 
 

gyönyörű táj és hideg tárult elénk. Május 6-án havat látni, nagyon nagy élmény volt a 

gyerekeknek. Felfelé tekintve még aktív síelés folyt a pályákon.  

Innen már látható volt a még jeges Kő-pataki-tó. A gyerekek boldogan és büszkén 

fényképezkedtek ezen a mesés helyen. Kis kaptatóval felmentünk az obszervatóriumhoz is. 

Ezek után kezdődött az igazi kaland, gyalogtúra a hóban. A túra nem volt hosszú, de annál 

nehezebb. Az út keskeny és meredek, a hó mély és csúszós volt. Mindenkinek jól esett a pihenés 

utána. Fájó szívvel vettünk búcsút ettől a helytől. 

Késmárk felé vettük az irányt. A Szepesség egyik legfestőibb városában a Thököly-vár 

megtekintésével és történetének megismerésével kezdtük, amely a központban áll. A vár 

megtekintése után az Evangélikus fatemplomát csodálhattuk meg, amely a maga nemében 

egyedülálló ritkaságnak számít. 

A gyerekek nagy örömére beiktattunk egy csokoládé üzlet látogatást még a nap végére 

Gnézdába a Nestville Parkba. 

 

 



 
 

 

3.nap 

Ismét fárasztó napnak néztünk elébe, hiszen a Szlovák Paradicsomba indultunk túrázni. A túrát 

hosszas tervezgetés, mérlegelés előzte meg. A korábbi csapadékos időszak miatt egy 

biztonságosabb túrát választottunk. A Tamásfalvi kilátót vettük célba délelőtt. Az úton végig 

rendezetten, óvatosan haladtunk hisz a síksághoz szokott diákok többségének új volt ez a terep. 

Mind felfelé, mind lefelé menet közepesen nehéz szakaszt teljesítettünk. A Tamásfalvi kilátónál 

hosszabb időt pihentünk, közben az idegenvezető bemutatta a Szlovák Paradicsomot. Lefelé is 

kalandos volt az utunk, de a látvány és kihívás mindent feledtetett. 

Délutáni első megállónk Lőcse volt, melynek belvárosa az UNESCO világörökség listáján is 

szerepel. Városnézésre indultunk, melynek során felkeressük a Szent Jakab templomot, mely 

sokak szerint a történelmi Magyarország legszebb temploma. Főoltára Lőcsei Pál mester 

alkotása, ami a világ egyik legszebb és legnagyobb gótikus oltára. Továbbiakban megnéztük 

még a főteret, a városházát és a Thurzó-házat. 

Lőcsét elhagyva Poprádra érkeztünk. Rövid sétát tettünk Poprád történelmileg legjelentősebb 

részében a Szepesszombat nevű városrészben. Ma Szlovákia egyik legjobb állapotban 

fennmaradt urbanisztikai egészét képviseli. A páratlan városegység magja a háromszög alakú 

tér, amelyet polgári házak sora szegélyez. A szepesszombati polgárházak jellegzetes 

ismertetőjele a magas, zsindellyel fedett, hatalmas, kiugró, oromzatos kontytető. Ilyenek 



 
 

vannak a tér északkeleti oldalán levő tímár-házakon. A Mátyás-ház előtt felelevenítettük a 

Hunyadiak korát. 

A kimerítő nap után élményekkel érkeztünk vissza a szállásra. 

 

4. nap 

Aki Szlovákiába megy nem hagyhatja ki a Csorba-tó körüli 2,5 km-es túrát sem. Mi ezt a 4. 

napra iktattuk be. A Csorba tó (1346 m) a legismertebb és a leglátogatottabb Tátrai tengerszem. 

A történelmi Csorba község határában található, innen ered a neve. A tavat és környékét a 

szénégetők, vadászok, favágók és a gyógynövénygyűjtők már a turizmus fellendülése előtt is 

ismerték. Különleges látványt nyújtott a még félig befagyott tó látványa a már ébredező, de 

még lassú békák látványával. 

A túra után a gyerekek szabadidőt kaptak, amit ajándéktárgyak, emlékek vásárlására fordítottak. 

Mivel még maradt időnk, de esőre állt az idő, az idegenvezetők javaslatára felkerestük a Vazsec 

cseppkőbarlangot.  

A szállásra visszatérve összegeztük és értékeltük az elmúlt 4 napot. Vezetőink egy játékos kvíz 

feladatot állítottak össze. Tanulóink csoportokat alkotva elevenítették fel a programokat. A sok 

élmény, helyszín, információ kavargott a fejükben, de sikeresen megoldották a feladatokat. Az 

első 3 helyezett jutalmat kapott.  



 
 

A feladatlapok javítása közben a gyerekek csapatépítő játékon vettek részt. 

 

 

 

5. nap 

Az utolsó reggeli után elhagytuk a szállást. Hosszú út állt előttünk még 2 programmal. Ezen a 

napon Betléren álltunk meg hosszabb időre. Betléren az Andrássy család pazar vadászkastélyt 



 
 

építtetett. Az épület mögött nagy kiterjedésű angolpark található, amelyben egzotikus fák, 

bokrok, külhoni fenyők és több klasszicista, romantikus építmény található.  

 

 

2022. június 4. a Nemzeti összetartozás napja. Ezen alkalomból tanulóink emlékplakátokat 

készítettek elsősorban szlovákiai érintettséggel. Ezekkel élménybeszámolót tartottak 

iskolatársaiknak és ezek a bemutatók, emlékezések kerültek fel az intézmény faliújságjára is.

 



 
 

 

Az 5 nap alatt az érdeklődők folyamatosan nyomon követhették az eseményeket az intézmény 

facebook oldalán megosztott fényképek segítségével. A füleki idegenvezető is megosztotta 

közösségi oldalán a lajosmizsei csoport látogatását. Tanulóink fényképes és szöveges 

élménybeszámolókat is készítettek emlékeik alapján.  

 



 
 

 

 

 

A Határtalanul! tanulmányi kirándulás során megerősítettük hazaszeretetünket, 

magyarságtudatunkat. Öröm volt számunkra, hogy Lajosmizse és iskolánk hírneve általunk 

eljuthatott a külhoni magyarok körébe is, és azt így öregbíthettük. 

 



 
 

 


