
Határtalanul 

Beszámoló a tanulók szemével 

1. nap 

 

2019. május 7-én reggel 7 órakor 40 fő 7. osztályos tanuló és 4 tanár útnak indult 

a Határtalanul pályázat kereteiben történelmünk és irodalmunk hősei nyomába 

Hont, Nógrád és Gömör vármegyékbe. 

Első megállónk Mikszátfalván volt, másnéven Szklabonyán. Megnéztük a 

Mikszáth emlékházat. Felidéztük Mikszáth életének azt a részét, mely ide kötötte 

őt, valamint felolvastunk egy részletet a Szent Péter esernyője című regényből. 

Második megállóhelyünk a Kékkői vár volt. Balassi család nyomába eredtünk és 

megnéztük a várat, majd a múzeumot. 

Alsósztregován Madách Imre szülőkastélyát keresve buszunk elakadt és egy 

kedves szlovák bácsi sietett segítségünkre, majd egy traktorral húzott ki minket. 

Amíg a buszunkat mentették, mi elsétáltunk a kastélyba. Előadást hallgattunk meg 

egy 7.b-s tanulótól és megtekintettük az interaktív múzeumot Az ember 

tragédiájáról. Pihenésképpen sétáltunk egyet a parkban, ahol megnéztük Madách 

szobrát, melyen Ádámot láthatjuk Az ember tragédiájából. Ezután pihentünk egy 

nagy kidőlt faágon. 

Következő helyszínünk a Füleki vár volt, ahol Koháry István várkapitány a 

végsőkig kitartott a török ellen. Kiselőadást és verset hallgattunk meg, megnéztük 

a kiállítást és különböző harci eszközöket próbálhattunk ki, sőt még 

fényképezkedhettünk is a paraván mögé állva. Felmentünk a várfalra és 

gyönyörködhettünk a tájban. Az A-sok csatakiáltásokat gyűjtöttek, melyeket 

elszavaltak nekünk. Végül egy csoportképet készítettünk a vár aljában. 



Nap végén a szálláshelyünkre érkeztünk Rimaszombatba az Euromotelbe. 

Elfoglaltuk szobáinkat, majd megvacsoráztunk. Vacsora után besétáltunk a város 

főterére, ahol már minden zárva volt. Kaptunk fél óra szabadidőt, majd együtt 

visszasétáltunk szállásunkra. A hazafelé úton olyan sötét volt, hogy sokan a 

telefonjukkal világítottak. Idegenvezetőnk azonban megkért bennünket, hogy ezt 

netegyük, mert ha szemünk hozzászokik a fényviszonyokhoz, akkor világítás 

nélkül is látunk. S valóban így is lett.  

 

2. nap 

A második napon voltak szerintem a legfárasztóbb, de mégis a legjobb 

programok. 

Elsőként Kassán álltunk meg. Voltunk a kassai dómban, ahol megnéztük 

Bercsényi Miklós, Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc sírját. Rákóczi sírjánál 

koszorút helyeztünk el és elénekeltük a magyar himnuszt.  

Aki akarta, megmászhatta a dóm tornyát! Nagyon szűk csigalépcsőkön jutottunk 

fele a magasba, de megérte: a kilátás Kassára gyönyörű volt fentről. 

A kassai dómot egy park választja el a színháztól. A színház előtt volt egy zenélő 

szökőkút. 

Ezután elmentünk a Rodostó-házhoz, amely Rákóczi törökországi házának pontos 

mása. Megtekintettük a szabadságharc vezérének személyes tárgyait, 

megismerkedtünk a rodostói élettel. A kelet hangulatát idézte ez a múzeum. 

Utána kaptunk egy kis szabadidőt: sétáltunk, megnéztük a kirakodó vásárt, lufikat 

és hűtőmágnest vettünk. 

Az aznapi második program volt a legfárasztóbb. A Szádelő-völgyben voltunk. 

Ez egy szurdokvölgy kis patakokkal és vízesésekkel. 



Már az elején sokan elfáradtak. De azért előbb vagy utóbb mindenki fölért a hegy 

tetejére! 

Kb 1 órát pihentünk, majd elindultunk lefelé. Ez már sokkal könnyebb volt. 

Hazafelé megálltunk Krasznahorkaváralján, hogy bemenjünk Andrássy Dénes és 

felesége mauzóleumába. 

Sajnos későn értünk oda, így a koszorút csak a kertkapura tudtuk felakasztani. A 

7. a osztályból Csertő Lilla szavalt el egy verset. 

Ezután visszamentünk Rimaszombatba, a szállásunkra. 

 

3. nap 

A 3. nap reggelén elég korán indultunk. Sajnos / vagy nem sajnos esett az eső. 

Bementünk Rimaszombatba, hogy felkeressük a város magyar nyelvű iskoláját. 

Nagy nehézségek árán megtaláltuk a Tompa Mihályról elnevezett iskolát. 

Mikor bementünk, kedvesen fogadtak minket. Felmentünk az iskola könyvtárába, 

ahol a 7. c osztályosok bemutatták az iskolánkat az ottani tanároknak és 

diákoknak. Átadtuk az ajándékba hozott könyveket, majd beszélgettünk a 7. 

évfolyamos tanulókkal. Meséltünk az iskolánkról, a mi hagyományainkról és 

tapasztalatot cseréltünk egymással 

Ezután meglátogattuk a főtéren álló Gömör – Kishont Múzeumot. Itt a tájegység 

történelmével, élővilágával kapcsolatban láttunk több szobában kiállítást. Nagyon 

tetszett mindenkinek.  

Az eső miatt – ha már fent a földön nem tudtunk túrázni – lementünk a föld alá a 

Domica cseppkőbarlangba. De előtte megrohamoztuk a kávéautomatát forró 

kávéért, forró csokiért, forró levesért.  



Amikor mentünk le a barlangba, hirtelen valaki lekapcsolta villanyt és vaksötét 

lett. Mindenki egy emberként sikított fel. De mire elővettük a telefonunkat, 

visszajött az áram. Sok szépet láttunk a föld alatt…. 

Kifelé szép szuveníreket vettünk az ajándékboltban. 

A nagy esőben és sárban még elmentünk egy kis eldugott falu, Karaszkó 

templomába, ahol a buszunknak megint nem volt könnyű megfordulnia.  

A buszon már mindenki éhes volt, ezért hazafelé megálltunk egy TESCO-nál, 

ahová egyszerre 40 gyerek rontott be. 

Ennyi volt a mai program. A szálláson jó volt végre a jó meleg szobában az 

ágyban feküdni. 

 

4. nap 

Eljött az utolsó nap. Már jó korán bepakoltunk. Ez a fiúknak gyorsabban ment, 

mint a lányoknak.  

Mindenkinek megvolt mindene: lufik, telefon. Lilla rekordot döntött a 

telefonelhagyásban: 3-szor hagyta el a 4 nap alatt a telefonját, végül mindig 

meglett. 

 Lorina is kenegette még az előző napi sérüléseit, amit telefonkeresés közben 

szerzett. 

Mindenkinek szép frizurája volt, hála az esti hajfonásnak. Kivéve persze a fiúkat. 

A finom reggeli után megkaptuk a hidegcsomagot, és elindultunk. 

Délelőtt a Rákócziak városába, Rozsnyóra mentünk. Idegenvezetőnkkel, Komoly 

Sámuellel felszenvedtük magunkat a főtéren álló őrtoronyba. 

Ezután szabadidő következett: Míra megevett 4 gombóc fagyit, páran elmentek 

tescózni, páran pedig adakoztak a főtéren kolduló végzős diákoknak.  



Második megállónk Krasznahorkaváralja volt. Előző este kitöltöttünk egy totót a 

szecesszióval kapcsolatban. 

Ma végre bejutottunk a mauzóleumba. Amíg az idegenvezetőre vártunk (akinek 

egy aranyos katicabogár mászott a nyakában lévő sálon), megnéztük a parkban az 

Andrássy család hűséges kutyájának a szobrát. 

Az épület belülről gyönyörű. A világ különböző országaiból szállították az 

építkezéshez a márványt. A kupolát apró, aranyfüsttel bevont velencei 

üvegdarabokkal díszítették. Az oltárkép térhatású. Az építkezés egymillió 

aranykoronába került. 

Sajógömörben az igazságos Mátyás királyunk szobrát néztük meg. Kezében kapát 

tart – egy régi monda szerint ezen a településen leckéztette meg a jobbágyaik 

munkáját lenéző főurakat. 

Sajószentkirályon a régi Pletrich – Szilárdy-féle kastély előtt fényképezkedtünk. 

Bemenni sajnos nem tudtunk, mert az épületben ma a községháza működik. 

Utána irány Magyarország! Átverekedtük magunkat a pénteki budapesti 

csúcsforgalmon. A lufik is félig leengedtek. 

¾ 7-kor már vártak minket a szülők az iskolánál.  

Jól éreztük magunkat! 

 


