
 Az irodalmi hősök nyomában 
 

Már ötödik alkalommal adatott meg iskolánk hetedikes tanulóinak az a lehetőség, hogy 

ellátogassanak a határainkon túli magyarlakta területekre. Elsődleges célja ennek a 

kirándulásnak, hogy diákjaink megismerjék a határon túli magyarok múltját, életét, történelmi 

-és irodalmi nagyjaink munkásságát és nem mellesleg a szemet gyönyörködtető tájakat. Ezen 

túl nagyon fontos, hogy tudatosuljon bennük, hogy milyen veszteség érte hazánkat ezeknek a 

területeknek az elcsatolása által. 

A Határtalanul kirándulást alapos felkészítő munka előzte meg. A történelem, magyar és 

földrajz órákba becsempésztük azokat a tudástartalmakat, amelyek az út során segítették a 

tanulókat a könnyebb eligazodásban. 

 

  

 
                            

 

                       

 
 

 

Első utunk Mikszáthfalvára vezetett, ahol találkoztunk az idegenvezetőnkkel, és egy 

bőbeszédű lektor adta át a lehető legtöbb tudnivalót Mikszáth Kálmán íróról. 

Alsósztregován Madách Imre kastélyát csodálhattuk meg és még az ember tragédiájából is 

kaptak a diákok egy kis ízelítőt.  

 

 

 

 



Majd a Füleki vár és a néprajzi múzeumhoz való feljutás a sok-sok lépcsőn keresztül kissé 

megmozgatta lanyhult izmainkat, de megérte a látnivaló. 

Amit már nagyon vártak a nap folyamán az nem volt más, mint a szállás elfoglalása, amely már 

eső áztatta körülmények között zajlott. No és a finom vacsora után jöhetett az egymás 

szobáinak meglátogatása és éjfél körül a tanárok által, nehézségek árán kiharcolt nyugovóra 

térés, pihenés. 

A második napon esőre ébredtünk, ami végig kísérte majdnem az egész napunkat. Ennek 

ellenére a Kelet-Szlovákia legnagyobb városának csodálatos épületei, emlékművei, a Kassai 

dóm elragadó szépsége feledtette a kellemetlen időjárás okozta problémákat. 

 
   

 

 

 
 

 

Délutánra már kissé kiderült, amikor sort kerítettünk a Szádelői völgyben tett túránkra, ahol 

lehetőségünk adódott tanulmányozni a terület növény –és állatvilágát. Aznapi utunk utolsó  

állomása a Krasznahorkaváralján a ,,Gömöri ravenna”, Andrássy Franciska és Dénes 

mauzóleuma volt. Szemgyönyörködtető volt a belső díszítés és sokunkat mélyen megérintett 

a történet, amit az építtető és kedvese életéről hallottunk. 

 

  

  
 

 

 

 

 

A hosszú, fáradságos napot egy finom vacsora és egy jó hangulatú néptánc tanulás zárta, a 

Dernői néptáncosok közreműködésével. Ezen az éjszakán már mindenkinek jobban esett a 

pihenés. 

Utolsó nap Rozsnyót, majd Gömör vármegye székhelyét, Rimaszombatot látogattuk meg. 

Ekkor már az idő is kedves volt hozzánk, így a városban tett séta, Tompa Mihály szobrának 

felkeresése már kellemes körülmények között történt. Határtalanul kirándulásunk utolsó 



programjaként meglátogattuk a Gömör- Kishonti Múzeumot, amely átfogó képet adott a régió 

történelmének és természeti kincseinek gazdagságáról.  

 

 

 
 

Ez a Határtalanul kirándulás nagyon tartalmas volt, bár kissé zsúfoltak voltak a napi 

megtervezett programjaink. Kirándultunk, koszorúztunk, elmélkedtünk, csodálkoztunk. 

Az idegenvezetőnk egy nagyon jól felkészült és sokoldalúan tájékozott személy volt, aki 

nagyon sok plusz ismerettel egészítette ki az út során látottakat- hallottakat. 

Kellő képpen elfáradva, de azért jókedvűen értünk vissza Ócsára. Remélem a sok-sok 

látnivalóból sikerült tarsolyunkba rakni azokat az élményeket és történeteket amelyek, 

felejthetetlenek maradnak mindannyiunk számára. 

 

Ócsa, 2019. 06. 25.       Puskás Ilona 

        intézményvezető- helyettes 

 

 

 

 


