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Határtalanul pályázat 

Hatodik osztály év végén megnyertük a Határtalanul pályázatot. Nagyon boldogok voltunk, 

hogy Szlovákiába mehetünk kirándulni. Hetedik osztályban elkezdtünk készülni a tanulmányi 

kirándulásra. Géza bácsi kiosztotta a feladatokat, amiből fel kellett készülnünk. Erika nénivel 

két csoportban dolgoztuk fel Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc életét, melyekről tablók is 

készültek. Elkészítettük a memóriakártyákat, melyek segítségével ismereteket szerezhettünk 

az utazáshoz.  

Az utolsó héten a szülőknek tájékoztatót tartottak tanáraink. Június 1-jén elérkezett a várva 

várt nap. Reggel 7 órakor izgatottan indultunk el az iskolánktól. Első állomásunk Szimő volt, 

ahol meglátogattuk testvériskolánkat és megnézhettünk egy kisfilmet a szódavíz feltalálójáról, 

Jedlik Ányosról. Miután ajándékainkat átadtuk elindultunk Balassagyarmatra Etelka néniért, 

az idegenvezetőnkért. Együtt elmentünk a Palóc Múzeumba, ahol megnéztük a palócok 

népszokásait a „bölcsőtől a sírig” című kiállításon. Délután Losoncra mentünk városnézésre 

és megkoszorúztuk a Petőfi emlékművet. A nap zárásaként elmentünk Rozsnyóra a 

szállásunkra. 

Második nap reggel 8-kor indultunk Borsiba. Amíg megérkeztünk Rákóczi szülőházához 

gyönyörködtünk a meseszép tájban. Nagyon sok érdekességet hallottunk a Rákóczi család 

életéről. A koszorúzást követően Kassára érve nagy eső fogadott minket. Itt megtekintettük a 

kassai dómot, azon belül pedig a Rákóczi mauzóleumot. Utunk a Szádelő - völgybe vezetett. 

Sétánk során csodáltuk a mellettünk folydogáló kis patakot. A hosszú nap után visszatértünk 

szállásunkra. 

Harmadnap reggel Késmárkra utaztunk, ahol megszemléltük a Thököly várat és a hozzá közel 

eső evangélikus templomban megkoszorúztuk Thököly Imre szarkofágját. A vár mellett 

mindenkinek emlékezetes maradt annak a tanknak a képe, ami a vár aljában helyezkedett el. 

Délután Lőcsén megnéztük a városházát és egy faszobrász múzeumát, majd Iglóra látogatva 

sétáltunk kicsit a főtéren. Nagyon fáradtan visszautaztunk a szállásunkra. 

Az utolsó napon Krasznahorkaváralján megnéztük a várat és az Andrássy Franciska és Dénes 

mauzóleumot. Várhosszúréten az összetartozás napja alkalmából 380 gyerekkel vettünk részt 

egy közös kulturális műsoron. Azon iskolák tanulói, akik elnyerték a Határtalanul program 

pályázatát, valamilyen műsort adtak elő. A mi osztályunkból a néptáncosok léptek fel. 

Nagyon fáradtan hazaindultunk. Igaz a hazaérkezésünk későbbre esett, mint terveztük, mert 

adódott egy kis hiba a buszunkkal. Szerencsére a hibát kiküszöbölve este 10 óra körül 

hazaértünk. Szüleink már izgatottan vártak minket.  

Összességében nagyon jó volt a kirándulás. Mindenkinek köszönjük, aki valamilyen módon 

segített ennek a kirándulásnak a megvalósításában. 
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