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Hosszas várakozást követően idén októberben a Határtalanul-program keretein belül
megvalósíthattuk a felvidéki kirándulásunkat. Az ötnapos tanulmányi út már előzetesen is
nagyon tartalmasnak és élményekkel telinek tűnt, a szervezés kisebb-nagyobb
viszontagságait feledve mindenki izgalommal tekintett a ránk váró programokra.
Október 18-án, egy hétfő reggeli napon Iskolánk közvetlen közelében, a Keleti pályaudvar
melletti parkolóban várt ránk autóbuszával Sulyok István, akinek köszönhetően 5 napig a
legnagyobb biztonságban érezhettük magunkat utazás közben.
Hazánk területét Esztergomnál hagytuk el, a párkányi hídon keresztül léptünk át Szlovákiába,
és néhány km megtétele után máris Kéméndre érkeztünk. Az Alsó-Garam menti település
Tájházában megtekintettük akurtaszoknyás falvak néprajzi jellegzetességeit, a rendkívül
gazdag kiállítás sok érdekességgel szolgált számunkra.

Kéméndtől alig 10 perces utazásra található Bény, ahol több fontos látnivalót is felkerestünk.
Itt csatlakozott hozzánk Maksi István, a tanulmányi kirándulás honismereti vezetője. Az első
program során a falu több mint 1000 éves kerektemplomát, illetve szintén az Árpád-korból
származó kéttornyú templomát kerestük fel. Ezt követően átsétáltunk a Tájházba, ahol
nagyon bőséges és ízletes elemózsiával vendégeltek meg minket. A finomságok elfogyasztása
mellett betekinthettünk a Tájház néprajzi kiállításának anyagába is.

Bényről Nyitráig egy kicsit hosszabb buszozás várt ránk, útközben a honismereti vezetőnktől
egy tartalmas előadást is meghallgattunk a térségről és a nap további programjairól. Nyitra
látnivalói közül elsőként – egy rövid, de elég meredek kaptatót követően - a püspöki várat és
a Szent Emmerám-székesegyházat tekintettük meg, A várból nagyon szép panoráma nyílt az
alattunk elterülő városra, illetve a szemközti Zobor-hegyre is, amely a délutáni túránk
célpontja volt. Ezt megelőzően még egy rövid sétát tettünk a vár alatt húzódó utcákon, és
elkészítettük az első rendes csoportképünket is.

Az első felvidéki napunkat egy pörgős tempójú „hegymászás” tette emlékezetessé, amelynek
során felkapaszkodtunk az 587 méter magas Zobor-hegy csúcsára. A túra nehézségét nem a
megtett távolság, hanem az útvonal meredeksége szolgáltatta, de a fentről nyíló panoráma
mindenkit kárpótolt. A hegytetőn 1896-ban a nemzet ezeréves múltjára utaló emlékművet
állítottak, ennek sajnos csak az alapjai vehetők ki jelenleg, mert az emlékművet Trianon után
lerombolták.
A hegyről leereszkedve újra buszra szálltunk és a Körmöcbánya melletti Lucko településen
elfoglaltuk a szálláshelyünket az Oaza sv. Filipa Panzióban.

A második napunk is mozgalmasnak ígérkezett, hiszen Körmöcbánya, Bajmóc és
Selmecbánya is szerepelt a programtervezetben. Reggeli átmozgatásként egy kis belvárosi
sétát tettünk Körmöcbányán, amely főként Mátyás időszakában élte fénykorát.
Megcsodáltuk a várnegyed impozáns épületeit, majd meglátogattuk a Pénz és
Érmemúzeumot, ahol mi magunk is kipróbálhattuk a pénzverés művészetét. Az 1890-ben
alapított múzeum páratlan gyűjteménnyel és különleges ritkaságokkal is rendelkezik.

Kicsit hosszabb buszos utazás következett Bajmócra, ahol kis csoportokba szerveződve
bejártuk a csodálatos várkastély minden apró szegletét. A vár több évszázados múltjához
számos magyar történelmi személy kapcsolódik, kiemelkedik közülük Hunyadi Mátyás, aki
országgyűlést is tartott a vár falai között.

Délutáni úti célunk Selmecbánya volt, ahol elsőként az Újvárat (másnéven a Leányvárat)
tekintettük meg. A várhoz vezető hegyi útvonal gyönyörű kilátást biztosított a környékre is,
így megcsodálhattuk a szemközti hegyen található barokk Kálváriát. Az Újvárban egy
történelmi kiállítás mutatja be a törökellenes harcokban részt vevők hadászati eszközeit és
felszerelését, szemléltető térképeket, hadvezérek portréit.

Ezt követően gyalog leereszkedtünk a városba és fakultatív program keretében
megtekintettük az egykori Bányabíróság épületében berendezett Ásványkiállítást. Rendkívül
gazdag és különleges gyűjteményt láthattunk, és ötletes játékok, szemléltető eszközök tették
még érdekesebbé a kiállítás tematikáját. A szállásra történő visszautazás előtt még
szabadidőt kapott a csapat, főként vásárlással és egy kellemes délutáni falatozással töltöttük
el a rendelkezésre álló időt.

Harmadik napunkat egy gyors összepakolással és a panzióból történő kijelentkezéssel
indítottuk, majd egy rövid utazást követően Zólyombaérkeztünk.Rövid sétát tettünk a vár
falai között, és honismereti vezetőnktől megtudhattuk, hogy a város híres szülőtte Balassi
Bálint vitéz-költőnk, valamint azt is, hogy az eredetileg gótikus vár Nagy Lajos királyunk
vadászkastélyaként épültés Mátyás király is gyakran látogatott ide. Balassi Bálint
emléktáblája előtt a már elmaradhatatlan csoportképet is elkészítettük.

A délelőtti program következő állomása Besztercebánya volt, elsőként a Várnegyedet vettük
célba, de meglepetésünkre a park fái között különböző harci járművekbe botlottunk,
amelyek mindenképpen érdekes látványt nyújtottak.
Sétánkat folytatva megtekintettük a Mária-templomot, majd a Barbakán érintésével
megérkeztünk a város gyönyörűen helyreállított főterére. Sajnos a téren álló híres ferde
óratoronyba nem lehetett felmenni, pedig az onnan nyíló panorámára nagyon kíváncsiak
lettünk volna.

Rövid szabadidős programot követően siettünk vissza a buszunkhoz, majd egy kiadósabb
utazás várt ránk, ennek során csodálatos hegyi szerpentineken haladtunk délutáni úticélunk,
Késmárk felé. Az autópályán haladva feltűntek a Magas-Tátra sokak által ismert jellegzetes
vonulatai, valamint érdekességként elhangzott az is, hogy a kirándulásunk legészakabbra
fekvő települése is Késmárk lesz.
Késmárk nevezetességei közül elsőként az evangélikus templomot kerestük fel, ahol Thököly
Imre mauzóleumát is megtekintettük. A szomszédos fatemplom az UNESCO Világörökség
része, belső tere valóban egészen lenyűgöző látványt nyújtott, az egyedülálló faépítmény
tiszafából és vörösfenyőből épült egyetlen fém alkatrész felhasználása nélkül.
A többórás utazást követően kimondottan jól esett a csapatnak egy kis séta Késmárk
belvárosában, ennek során útba ejtettük még a késmárki várat, amely kívülről is nagyon
impozáns volt.

A rendkívül tartalmas napunk itt még nem ért véget, hiszen délután még felkapaszkodtunk a
Szepesi várba is, amely többek között arról is híres, hogy itt született Szapolyai János magyar
király. A vármúzeumban meglátogattuk a különböző tárlatokat és a régészeti leletek
bemutatóját, valamint felkerestük a Szent Erzsébet-kápolnát és a kínzókamrát is.
A hosszúra nyúlt nap végén megérkeztünk az Igló melletti szálláshelyünkre, a Hotel Trióba,
ahol a következő két éjszakát töltöttük.

A programtervet látva mindenki nagy várakozással tekintett a negyedik napra, hiszen ekkor
került sor a nemzeti parki túrára, az igazi erőpróbára. Ezt megelőzően egy rövid
városlátogatást tettünk Lőcsén, ahol Jókai Mór híres műve, a Lőcsei fehérasszony története
elevenedik meg. A városfalon belépve hangulatos kis utcákon haladtunk a régi városháza
reneszánsz jellegű épülete felé. Ebben jelenleg a Szepesi Múzeum működik, amelynek
kiállítását mi is megtekintettük.

Ezt követően újra buszra szálltunk és meg sem álltunk a Szlovák Paradicsom Nemzeti Park
bejáratáig, ahol rövid eligazítást követően mindenki rajtra készen várta a túra kezdetét. A
vaslétrákkal, mászóvasakkal, fémhidakkal és pallókkal tarkított útvonalon a Hernád folyó
hegyvidéki szakaszát követtük, szinte minden pillanatban újabb és újabb csodálatos
látnivalót nyújtott a természeti környezet. A 10 km-nél is hosszabb túraútvonalat nagyjából
szintidőn belül teljesítette a csapat túlnyomó része, de akik ennél kicsit rövidebb utat jártak
be, azok is meghatározó élményekkel gazdagodtak.

Alaposan elfáradva, de élményekkel feltöltődve és már érezhető izomlázzal tértünk haza a
szálláshelyünkre. Hihetetlen gyorsasággal teltek el napjaink, így az utolsó napra gondolva
kicsit már sajnáltuk is, hogy hamarosan véget ér az ötnapos kirándulás.
Az ötödik, egyben utolsó napunk ismét pakolással indult, fájó búcsút vettünk a gyönyörű
környezetben fekvő hoteltől és vendéglátóinktól. Hazafelé tartva szerencsére még több
program is várt ránk, elsőként Betléren álltunk meg és tettünk egy gyors sétát a csodálatos
Andrássy-kastély parkjában.

Az idő rövidsége miatt Rozsnyón csak egy nagyon rövid megállót iktattunk be,
megtekintettük a város főterén álló Őrtornyot, Andrássy Franciska szobrát, valamint a
Városháza épületét. Ezt követően a Gömör-Tornai-karszt területén fekvő Gombaszögicseppkőbarlangban tettünk egy félórás túrát. A barlangi folyosókon és termekben fehér és
vörös színekben pompázó cseppkövekben gyönyörködhetünk, különlegességnek számít a
szalmacseppkövek tömeges előfordulása, és a szerencsések egy pillanatra foltos
szalamandrát is láthattak.

Kirándulásunk utolsó állomása Sajógömör, amely egykoron Gömör vármegye központja volt.
Két szobrot tekintettünk meg a településen, az egyik a híres cigányprímás, Cinka Pannának
állít emléket. A másik szobor Mátyás királyé, akinek ez az egyetlen olyan szobra, amely nem
királyi díszben ábrázolja az uralkodót, hanem kapával a kezében, ami arra utal, hogy az
egyszerű parasztemberek munkáját nem tisztelő gőgös főurakat Mátyás király megkapáltatta
a közeli hegyoldalban. Itt készítettük el a túrát lezáró csoportképünket is.

