
Otthonról haza 

Az idei tanévben különleges osztálykiránduláson vehettünk részt. A Határtalanul pályázatot 

elnyerve Felvidéken tölthettünk négy napot. A programban a 11. osztály, valamint a 10. és a 9. 

osztályok egyes tanulói vettek részt. Május 21-én reggel indultunk útra. Mindnyájan izgatottan 

vártuk az előttünk álló kirándulást. 
A beszélgetések közepette a hosszú buszút hamar eltelt, és megérkeztünk első állomásunkra, 

Oroszkára, ahol egy második világháborús múzeumot nézhettünk meg. Utunk ezután Zselízre 

vezetett. Itt a 14. századi Szent Jakab-templomot mutatta be nekünk a helyi plébános, majd a 

református templomba mentünk el.  Ezt követően Léván a Czeglédi Péter Református 

Gimnázium tanárai és diákjai fogadtak bennünket. Velük már korábban felvettük a kapcsolatot, 

és a Határtalanul program keretében ők is el fognak látogatni hozzánk a tanév végén. 

Bemutatták iskolájukat és műsorral kedveskedtek nekünk, majd a mi is bemutatkoztunk. 

Közösen részt vettünk a lévai templomban az áhítaton, melynek végén a kedvünkért 

megszólaltatták a harangokat is. A városnéző séta után pedig elköszöntünk vendéglátóinktól és 

elmentünk Sáróba. Itt egy felújított, ifjúsági szállássá alakított régi parókia épületében szálltunk 

meg. 

A második napon a heves eső ellenére is jól éreztük magunkat. A mesebeli kastélynak tűnő 

bajmóci várba látogattunk el. Szlovákiában egyre beljebb buszozva feltűnő volt, hogy egyre 

kevesebb, majd szinte semennyi magyar feliratot sem látunk. Gyönyörű hegyek közt mentünk 

el, melyek szinte mindegyikének csúcsán egy-egy vár vagy várrom magasodott. Az összefüggő 

erdőket csak néhol szakították meg kaszálók, rétek, ahol pedig kecske- és birkanyájak 

legelésztek békésen. 
A következő napon az időjárás kedvezett nekünk, így el tudtunk menni Beckó várába. 

Elámultunk, mikor megláttuk, hogy Stíbor vajda egykori rezidenciája egy sziklaorom tetején 

áll. Az idegenvezetés kíséretében végignéztük a romokat, melyek múltjáról számos érdekes 

információt tudtunk meg. Trencsén várában is eltöltöttünk egy kis időt. Itt a vár makettjeiből 

álló kiállítás mellett bebarangolhattuk az erődítmény területének egy részét, ahonnan gyönyörű 

kilátás nyílt a városra. Ebéd után a település főterén sétáltunk, majd elmentünk Zsolnára is. 
Kirándulásunk utolsó napján a délelőttöt Körmöcbányán töltöttük. Itt a macskaköves 

sétálóutcán, a régi kort idéző épületek között, Krúdy városában értettük meg igazán a magyar 

órán tanult „megálló idő” fogalmát. A város fölé magasodó gyönyörű Szent Katalin-

vártemplomban pedig megdobbant a szívünk, mikor felfedeztük a mennyezeten a magyar 

címert. A körmöci történelmi pénzverdében pedig megismerhettük az érmegyártás mai 

folyamatát, valamint az egykor használt gépek működését. Mielőtt hazaindultunk volna még 

megnéztük a selmecbányai líceumot, melynek valamikor növendéke volt Petőfi Sándor is. A 

több mint hat órás úton hazafelé pedig bár fáradtan, de élményekkel feltöltekezve ültünk a 

buszon, s élveztük ki a kirándulás utolsó pillanatait. 

A Határtalanul program által eljuthattunk olyan helyekre, melyek egykor országunkhoz 

tartoztak, és a magyar történelmünk szerves részét képezik. Megismerhettünk ott élő magyar 

diákokat, bepillantást nyerhettünk az elszakított országrészek életébe. Átélhettük, hogy mit 

jelent a mondat: „Mi ástuk a kutat, de nem mi isszuk a vizét.” 

Írta: Horváth Szabina 11. osztályos tanuló 
 


