
Határtalanul pályázat 2022. 

A Szepesség gyöngyszemei - 2022. 04. 11-13. 

 

Előkészítő óra 

2022. 04. 03. 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Által meghirdetett és elnyert Határtalanul kirándulás 

keretében Szlovákiába készült a hetedikes évfolyam, hogy a “Szepesség gyöngyszemei”-t 

megtekinthesse. 

Fontosnak tartottuk, hogy az utazást megelőzően a diákság részére tájékoztatót tartsunk, 

melyben elhangzik, hogy mi is a határon túli magyarság fogalma, hogyan, mi okból élnek még 

ma is környező határainkon túl honfitársaink, akik magyarnak vallják magukat; hogy ezeknek 

a területeknek mi köze országunk, nemzetünk történelméhez. 

Szerettük volna, ha némiképp felkészülten indulunk útnak, azaz a tanulók tudják, hogy mik 

azok a helységek, amiket meglátogatunk, melyik miről / kiről híres, mitől fontos számunkra. 

Az előkészítő óra megtartására 2022. 04. 04-án került sor, az intézményünk könyvtárában.  

Minden utazó diák és kísérő tanár egybegyűlt az alkalomra.  

Először egyik pedagógustársunk mesélt Trianonról, a trianoni béke aláírásának előzményeiről, 

tartalmáról, vázolta annak gazdasági, társadalmi hatását. Beszélt továbbá a határon túli 

magyarság jelenlegi helyzetéről, körülbelüli számáról napjainkban.  

Ezt követően a tanulók powerpoint bemutatókat adtak elő a meglátogatni kívánt településekről, 

azok nevezetes emlékműveiről, építményeiről, híres emberekről.  

Előzetesen önálló adatgyűjtést végeztek az internet segítségével, ők maguk is tájékozódtak 

földrajzi, biológiai, történelmi, néprajzi, gazdasági ismeretekről. 

Minden meglátogatni kívánt helyszínre kitérő, részletes, fotókkal tarkított, tartalmas 

előadásokat hallhattunk és láthattunk.  

A többi diák feladata volt figyelni és jegyzetelni, mivel ezt követően kiscsoportokban, 

csoportmunkában tablókat készítettek az egyes városokról. Egy-egy csoport vezetője az adott 

várost bemutató ppt-t előadó diák volt, így segítve, támogatva munkáikat.  

A tablókból és az út során készült úti naplókból kisebb bemutató kiállítást tartottunk a 

kirándulás és a pályázat lezárását követően a témanapon, valamint a záró óra alkalmával. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



HATÁRTALANUL 2022.04.11-12-13. 

BESZÁMOLÓ 

SZENT LÁSZLÓ ÁMK, BAJA 

2022. április 11-13. között Szlovákiában jártunk a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. Határtalanul c. pályázatának köszönhetően. 

A hetedikes évfolyam 48 diákja utazott 3 kísérővel. A pályázat 3 245 275 Ft tá-

mogatásban részesítette csoportunkat, melyet az utazás költségeire, a programokon 

való részvételre, valamit szállás-és étkezés díjaira fordítottunk.  

Kirándulásunk célállomása a Szepesség, tematikája „A Szepesség gyöngysze-

mei” volt. 

Nekünk, magyaroknak, feladatunk történelmünk megismerése, a határon túli 

magyarság fogalmának ismerete, valamint az ezeken a területen található emlékművek, 

építmények felfedezése; pedagógusként ezen ismeretek, tudásanyag tanulóinknak való 

átadása. 

Ebben a szellemben látogattunk el a beszámolóban szereplő városokba. 

1. nap 

Április 11-én hétfőn, reggel 6 órakor indultunk útnak a Talabor 2007 Utazás-

szervező- és Közvetítő Kft. különbuszával. 

Zökkenőmentes 6 óra utazás után érkeztünk meg első állomásunkra, Kassára. Itt 

találkoztunk helyi idegenvezetőnkkel és városnéző sétával kezdtük meg szlovákiai fel-

fedezéseinket. 

Kassán a Mlynkska ulica-n végig haladva jutottunk el a Szent Erzsébet-székes-

egyház (ismertebb nevén a kassai dóm) gyönyörű épületéig, mely Európa egyik l leg-

szebb gótikus székesegyháza. 



 

 



 

Miután a templomhajókat megcsodáltuk levonultunk az altemplomba, ahol II. 

Rákóczi Ferenc sírja található. A fejedelem 1906-ban Rodostóból hazahozott hamvait 

itt temették el. 

Elcsendesedve tisztelegtünk elődeink emlékének, majd egyik diákunk énekelt 

egy kuruc indulót. Felkötöttük mi is a magunk nemzeti színű szalagját. Igen megható 

pillanat volt. 

 



 

Ezt követően megtekintettük a Kassa címere emlékművet. 

 



 

A Fő téren áthaladva jutottunk el Miklós-börtönhöz, majd ezután a Rodostó ház-

hoz mentünk. 

 

A Rodostó ház Rákóczi fejedelem rodostói házának pontos másolata, Kassa 

egyik magyarok által leginkább látogatott nevezetessége. 



 

Rövid utazással értük el a Kassától mindössze 33 km-re található Eperjes vá-

rosát, amely Szlovákia harmadik legnépesebb települése. 

 



 

Végig sétáltunk a, hangulatos, színes házsorokkal övezett főutcán, így jutottunk 

el a Fő térig. Megnéztük a Szent Miklós plébániatemplomot, mely a városközpont do-

mináns épülete. Búcsújáró hely. 

 



 

 

Megtekintettük Eperjesen II. János Pál pápa szobrát is. A 2,5 méter magas, 500 

kg-os bronz szobrot, - mely imádkozás közben ábrázolja a pápát – azon a helyen emel-

ték, ahol 1995-ben, eperjesi tartózkodása alkalmával a hívőkhöz szólt. 



 

 



 

Hosszabb utazást követően érkeztünk meg a szepesi vár romjához, első napunk 

utolsó állomásához. 

 

Utazásunk időszakában ez még zárva volt, továbbá felújítási munkálatok is foly-

tak akkor a területen, így sajnos a várudvar területére nem tudtunk bemenni. Ezt na-

gyon sajnáltuk. 



 

Kívülről azonban megcsodáltuk a várromot, megmásztuk a várfalhoz vezető me-

redek ösvényt. 

 

Hosszabb utazás következett, immáron a szálláshelyünk elfoglalása volt a cél. A 

szemünk elé táruló Tátra vonulata csodálatos volt! 



 

Hamarosan megérkeztünk szálláshelyünkre, a Tátracsorba településen elhelyez-

kedő Rysy Hotelbe. 

 



 

 



 

2. nap 

Második napon utunkat Szepescsütörtök (Csütörtökhely) irányába kezdtük meg. 

Itt megtekintettük a román stílusban épült Szent László plébániatemplomot, valamint 

a Szapolyaiak temetkezési kápolnáját. 



A kis faluból Igló városába mentünk, ahol egy gyors városnézésre futotta csak 

az időnkből. 

 

 

A Konrád mester harangjánál elhangzott halk kívánságok után (a legenda sze-

rint, aki megkongatja, a kívánsága a mennybe repül) Márkusfalván tettünk egy rövid 

kitérőt. Itt megtekintettük a Máriássy család kastélyát és az azt körülvevő parkot. 



 

 

Az ezt követő Lőcsére gyönyörű volt! 

A város egyik legnagyobb nevezetessége a Szent Jakab templom. Itt található a 

világon szinte egyedülálló, legmagasabb gótikus stílusban készült faoltár. 



 

 

Ezután a városháza felé sétáltunk, ami előtt áll a város híres szégyenketrece. 



 

 

A város főterén álló házak közül az egyik legszebb az úgynevezett Thurzó-ház 

volt, amit az építtető családról neveztek el. 



 

Lőcséről Késmárkra utaztunk, ahol a Thököly-várat, majd a főteret néztük meg. 

 



 

Késmárki városnézésünk végén kívülről megtekintettük az UNSESCO világ-

örökség részét képező evangélikus templomot, ahol Thököly Imre sírja is megtalálható. 

 

A délután hátralévő részét a Tátrában töltöttük. Elsőként a Bélai cseppkőbarlan-

got fedeztük fel, amely nagy élmény volt a diákjaink számára. 



 

 



 

A nap zárásaként ellátogattunk a tátralomnici síközpontba egy áprilisi hógolyó-

zásra. 

 

3. nap 

Szerdán kora délelőtt, szomorúan vettünk búcsút a Tátra hegyormaitól. Jó lett 

volna még maradni néhány napot! 

Az első megállónk a Dobsinai-jégbarlang lett volna. Azonban az évnek ebben a 

szakaszában még zárva tartott, így csak az információs táblánál készítettünk egy cso-

portképet, bízva abban, hogy egyszer tényleg eljutunk majd ide. 



Tovább haladva a következő nevezetesség Rozsnyó városa volt. Sajnos a test-

vériskolai kapcsolat a pandémia miatt szintén csak egy táblánál történő fotózkodás volt. 

 

Utána a belvárosban tettünk egy sétát. Rozsnyó egy 700 éves bányászvároska, 

melynek főterét pompás polgári házak veszik körül. Itt található a reneszánsz őrtorony 

és Andrássy Franciska szobra is. Ő az özvegyek és árvák jóságos szívű támogatója volt. 

 



 

Rozsnyó után Betléren álltunk meg. Az itt található Andrássy kastély a törté-

nelmi Magyarország egyik legnagyobb épségben fennmaradt, eredeti bútorokkal be-

rendezett kastélya. 

 

A vadászkastélyban páratlanul gazdag enteriőrkiállítást rendeztek be. A terme-

ken végig sétálva egy időutazáson érezhettük magunkat. A bútorokat, berendezési 

tárgyakat, műtárgyakat, festményeket megcsodálva képet kaptunk az Andrássyak 

mindennapjairól. 



 

 



 

 

A kastély egyik leghíresebb látványossága a nagy központi könyvtár. Állomá-

nya mintegy 20 000 kötet. 



 

Érdekesek a család által összegyűjtött egzotikus tárgyak is. Természetesen va-

dászkastély révén a trófeák sem maradhatnak el. 

 



 

 

Köszönjük, hogy a Határtalanul Program keretében részt vehettünk ezen a tör-

ténelmi, kulturális és természeti értékekben bővelkedő kiránduláson. 



Határtalanul 2022. 

Szlovákia / A Szepesség gyöngyszemei / 2022. 04.11-13. 

Program értékelő óra: 2022. 05.30. 

 

A pályázatban vállaltaknak megfelelően a Határtalanul kirándulásunkon szerzett élményeinket 

és tapasztalatainkat egy úgynevezett záró rendezvényen, értékelő órán összegeztük, beszéltük 

meg; melyet 2022. május 30-án tartottunk iskolánk könyvtárában. 

 

Amint az előkészítő szakaszban, itt is összegyűlt minden diák, aki részt vett a kiránduláson, 

immáron azonban jelentős élményekkel gazdagodva.  

Az értékelő napra nem csak a kirándulás élményeit, de az iskolánk itthon maradt diákjai 

számára megszervezett témanap tapasztalatait is magunkkal hoztuk. 

 

A program elején kedvcsinálóként levetítettük a témanapra készített kisfilmet, majd a kis 

csoportokban a megelőző hetekben szorgosan dolgozó tanulók munkái nyomán elkészült power 

point bemutatókat tekintettük meg. A diákok – ki-ki saját szemszögéből - saját fotóikat és saját 

személyes tapasztalataikat felhasználva- vitték képernyőre emlékeiket, a témanapon bemutatott 

powerpoint bemutatókat kiegészíatve immáron személyesebb, olykor vicces formában, 

humoros emlék morzsákkal fűszerezve elkészített bemutatókkal. Ezeken mindannyian jót 

derültünk.  

 

Ezután bemutatásra kerültek az út során - szintén kis csoportokban készült - útinaplók, melyek 

végső soron a csoportok powerpoint bemutatóinak alapját is képezték.  

A gyerekek összehasonlították, megnézegették egymás körbeadott munkáit. 

Majd egy-egy diák felidézte személyes élményeit, emlékeit néhány mondatos felszólalásában.   

Ezt követően - ez esetben is – egy online formában kitölthető kvízt oldottak meg a tanulók kis 

csoportokban. Ez a kvíz a kirándulókra volt testre szabva, olyan vicces kérdések alkották, 

amiket csak a résztvevők tudhattak, tapasztaltak, éltek meg.  

A kvíz kitöltését egy – szintén kis csoportos – papír alapú kérdőív kitöltése követte, mely során 

a tanulók egyénileg értékelték a kirándulást, a szervezést, a programokat, a megvalósulás 

milyenségét.  

 

Jó érzéssel töltött el mindannyiunkat, hogy ismét feleleveníthettük a kirándulás hangulatát, 

közösen emlékezhettünk az ott megélt élményekre. Reméljük, hogy mindannyiunkban sokáig 

élnek majd még ezek az emlékek. 

  

Köszönet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. -nek a Határtalanul c. pályázatáért, az elnyert 

támogatásért és e rendkívüli utazási lehetőségért.  



 



 
 

 

 



 
 

 



 

 



Határtalanul 2022. 

Szlovákia / A Szepesség gyöngyszemei / 2022. 04.11-13. 

Témanap: 2022. 05.24. 

 

Pályázatunkban vállaltuk, hogy iskolánk diákjai számára témanapot szervezünk, melynek keretében 

megosztjuk élményeinket, tapasztalatainkat. 

A témanapot 2022. május 24-én, Diák Önkörmányzati nap keretében valósítottuk meg.  

Fotóinkból és a meglátogatott nevezetességekről szóló rövid informatív tájékoztató anyagokból kisfilmet 

készítettünk. A filmet elérhetővé tettük az intézmény weboldalán is, illetve a DÖK nappal egybekötött 

témanapon intézményünk közösségi terében kihelyezett lejátszó eszközön folyamatosan vetítettük a filmet.  

A számos egyéb programmal kecsegtető Diák nap egyik program eleme és helyszíne volt a közösségi tér és 

a film vetítése, mely lehetőséggel számos diák élt.  

A film levetítését megelőzően az utazó diákok munkái nyomán elkészült powerpoint bemutatókat is előadták, 

megfelelő számú érdeklődőt összevárva, szakaszosan, több alkalommal a nap során.  

Emellett a kiránduláson résztvevő további néhány diák szorgos munkája eredményeként egy igen részletes, 

minden meglátogatott helyszínre, nevezetes emlékműre kiterjedő kvíz kérdéssor készült. Egy olyan 

kérdéssor, ami az elhangzott bemutatók, levetített kisfilm alapján szerzett információkra támaszkodott, 

azokat vette alapul.  

Ezt a kvízt online formába öntöttük és QR kód segítségével elérhetővé tettük a játék weboldalát. 

A játék, és a teljes Határtalanul Témanap felhívására szóló tájékoztatót elhelyeztük a témanap reggelén a 

közösségi térben. Néhány diákunk játékmesterként koordinálta az érkező tanulókat a teljes nap folyamán, a 

játékba való bejelentkezés és a kitöltés minél gördülékenyebb lebonyolítása érdekében.  

(Ezen a napon a diákság tetszőleges sorrendben látogathatta a különféle programokat kínáló állomásokat / 

helyszíneket). 

A témanap délelőttjén folyamatosan érkeztek az érdeklődő tanulók, akik a ppt bemutatók és a kisfilm 

megtekintését követően szívesen kitöltötték az online tesztet.  

A kitöltési határidő lejártával, a nap végén értékeltük a beküldött megoldásokat, helyesség és gyorsaság 

tekintetében.  

Az online kvíz kitöltői között apró ajándéktárgyakat osztottunk ki a nap végén.  

A mellékelt fotókon egy-egy pillanatkép látható a kisfilmből és annak vetítéséből, valamint az online kvíz 

játék felhívása, fotók a kvíz kitöltéséről, és egy kvíz kérdés is látható.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

       

 



 

 

 

 



 


