
HATÁRTALANUL a FELVIDÉKEN 2019. SZEPTEMBER 24-28. 

A 2019-2020-as tanévben is 43 hetedikes tanulóval tudtunk részt venni egy csodálatos felvidéki kiránduláson a 

Határtalan program keretében .  Az alapos tanórai megbeszélések és  a gyűjtőmunkák elkészítése után nagy 

izgalommal és várakozással tekintettünk az út elé. 

 

Az első napunk első állomása Selmecbánya volt. A Szabadtéri Bányamúzeumban miután a felszínen megtekintettünk 

egy kisfilmet a bányászatról, esőkabátot és sisakot felvéve leereszkedtünk a bányába, ahol közvetlenül is 

megtapasztalhattuk e munka nehézségeit. A bányalátogatás után a Bányászati Akadémia botanikus kertjében a 

hatalmas mamutfenyők alatt fogyasztottuk el szendvicseinket, majd a korzón keresztül a templomból lett várba 

sétáltunk. A várudvaron álló honvédszobornál megemlékeztünk a magyar szabadságharcot segítő selmeci diákokról és 

polgárokról. A Szentháromság szobornál a 2 legfontosabb felvidéki szent szobrát is felismertük attribútumaik 

segítségével: Szent Borbálát a kehellyel és Szent Katalint a kerékkel. A selmecbányai túránkat a városháza mögötti fal 

domborműveinél fejeztük be, amely kitűnően összefoglalta a város történetét a legjelentősebb személyiségeinek 

kiemelésével. 

  Selmecbánya - vár 

 

Második napunkat Késmárkon kezdtük a Thököly-várban.  A városházánál most sem hagytuk ki a szégyenketrec 

kipróbálását. Az evangélikus templomban Thököly sírjánál mi is elhelyeztük koszorúnkat, majd nagy érdeklődéssel 

tekintettük meg a felfordított hajóra emlékeztető csodás festett fatemplomot. A város után a Tar patak völgyében 



tettünk egy túrát tanulmányozva  a magashegységi növényzetet és felszínformákat, majd a Csorba-tónál üldöztük a 

felhőket s tapasztaltuk meg a hegyvidék gyorsan változó időjárását. 

 

A harmadik nap a Szepességről szólt, e csordultig telt kincsesládikáról. Szállásunk, Kakaslomnic templomában mi is 

megcsodáltuk a Szent László legenda (a magyar lány megmentése a kun harcostól) freskóit, majd Lőcsén a Szent Jakab 

templomban láttuk a világ legnagyobb szárnyas oltárát. A lőcsei városnézés alkalmával mi is elsétáltunk az előző este 

megnézett Fekete város filmben is feltűnő városháza előtt. Ebédünket a szepeskáptalani gejzírnél fogyasztottuk el. A 

szepesi vár meghódítása után az eső elől a szepeskáptalani Szent Márton templomban leltünk menedéket. A zápor 

után kettős szivárvány alatt megtartottuk október 6-i megemlékező műsorunkat és megkoszorúztuk a szepesváraljai 

temetőben a branyiszkói csatában elesett honvédek sírját. Napunkat a Görgeyekre emlékezve Görgőn fejeztük be. 

   SZEPESI vár 

A negyedik nap mielőtt utunkat délre vettük 

volna, a csodás napsütésben még 

visszamentünk Újtátrafüredre, hogy a 

Szontaghokra emlékezve elhelyezzük 

koszorúnkat, s egy rövid sétával a kálvária 

dombon mi is érezhettük az Tátra gyógyító 

klímáját, amire ők hívták fel a figyelmet, s 

fáradhatatlan kitartással megteremtették a 

tátrai gyógyturizmust. Dél felé értünk a rozsnyói 

magyar alapiskolába, ahol már nagyon vártak 

minket. Kis műsoruk bemutatása után, közösen 

megtanítottuk nekik a Bercsényi-nótát, majd a 

lányokkal még két éneket tanultunk, a fiúk 

pedig vegyes felállású csapatokban egy 

focimeccset játszottak. Az iskola után a betléri 

kastélyt bejárva egykori lakóinak  arisztokrata 

életétmódját ismertük meg. Krasznahorkaváralján az  Andrássy Mauzóleumban a jótékonykodás és a házastársi hűség 

példaképeinél helyeztünk el egy koszorút a Tavasz szél… dalt énekelve. A napot zárva még felmentünk Krasznahorka 

büszke várához, ahonnan csodás látkép tárult a vidékre. 



  BETLÉR 

Ötödik nap a rozsnyói városnézés után Kassára 

igyekeztünk. A kassai dóm megtekintése után, 

a kriptában II. Rákóczi Ferenc szarkofágjánál is 

letettük koszorúnkat tiszteletünk jeléül. A 

rodostói házat is meglátogattuk. A 

Határtalanul program utolsó állomása már 

Magyarországon volt, a Muhi csata 

emlékhelyénél, ahol az emlékmű tömören, de 

annál érzékletesebben elevenítette meg a 

csata körülményeit és következményeit, sok 

érzést, gondolatot elindítva az ide 

látogatókban,… bennünk is. 

 

 

 

Az alábbi linkeken további képeket láthat a kirándulásról: 

SELMECBÁNYA: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMU15wWvRcLwzAnILMVELCokqiXObc3pKxprTE4SlwkD3OMusxZ8k1eK

ZMl9C4JMA?key=RUQwU25pQWtMZzFUd0ZTN1B3eXhkQlVhUTRjWWFB 

KÉSMÁRK: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNDK-

qzFuTxU6yG0vhFDU8DTkCQFwrMIZXpSXXpfW0URBYybXfPxruyOu6-

zuu1kA?key=ZUUyNXBLb0hFNGRBa1hKRXV4X3ZHRUViT1doSEx3 

TÁTRA: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMu8TS6gWdsOpetbAXXX2msf6wu6VKk1puHM8PkqTVFA3LogYHn99b

bTWhYcgiiGA?key=UXpmbk90aEdyYmNNTGJzZU8xZS1HcXZydWJIWnln 

KAKASLOMNIC: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipM84NMpNoq5tfiKoaUgC9V86qnhRMu7gNrMCDbU4XFPUjdUat3jM-

c9hqiNEJEHaQ?key=aXFLSm1SRExZNEdyNnRwR0sxUEpkUDNNUU0wRVZ3 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMU15wWvRcLwzAnILMVELCokqiXObc3pKxprTE4SlwkD3OMusxZ8k1eKZMl9C4JMA?key=RUQwU25pQWtMZzFUd0ZTN1B3eXhkQlVhUTRjWWFB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMU15wWvRcLwzAnILMVELCokqiXObc3pKxprTE4SlwkD3OMusxZ8k1eKZMl9C4JMA?key=RUQwU25pQWtMZzFUd0ZTN1B3eXhkQlVhUTRjWWFB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMU15wWvRcLwzAnILMVELCokqiXObc3pKxprTE4SlwkD3OMusxZ8k1eKZMl9C4JMA?key=RUQwU25pQWtMZzFUd0ZTN1B3eXhkQlVhUTRjWWFB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMU15wWvRcLwzAnILMVELCokqiXObc3pKxprTE4SlwkD3OMusxZ8k1eKZMl9C4JMA?key=RUQwU25pQWtMZzFUd0ZTN1B3eXhkQlVhUTRjWWFB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNDK-qzFuTxU6yG0vhFDU8DTkCQFwrMIZXpSXXpfW0URBYybXfPxruyOu6-zuu1kA?key=ZUUyNXBLb0hFNGRBa1hKRXV4X3ZHRUViT1doSEx3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNDK-qzFuTxU6yG0vhFDU8DTkCQFwrMIZXpSXXpfW0URBYybXfPxruyOu6-zuu1kA?key=ZUUyNXBLb0hFNGRBa1hKRXV4X3ZHRUViT1doSEx3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNDK-qzFuTxU6yG0vhFDU8DTkCQFwrMIZXpSXXpfW0URBYybXfPxruyOu6-zuu1kA?key=ZUUyNXBLb0hFNGRBa1hKRXV4X3ZHRUViT1doSEx3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNDK-qzFuTxU6yG0vhFDU8DTkCQFwrMIZXpSXXpfW0URBYybXfPxruyOu6-zuu1kA?key=ZUUyNXBLb0hFNGRBa1hKRXV4X3ZHRUViT1doSEx3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNDK-qzFuTxU6yG0vhFDU8DTkCQFwrMIZXpSXXpfW0URBYybXfPxruyOu6-zuu1kA?key=ZUUyNXBLb0hFNGRBa1hKRXV4X3ZHRUViT1doSEx3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNDK-qzFuTxU6yG0vhFDU8DTkCQFwrMIZXpSXXpfW0URBYybXfPxruyOu6-zuu1kA?key=ZUUyNXBLb0hFNGRBa1hKRXV4X3ZHRUViT1doSEx3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMu8TS6gWdsOpetbAXXX2msf6wu6VKk1puHM8PkqTVFA3LogYHn99bbTWhYcgiiGA?key=UXpmbk90aEdyYmNNTGJzZU8xZS1HcXZydWJIWnln
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMu8TS6gWdsOpetbAXXX2msf6wu6VKk1puHM8PkqTVFA3LogYHn99bbTWhYcgiiGA?key=UXpmbk90aEdyYmNNTGJzZU8xZS1HcXZydWJIWnln
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMu8TS6gWdsOpetbAXXX2msf6wu6VKk1puHM8PkqTVFA3LogYHn99bbTWhYcgiiGA?key=UXpmbk90aEdyYmNNTGJzZU8xZS1HcXZydWJIWnln
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMu8TS6gWdsOpetbAXXX2msf6wu6VKk1puHM8PkqTVFA3LogYHn99bbTWhYcgiiGA?key=UXpmbk90aEdyYmNNTGJzZU8xZS1HcXZydWJIWnln
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipM84NMpNoq5tfiKoaUgC9V86qnhRMu7gNrMCDbU4XFPUjdUat3jM-c9hqiNEJEHaQ?key=aXFLSm1SRExZNEdyNnRwR0sxUEpkUDNNUU0wRVZ3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipM84NMpNoq5tfiKoaUgC9V86qnhRMu7gNrMCDbU4XFPUjdUat3jM-c9hqiNEJEHaQ?key=aXFLSm1SRExZNEdyNnRwR0sxUEpkUDNNUU0wRVZ3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipM84NMpNoq5tfiKoaUgC9V86qnhRMu7gNrMCDbU4XFPUjdUat3jM-c9hqiNEJEHaQ?key=aXFLSm1SRExZNEdyNnRwR0sxUEpkUDNNUU0wRVZ3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipM84NMpNoq5tfiKoaUgC9V86qnhRMu7gNrMCDbU4XFPUjdUat3jM-c9hqiNEJEHaQ?key=aXFLSm1SRExZNEdyNnRwR0sxUEpkUDNNUU0wRVZ3


LŐCSE: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNvT4gY7ZP2fF_vBzAVaDc0PjHtaqa4758T-

mCJHOYJyvdliDRxYzVPHSIU9fH1qg?key=VkFXN1h3bWF6bmpNS01MdHhfZGJmY2lFYmNYWGpB 

SZEPESKÁPTALAN: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPO2K_VQEly594TaY_9iOdAlmWO2NUOrpuKzkT2up9sZuKiXHh8_PW48

8SvmAmDbw?key=VTNPRGJEcU96SHp4SlIwREJZQjdEM2Y0SXFjV3VB 

SZEPESI VÁR: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNPOXwE0WAQluaAtlIPiP_eUzvn-

7FnbvGIRdDQgxr1dCEXCVjuvOv3wDr8kYgzQg?key=WjBsdElnWXEyaXNEbnpRaUU5Vk9La242WnU5czd3 

GÖRGŐ: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMz33JMD-

YqL28oTXIDUb2rvLzl9q1PUaamJ_bLGglyEaCQdvoIkStEtgrTvgK8VQ?key=bktEZEw0dEhoXzM1VndiTWV6aDJVNUo4X2

hOeGl3 

ROZSNYÓ: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNBkJsRRLS6FwfyKY_mtSWPm2doTypRSr2jwGeZhKZhfvHarn8dajnGGr4

L-WVDVA?key=U3BkRy1ocDlkRVlTNzhMMDljdEZ2NVU1c3ZZdzZR 

BETLÉR, KRASZNAHORKA: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipP6jclIkLvT-

yVP_TS05Dwt3o8Qk6rOq2AN264GtN7q979q8w0qdHIimGfQzgPKWw?key=aHZLWTNvZGdkT3RvMnJpZ3JqaDZVRmFa

a0dsRXB3 

KASSA: 

https://photos.app.goo.gl/s3DvSnCooXHsmw6q8 

MUHI: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPyqxIHrGvLe3Wx1qphMWhVervw6u0cjOytPSO_klRZ_w1fdlaQ7ZR6PGI

zD1j0eA?key=RWRCWlk1aHpBUHpOYlhHaWx4SmpIdmFxbnVLaGZ3 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNvT4gY7ZP2fF_vBzAVaDc0PjHtaqa4758T-mCJHOYJyvdliDRxYzVPHSIU9fH1qg?key=VkFXN1h3bWF6bmpNS01MdHhfZGJmY2lFYmNYWGpB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNvT4gY7ZP2fF_vBzAVaDc0PjHtaqa4758T-mCJHOYJyvdliDRxYzVPHSIU9fH1qg?key=VkFXN1h3bWF6bmpNS01MdHhfZGJmY2lFYmNYWGpB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNvT4gY7ZP2fF_vBzAVaDc0PjHtaqa4758T-mCJHOYJyvdliDRxYzVPHSIU9fH1qg?key=VkFXN1h3bWF6bmpNS01MdHhfZGJmY2lFYmNYWGpB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNvT4gY7ZP2fF_vBzAVaDc0PjHtaqa4758T-mCJHOYJyvdliDRxYzVPHSIU9fH1qg?key=VkFXN1h3bWF6bmpNS01MdHhfZGJmY2lFYmNYWGpB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPO2K_VQEly594TaY_9iOdAlmWO2NUOrpuKzkT2up9sZuKiXHh8_PW488SvmAmDbw?key=VTNPRGJEcU96SHp4SlIwREJZQjdEM2Y0SXFjV3VB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPO2K_VQEly594TaY_9iOdAlmWO2NUOrpuKzkT2up9sZuKiXHh8_PW488SvmAmDbw?key=VTNPRGJEcU96SHp4SlIwREJZQjdEM2Y0SXFjV3VB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPO2K_VQEly594TaY_9iOdAlmWO2NUOrpuKzkT2up9sZuKiXHh8_PW488SvmAmDbw?key=VTNPRGJEcU96SHp4SlIwREJZQjdEM2Y0SXFjV3VB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPO2K_VQEly594TaY_9iOdAlmWO2NUOrpuKzkT2up9sZuKiXHh8_PW488SvmAmDbw?key=VTNPRGJEcU96SHp4SlIwREJZQjdEM2Y0SXFjV3VB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNPOXwE0WAQluaAtlIPiP_eUzvn-7FnbvGIRdDQgxr1dCEXCVjuvOv3wDr8kYgzQg?key=WjBsdElnWXEyaXNEbnpRaUU5Vk9La242WnU5czd3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNPOXwE0WAQluaAtlIPiP_eUzvn-7FnbvGIRdDQgxr1dCEXCVjuvOv3wDr8kYgzQg?key=WjBsdElnWXEyaXNEbnpRaUU5Vk9La242WnU5czd3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNPOXwE0WAQluaAtlIPiP_eUzvn-7FnbvGIRdDQgxr1dCEXCVjuvOv3wDr8kYgzQg?key=WjBsdElnWXEyaXNEbnpRaUU5Vk9La242WnU5czd3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNPOXwE0WAQluaAtlIPiP_eUzvn-7FnbvGIRdDQgxr1dCEXCVjuvOv3wDr8kYgzQg?key=WjBsdElnWXEyaXNEbnpRaUU5Vk9La242WnU5czd3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMz33JMD-YqL28oTXIDUb2rvLzl9q1PUaamJ_bLGglyEaCQdvoIkStEtgrTvgK8VQ?key=bktEZEw0dEhoXzM1VndiTWV6aDJVNUo4X2hOeGl3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMz33JMD-YqL28oTXIDUb2rvLzl9q1PUaamJ_bLGglyEaCQdvoIkStEtgrTvgK8VQ?key=bktEZEw0dEhoXzM1VndiTWV6aDJVNUo4X2hOeGl3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMz33JMD-YqL28oTXIDUb2rvLzl9q1PUaamJ_bLGglyEaCQdvoIkStEtgrTvgK8VQ?key=bktEZEw0dEhoXzM1VndiTWV6aDJVNUo4X2hOeGl3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMz33JMD-YqL28oTXIDUb2rvLzl9q1PUaamJ_bLGglyEaCQdvoIkStEtgrTvgK8VQ?key=bktEZEw0dEhoXzM1VndiTWV6aDJVNUo4X2hOeGl3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMz33JMD-YqL28oTXIDUb2rvLzl9q1PUaamJ_bLGglyEaCQdvoIkStEtgrTvgK8VQ?key=bktEZEw0dEhoXzM1VndiTWV6aDJVNUo4X2hOeGl3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMz33JMD-YqL28oTXIDUb2rvLzl9q1PUaamJ_bLGglyEaCQdvoIkStEtgrTvgK8VQ?key=bktEZEw0dEhoXzM1VndiTWV6aDJVNUo4X2hOeGl3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNBkJsRRLS6FwfyKY_mtSWPm2doTypRSr2jwGeZhKZhfvHarn8dajnGGr4L-WVDVA?key=U3BkRy1ocDlkRVlTNzhMMDljdEZ2NVU1c3ZZdzZR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNBkJsRRLS6FwfyKY_mtSWPm2doTypRSr2jwGeZhKZhfvHarn8dajnGGr4L-WVDVA?key=U3BkRy1ocDlkRVlTNzhMMDljdEZ2NVU1c3ZZdzZR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNBkJsRRLS6FwfyKY_mtSWPm2doTypRSr2jwGeZhKZhfvHarn8dajnGGr4L-WVDVA?key=U3BkRy1ocDlkRVlTNzhMMDljdEZ2NVU1c3ZZdzZR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNBkJsRRLS6FwfyKY_mtSWPm2doTypRSr2jwGeZhKZhfvHarn8dajnGGr4L-WVDVA?key=U3BkRy1ocDlkRVlTNzhMMDljdEZ2NVU1c3ZZdzZR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipP6jclIkLvT-yVP_TS05Dwt3o8Qk6rOq2AN264GtN7q979q8w0qdHIimGfQzgPKWw?key=aHZLWTNvZGdkT3RvMnJpZ3JqaDZVRmFaa0dsRXB3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipP6jclIkLvT-yVP_TS05Dwt3o8Qk6rOq2AN264GtN7q979q8w0qdHIimGfQzgPKWw?key=aHZLWTNvZGdkT3RvMnJpZ3JqaDZVRmFaa0dsRXB3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipP6jclIkLvT-yVP_TS05Dwt3o8Qk6rOq2AN264GtN7q979q8w0qdHIimGfQzgPKWw?key=aHZLWTNvZGdkT3RvMnJpZ3JqaDZVRmFaa0dsRXB3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipP6jclIkLvT-yVP_TS05Dwt3o8Qk6rOq2AN264GtN7q979q8w0qdHIimGfQzgPKWw?key=aHZLWTNvZGdkT3RvMnJpZ3JqaDZVRmFaa0dsRXB3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipP6jclIkLvT-yVP_TS05Dwt3o8Qk6rOq2AN264GtN7q979q8w0qdHIimGfQzgPKWw?key=aHZLWTNvZGdkT3RvMnJpZ3JqaDZVRmFaa0dsRXB3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipP6jclIkLvT-yVP_TS05Dwt3o8Qk6rOq2AN264GtN7q979q8w0qdHIimGfQzgPKWw?key=aHZLWTNvZGdkT3RvMnJpZ3JqaDZVRmFaa0dsRXB3
https://photos.app.goo.gl/s3DvSnCooXHsmw6q8
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