Határtalanul

A 7. évfolyamos tanulókkal a Határtalanul program keretében öt programokban gazdag napot töltöttünk el a
Felvidéken, II. Rákóczi Ferenc nyomában. Először Ragyolcon meglátogattunk egy kétnyelvű iskolát, ahol
rövid műsor után körbenéztünk az intézményben, és beszélgettünk az ottani tanárokkal, diákokkal. Majd
elmentünk Fülekre, ahol megtekintettük a várat. Sajnos zuhogott az eső, így elmaradt a túránk Murány
várához, ám helyette májusban hógolyózhattunk, mivel az eső egy idő után sűrű havazássá vált.
Az első szállásunk gyönyörű helyen volt, Szepesváralján. Az udvarból csodálatos kilátás nyílt az impozáns
várra. Este bőséges vacsora, másnap svédasztalos reggeli várt ránk. Ez után a közelben megnéztünk pár
működő gejzírt. Késmárkon a távoli Magas-Tátra csúcsait is láttuk. Itt megkoszorúztuk Rákóczi nevelőapja,
Thököly Imre szarkofágját. Ellátogatunk a régi evangélikus templomba is, amelyben egy szeg vagy csavar
sem található, mindent fából építettek, és úgy illesztettek össze. Lőcsén megnéztük az egykori Városházát, és
kipróbáltuk a szégyenketrecet is. Onnan kiszabadulva kis túrát tettünk a Tamásfalvi kilátóhoz, ami nem egy
építmény, hanem kiugró sziklaperemek. A nap végén még arra is maradt időnk, hogy felmenjünk Szepes
várába, ami tényleg hatalmas erődítmény, még így romos állapotában is.
Harmadik nap Sáros várához gyalogoltunk fel, és a vár udvarán élveztük végre a napsütést. Eperjesen sétáltunk
a városban, és elmentünk a pártázatos reneszánsz stílusú Rákóczi-házhoz. A cukrászdában kicsit
felmelegedtünk, majd továbbutaztunk Kassára. Itt elsétáltunk Márai Sándor házához, és helyet foglaltunk a
neves író szobránál. A dóm kriptájában koszorút helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc szarkofágján.
Elgyalogoltunk rodostói házának másolatához, melyet csak kívülről tudtuk megnézni. Este új szálláshelyünket
foglaltuk el. Itt a két osztály külön panziókban kapott elhelyezést.
Negyedik nap, csütörtökön kegyes volt hozzánk az időjárás: csak kicsit esett az eső, így tudtunk sétálni a
lenyűgöző szépségű Szádelői-völgyben, amely az UNESCO világörökség része. A rossz idő miatt beiktattunk
egy plusz programot, és megnéztük az Andrássy-kastélyt Betliarben (Betlér). Ellátogattunk Andrássy Dénes
és felesége, Franciska szecessziós mauzóleumába, melynek belsejét ezernyi apró mozaik díszíti. Rozsnyón
rövid városnézés következett, majd ismét egy cukrászdában melegedtünk fel.
Néhány diákkal felmásztunk a templom tornyába, ahonnan szép kilátás nyílt a környékre. A nap végén
felsétáltunk Krasznahorka várához is, ahol a pár évvel ezelőtti tűzeset után még mindig folyik az újjáépítés.
A szállásra visszatérve egyik osztály fiait sem tántorította el az eső: mindkét panziónál fociztak egy kiadósat.
Ötödik nap a Szilicei-fennsíkon megnéztük a jégbarlangot. A barlangba már nem lehet lemenni, de a jegesedés
jelenségét a korlátoktól is jól lehetett látni. Majd programunk utolsó államosaként Szklabonyába, azaz
Mikszáthfalvára utaztunk. Itt - szalagot elhelyezve a szobránál - megtekintettük Mikszáth Kálmán szülőházát,
és kissé fáradtan bár, de sok-sok szép élménnyel telve hazaindultunk.
Az ötnapos úton egy nagyon kedves helyismereti vezető, Tibi kísért minket, aki rengeteg érdekességet mesélt,
és kiderült, hogy kiválóan focizik. Szintén köszönjük a buszsofőrnek a biztonságos vezetést, valamint a
kifogyhatatlan türelmet.

