
FELVIDÉKI NAGY ÍRÓINK NYOMÁBAN 

Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola tanulói tollából. 

Nagyon jól éreztem magam a Határtalanul program keretében szervezett kiránduláson. A 

többi osztálytársammal együtt már alig vártam, hogy elérkezzen a kirándulás napja. Már 

napokkal azelőtt eldöntöttük ki kivel fogunk ülni a buszon. 

 

Elérkezett a várva várt indulás. Bár reggel esett az eső, bíztunk benne, hogy kifog sütni a 

nap. A buszon sokat beszélgettünk, telóztunk, zenét hallgattunk. Először Fülekre mentünk 

ahol a helyi általános iskolát látogattuk meg, itt csatlakozott hozzánk az idegenvezető bácsi is. 

Bemutatták nekünk az iskolájukat. Az ottani gyerekek nagyon kedvesek és barátságosok 

voltak. Ezután elmentünk a várhoz. A várban megnéztük a kiállításokat, a régi fegyverekről, 

használati tárgyakról. A bátrabbak közülünk kimerészkedtek a vár erkélyére is. Egy kicsit 

féltem, de a többieknek ezt nem mondtam. 

 

Ezután elindultunk Alsósztregovára, ahol megnéztük Madách Imre kúriáját. Egy 

idegenvezető néni röviden összefoglalta az Ember tragédiáját nekünk. Nagyon izgalmas volt. 

Ezután átmentünk Szklabonyára (Mikszátfalvára), Mikszáth Kálmán szülőfalujába. Ott 

megismertük az író életét és még játszani is volt idő. Késő délután érkeztünk a szállásunkra, 

Kokava Línia-ra. A szállásunk nagyon szupi volt. A lányokkal egy helyre kerültünk. Sokat 

beszélgettünk, röhögcséltünk, sokáig felvoltunk.  

 

Másnap reggeli után indultunk Zólyomba, ahol megnéztük a várat. A buszon szerencsére 

tudtunk még egy kicsit pihenni, így nem voltunk annyira fáradtak. Nagyon tetszett nekünk a 

vár és Balassit is jobban megismerhettük. Ebben a városban megnéztünk még egy 

világháborús páncélvonatot is. A fiúknak nagyon tetszett, nekem annyira nem. Tovább 

folytattuk utunkat Selmecbányára. Itt a bányász múzeumot tekintettük meg és lementünk a 

régi bányába is. Fel kellett vennünk a bányászruhát, ami nagyon vicces volt és úgy éreztük 

magunkat, mint Hófehérke törpéi. Kicsit hűvös és vizes volt a bányában. Miután feljöttünk a 

felszínre a hideg ebéd elfogyasztása után bementünk a városba is. Itt kaptunk egy kis 

szabadidőt. Mi lányok elmentünk fagyizni, nagyon fincsi volt. Séta után buszra szálltunk és 

meg sem álltunk Besztercebányáig. Itt volt egy kis városnézés, majd indultunk vissza a 

szállásra. Este megint sokat nevetgéltünk.  



A harmadik nap indultunk Rozsnyó felé. Útközben meglátogattuk a gombaszögi 

cseppkőbarlangot. Nagyon szép volt. Rozsnyó városában meglátogattuk a Plébánia 

templomot, ahol még mumifikálódott testet is láttunk. Volt egy kis szabadidő itt is és 

elmentünk vásárolgatni. Rozsnyó után Betlér következett, ahol megnéztük az Andrássy-

kastélyt. Gyönyörű volt. Láttunk sok értékes trófeát, festményt, használati tárgyakat, 

bútorokat, kitömött állatokat és itt is voltak mumifikálódott emberek. A kastély angol 

parkjában még játszhattunk is. Fáradtan érkeztünk a szállásra. Utolsó este révén bulizhattunk 

és játszhattunk a fiúkkal. Este 10 órakor mentünk vissza a szobánkba.  

 

Az utolsó napon, csütörtökön már csak egyetlen úti célunk maradt, Kassa. Az út hosszú 

volt. Itt megnéztük a kassai dómot, ahol láttuk a Rákócziak kriptáját, amit meg is 

koszorúztunk. Ezután meglátogattuk Márai Sándor szülőházát. Itt megismerkedtünk a költő 

életével, beléphettünk a dolgozószobájába is. A nap további részében szabadfoglalkozásunk 

volt, amit ajándékok vásárlására fordítottunk. Sajnos a kirándulásunk véget ért és indulni 

kellett haza. 

 

Nagyon jól éreztem magam a kiránduláson, örök élmény marad számomra. 

 

Szögliget, 2018. április 29. 

 

 

FELVIDÉKI NAGY ÍRÓINK NYOMÁBAN 

 

A kirándulásra az osztálytársaimmal mentünk, négy napot voltunk Szlovákiában, ahol a 

Határtalanul program keretében sok helyre elmentünk. 

 

A kirándulás reggelén nagy volt az izgalom, mert ott állt a buszmegállóban egy szép busz. 

Elindultunk az első állomásra a Mocsári Lajos Általános Iskolába, ahol megtekinthettük 

szlovák diáktársaink iskolaéletét. Az iskola után ellátogattunk a Füleki várhoz, ahol 5 szinten 

tekinthettünk meg kiállításokat a vár történetéről. Alsósztregován megszemléltük a Madách 

kastélyt, melyben nagy tudással gazdagodtunk, mert megismertük az Ember tragédiáját. 

Buszra szálltunk és mentünk Mikszáthfalvára, ahol megnéztük Mikszáth Kálmán szülőházát 



és a ház előtt lévő mellszobrot megkoszorúztuk. Ezután elindultunk a szálláshely felé Kokava 

Línia-ra, ahol megvacsoráztunk és körülnéztünk a szállón. 

 

Másnap reggel nagy nehezen, de felkeltünk a hosszú éjszaka után, reggelizni mentünk és 

útnak indultunk a busszal, a zólyomi várba. Ott megtekinthettünk sok szobrot, festményt, 

műalkotást, valamint egy páncélvonatot is a parkban. Aztán Selmecbányára indultunk tovább. 

Beöltöztünk a szükséges védőöltözetbe (bányaruhába) és lementünk a bányába, ahol sok 

érdekeset láttunk - csilléket, vagonokat, síneket, robbanóanyagokat, szerszámokat, bányászati 

módszereket - majd megkaptuk a hidegcsomagot. Ezek után elmentünk városnézésre és 

kaptunk szabadidőt fagyizásra. Közben megtudtuk, hogy a főtér szintje minden évben süllyed. 

Átmentünk délután Besztercebányára, ahol templomokat néztünk és vásárolgattunk. A 

szállásra visszaérve vacsoráztunk, majd csillagokat néztünk. 

 

Másnap, reggeli után elindultunk a gombaszögi cseppkőbarlangba, amely Rozsnyóhoz 

közel van. A cseppkőbarlangban voltak szalmacseppkövek, ételalakú cseppkövek és emberre 

hasonlító cseppkövek. A barlangtól elindultunk Rozsnyóra. Városz és templomot néztünk, 

majd átmentünk Betlérre, ahol megtekintettük az Andrássy-kastélyt. A kastélynak volt egy 

nagy angol parkja, ahol kaptunk szabadidőt pihenni, de előtte megnéztük a kiállítást 

(festményeket, szobrokat, hálószobákat, gyűjteményeket). Fáradtan érkeztünk a szállásra, de 

mivel utolsó éjszakánk volt a szálláson, ezért jó bulit csaptunk a lányokkal együtt. 

 

A reggel nehezen indult, mely takarítással, pakolással telt. Kassa irányába indultunk a 

busszal, ahol megnéztük a kassai dómot, a Rákócziak kriptáját és Márai Sándor szülőházát, 

majd szabadidőnkben lehetőségünk volt ajándékot vásárolni a családunknak, barátainknak de 

ezzel kirándulásunk véget ért, nagy sajnálatunkra, mert elindultunk haza. 

 

Jó kirándulás volt, és szívesen ellátogatnék újra Szlovákiába. 

 

Szögliget, 2018. április 28. 


