
 
Közzététel 

 

2022.május 24-28-ig felvidéki utazáson vettünk részt a Határtalanul 

pályázat keretében. 

 Úticélunk a Felvidék volt, elsősorban II. Rákóczi Ferenc, a Nagyságos 

Fejedelem nyomában. 

Utunk jelmondata: „ A dolognak örök emlékezetire!- sine norbis, de 

norbis concluduntur.  „ 

36 hetedik évfolyamos tanulónkkal 3 pedagógus kísérővel. 

Nagyon nagy izgalommal vártuk az utat. Nagy öröm volt számunkra, 

hogy a pályázat sikeres volt. Mindig nagy öröm számunkra az utazás, s 

nagyon készülünk rá minden alkalommal.  

Iskolánk már a kilencedik alkalommal volt olyan szerencsés, hogy 

sikeres pályázat keretében Határtalan kiránduláson vehetett részt. 

Többször jártunk már Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján és a 

Délvidéken is. Mindig nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy a 

történelmi , földrajzi, kulturális örökségünket nem csak tankönyvekből, 

hanem a valóságban is megtapasztalhattuk, rácsodálkozhattunk  annak 

nagyszerű emlékeire.  

Az utóbbi évek járványhelyzete, a háborús helyzet sok izgalmat 

jelentett számunkra. Sikerül-e véghez vinnünk a nagy tervet? 

Nagyon akartunk indulni együtt, nagyon akartunk közösséget építeni, 

erősíteni egymás közt és egymásban. 

 Nagyon akartunk érzelmileg , értelmileg gazdagodni, erősödni.  

Megélni valami olyasmit közösen, ami előrevisz, értelmet ad, felemel. 



 

A fejedelem nyomdokaiban járni erre nagy lehetőség és ígéret. Rajtunk 

múlik, hogy fogadjuk, hogy tesszük belső értékeinkké. 

Nagy izgalommal készültünk a felkészítő foglalkozásokra. Történelmi, 

földrajzi, irodalmi téren próbáltunk egy indíttatást adni előkészítő órák 

keretében, ráhangolódni a várva-várt útra. 

A gyerekek lelkesedésére nem lehet panaszunk, értő figyelemmel 

vettek részt a foglalkozásokon. 

PPT-ket állítottunk össze, előzetes ismereteket próbáltunk 

összefoglalni számukra. 

Természetesen fontosnak tartottuk számukra megvilágítani a pályázat 

lényegét, miben létét, mióta létezik, milyen célból. 

Az utat a Student Lines Diákutazási Irodával szerveztük, 

szálláshelyünk Sároskőszegen volt. 

 

Május 24-én, kedden indultunk buszunkkal 6.45-kor. 

A korai kelés nem riasztott meg minket. Nagy örömmel és izgalommal 

indultunk az eső ellenére. Mindenki pontosan érkezett. 

Elindultunk. Csendes várakozással rótta a kilométereket buszunk. 

Néztük az elgördülő tájat.  

Átértünk már a határon, kérdezgették a gyerekek? 

S megjelentek a településnevek táblái szlovák nyelven. Igen, a buszunk 

haladt tovább, HATÁRTALANUL. 

 

Első állomásunk a fejedelem szülőhelye, Borsi vára volt.  



 

Az Alföldön, a Bodrog jobb partján, a Zempléni-hegység déli lábánál 

található. 

1676-ban Zrínyi Ilona Munkácsról Regécre vezető útja közben szállt 

meg, így a véletlennek köszönhető, hogy II. Rákóczi Ferenc március 

27-én itt született meg 

 Nagyszerű vezetésben volt részünk, ízes magyar nyelvezettel. 

A fejedelem szülőházában 17 teremben tettünk látogatást. 

„ Tiszteld az embereket, tudd, hogy téged figyelnek és szeretnek idegen 

földön is, mert aki másokat tisztel, önmagát tiszteli.” 

 A részlet Zrínyi Ilona búcsúlevele fiához, Pozsonyból, 1692.január 8-

án a köszöntő sora Rákóczi három születése című kiállításnak. 

A kiállítás megtekintése után elhelyeztük koszorúnkat a Borsi Rákóczi 

Kastélyközpont előtt álló Rákóczi-szobor előtt. 

A kastély előtt 1969 óta áll a fejedelem mellszobra, Mayer 

Ede szobrászművész alkotása. 
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Utunkat folytatva Kassára mentünk. 

A kassai dómban tisztelegtünk a fejedelem nyughelye előtt 

 



 

1906-ban itt helyezték örök nyugalomra II. Rákóczi Ferencet, 

édesanyját Zrínyi Ilonát és a fejedelem idősebbik fiát, Rákóczi 

Józsefet. Itt nyugszik továbbá generálisa, gróf Esterházy Antal, 

udvarmestere Sibrik Miklós, bujdosó társa Bercsényi Miklós, illetve 

az ő felesége, Csáky Krisztina grófnő is.  

 

 A nap folyamán látogatást tettünk a Rodostó házban. 

 



 

Másnap megtekintettük Felsővízközön a katonai múzeumot, tartalmas 

kiállítási anyagát színvonalas vezetés kísérte, filmvetítés gazdagította. 

 

 



 

 

 

A 3. napon Kisszebenben tett rövid városnézés után Ólubló várába, az 

egykori Magyarország északi határvárába látogattunk el. 

 

Nagyon gazdag kiállítási anyagot tekintettünk meg, jó 

várlépcsősorokat megmászva, gyönyörködhettünk a környező táj 

szépségében. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Különleges élményt nyújtott a tutajozás a Dunajec folyón, a szlovák -

lengyel határon.  

Az egyik tutaj gyerekcsoportja dalra is fakadt. A folyót szegélyező út 

mentén kiránduló, sétáló emberek visszaintegettek a barátságos 

gyerekcsapatnak. Érdeklődve hallgatták a környező sziklákat 

bemutató leírásokat, de még a huncut történeteket is. 

 



 

 

Tartalmas nap volt a 4. napunk is. Különösen a Sóvári 

múzeumegyüttes nyújtott sok érdekességet a technika iránt 

érdeklődőknek. Az egyetemista idegenvezető fáradhatatlan 

lelkesedéssel osztotta meg tudását a gyerekekkel.Volt fizika bőven. 

 

 



 

Az eperjesi városnézés után a Nagysárosi várba eredtünk, jó kis 

gyalogtúra következett.A várakban tett látogatások adtak némi ízelítőt, 

mit jelenthetett  itt élni, megmászni meredek lépcsőiket, sőt védeni 

falaikat nehéz felszerelésekben. 

 

 

Jernyén Szinnyei Merse Pál kiállításának megtekintése újabb 

személyes találkozást jelentett a tankönyvek anyagával. Élőben 

minden más. A személyes élmény mindenki számára egy különleges 

saját ragyogást ajándékoz. 



 

 

 



 

 

A napot a festőművész sírhelyének meglátogatásával, előtte való 

tisztelgésünkkel zártuk. 

 

Az utolsó napunkon Jászón jártunk, a barlangban és a Premontrei 

apátságban vettünk részt látogatáson. 



 

 

 



 

 

 

Mindenki nagyon jól érezte magát. Különleges volt a program , 

különleges volt az együttlét, s a lehetőség , hogy ezen a nagyszerű 

úton részt vehettün k. 

 

 



 

 

 

 

 

Egy Határtalan történelmi, földrajzi, kulturális utazáson.  

Tudás, élmény szerzése különleges körülmények között, baráti 

közösségben. KÖSZÖNJÜK. 

 

 


