
A Határtalanul program 2020-ban nyert pályázata keretében végre eljutottunk a Felvidékre, 40 diák és 

4 tanár alkotta csapatunkat. Az utazásra 2022. augusztus 22-26. között került sor.  

Utazásunk során elsőként a füleki várat tekintettük meg. Megtudtuk, hogy a vár milyen fontos szerepet 

töltött be a középkori Magyarország életében, hogy itt választották fejedelemmé Thököly Imrét. A vár 

alatti sziklafal oldalába egy légoltalmi pincét vájtak, amely ma múzeumként szolgál, a terület 

történelmét mutatja be. Ezután Rimaszombat következett. Sajnos - hétfői napon - a Gömör Múzeumba 

nem jutottunk be, de sétát tettünk a városban: megnéztük Petőfi és Tompa Mihály szobrát, 

megemlékeztünk Blaha Lujzáról, a város szülöttéről, tisztelegtünk Ferenczy István síremléke előtt. A 

forró száraz hónapok után egy igazi nyári zápor frissítette fel a csoportot. A következő állomás 

Rozsnyó volt. Ebben a városban már az Andrássy család nyomában jártunk, Andrássy Franciska 

emlékművét néztük meg, amelyet azok a szegény emberek állítottak tiszteletére, akik az ő 

jótéteményeiből részesültek. Szakadó esőben érkeztünk meg a várhosszúréti szállásra. 

 

 



 

A második napunk túrával indult, a Szádelői-völgyet jártuk végig, illetve mentünk fel a sziklatetőre, és 

csodáltuk meg az elénk táruló panorámát. A mintegy négy és fél órás túra után a betléri kastély 

következett. Az Andrássy - vagyonból vásárolt berendezési tárgyak ma is lenyűgözőek. Ezután rövid 

sétát tettünk a kastély parkjában, ahol a hatalmas fák ismét a múltat idézték. Utunk innen 

Krasznahorkaváraljára vezetett, ahol a „gömöri Ravennát” néztük meg, vagyis ismét tisztelegtünk 

Andrássy Franciska előtt. Utazásunk során többször haladtunk el a krasznahorkai vár alatt. Mivel a vár 

még mindig nem látogatható, ezért csak lentről csodáltuk meg. A szállásunk ismét Várhosszúréten 

volt, de most már kihasználhattuk a hely adottságait: a kilátót, ahonnan gyönyörűen látszik 

Krasznahorka vára, a focipályát, a kiülőkelyeket. 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

Harmadik napunk is túrával indult, a debrődi növénytemplomhoz mentünk. Ez a különleges építmény 

egy Szent László korában épült templom romjai fölött helyezkedik el, nem messze a Szent Lászlóról 

elnevezett forrástól. Utunk következő állomása Kassa volt. A polgárváros kulturális gazdagságában 

gyönyörködtünk, és a magyar emlékek nyomában először a Rodostóházat néztük meg, majd a nagy 

fejedelem, II. Rákóczi Ferenc előtt tisztelegtünk a kassai dóm kriptájában is. A Himnusz éneklésével 

emlékeztünk az itt nyugvó történelmi hősökre. A következő megálló a szepesi vár volt. Mivel a vár 

nagy része még felújítás alatt áll, ezért csak a vár tövébe látogattunk el, innen is megcsodálható volt az 

erődítmény hatalmas mérete. A szállásunk Igló közelében volt. 

 



 

 



 

 

A következő napot teljes mértékben a túrázásnak szenteltük, a Szlovák (korábban Felső-

Magyarországi) Paradicsomba látogattunk, ahol a Sucha Bela, vagyis a Száraz-Fehér - völgy létrái 

után a Hernád- áttörés mellett haladva jutottunk el a Tamásfalvi - kilátóig. A 21 kilométeres út igen 

fárasztó volt, de az élmény mindenképp megérte ezt. 



 

 



 



 

 

 

Az utolsó napunkra kevés program maradt. Először a Gombaszögi - cseppkőbarlang 

szalmacseppköveiben gyönyörködtünk, majd Pelsőcön álltunk meg. Ez a település sokat veszített a 

középkorban betöltött szerepéből, ennek emlékét már csak temploma őrzi, amely felújítás alatt áll, és 

így sajnos nem látogatható.  



 

 



 

 

A kiváló idegenvezetésnek köszönhetően nagyon sok mindent megtudtunk Felvidék magyar 

lakosságáról, a magyar emlékekről. 

Az idegenvezetőnk, Varju Zoltán által készített összes fotó itt tekinthető meg: 

https://photos.app.goo.gl/V3Zh4S96Y28kiQ9C8 

https://photos.app.goo.gl/V3Zh4S96Y28kiQ9C8

