Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium
Szent László királyunk nyomában a Gömörben és a Szepességben
Határtalanul program - 1. nap

Bár az alváshiányban szenvedő diákjaink még álmosan szálltak be reggel 7 körül a buszba,
mire első állomásunkat az almágyi Alapiskolát elértünk, már mindenki ébren volt, ki az izgalom
teli várakozástól, ki a buszban terjedő jókedvvel egyenesen arányosan hangosodó zene miatt.
A többi diákkal való beszélgetéshez persze kicsit át kellett lépni a komfortzónánkat, idegeneket megszólítani nem könnyű dolog- de amint ez sikerült, csakhamar érdekes dolgokat
tudhattunk meg az ottani gyerekektől. Például, hogy miben tér el ott a tanulás, s hogy nem
meglepően a magyar nyelv mellett, a diáklét nyavajái is összekötnek minket. Közös fotó, és
indultunk is tovább.
A Füleki várat idegenvezetőnk hathatós segítségével sikeresen bevettük, tátottuk a szánkat a
törökkori fegyverekre, páncélokra és lenéztünk a toronyból a környező tájra. A vár egy része
nem volt felújítva, de kissé ingatag romait is lévén utunk eleje még energikusan rohamoztuk
meg. Kissé omladozó ide vagy oda, vigyáztunk, így kő kövön maradt, de olyan biztosan nem
amire buzgó fiainkból egy vagy kettő fel ne mászott volna.
A nap Rimaszombaton, a Gömör-Kishonti Múzeumban folytatódott. Vezetést ugyan nem
kaptunk, de a kiállított érdekes régi tárgyak díszes ruhák és legfőképp a rengeteg kitömött
helyi állat magáért beszélt. Utóbbiakat jó szakértőkként mustráltuk végig: minden második
mellet megálltunk áradozni hogy milyen aranyosak.
De ezzel Rimaszombatnak még korántsem volt vége, még várt ránk Tompa Mihály és Petőfi
szobrának megkoszorúzása egy kis belvárosi sétával egybekötve. A szobrok előtt
természetesen verset is akartunk mondani, s bár magyar vizsgánk miatt még a memoriterek
természetesen frissek voltak emlékezetünkben, az önkéntesek kiválasztása nehézkes volt,
minden bizonnyal a szobor előtti versmondás megtisztelő s ezért izgulásra okot adó mivolta
miatt, s nem a hiányzó memóriánk okán.

Végül egy kis szabadidőnkben mint egy felfrissülésként belekóstolhattunk a kultúra után
Rimaszombat ínyencségeibe is. Hogy is értékelhetnénk a 30 méter magas templomokat és
díszes épületeket ha néha nem ülnénk be egy- egy modern kávézóba?
Végül a szállásra érve a vacsora után voltak akik fáradtan ágyba dőltek, azok zenéje által
álomba ringatva, akik inkább nem tettek így késő éjjelig.

Határtalanul program - 2. nap

A második napon Rimaszombaton, az Euro Motel ágyaiból kikelve fincsi virsli fogadott
reggelire bennünket. Napi útravalóinkat saját kezűleg készítettük el ízlések és pofonok szerint.
Nem sokkal utána indult a busz Rozsnyóra, ahol fél óra szabadidőt kaptunk, ami alatt
felfedeztük a várost.
Ezt követően megtekintettük a betléri kastélyparkban található díszes, neogót Andrássy
kastélyt, amiben az idegenvezető érdekes bemutatót tartott.
Krasna Horka várhoz felmentünk egy kis időre, ahol csodálatos kilátásban lehetett részünk, de
be sajnos nem mehettünk, ugyanis felújítás alatt áll jelenleg.
Andrássy Franciska mauzóleumához is tettünk látogatást, életnagyságú tacskó szoborral
karöltve.
Idő hiánya miatt sajnos nem tudtuk megnézni a Gombaszögi- cseppkőbarlangot, amely a
Világörökség része. Szintén Gombaszögen a pálos monostor zárva volt, de sebaj, megnéztük
a pelsőci Református Templomot helyette, amit reneszánsz stílusban építettek át, de később
tornyai a klasszicizmus stílusát jellemzően lettek átalakítva.
A Sajó völgyének hajdanán városi rangú nagyközségben, Pelsőc északi részén áll az egykori
Gömör vármegye patinás szépségű vármegyeháza. Az épület, amely 164 évig szolgált
megyeházaként, ma a Községi Hivatalnak ad helyet. A falucska nagy büszkesége a középkori
eredetű református templom, amelynek külső déli falán Szent István, Szent Imre és Szent
László alakjai láthatók, a 2x3 méteres korabeli freskón.
A hosszú és fárasztó nap után beugrottunk a Lidl-be és jól bevásároltunk, majd szállásunkon
nyugovóra tértünk egy kiadós vacsora után, ami rizsből és pörköltből állt.

Határtalanul program - 3. nap

A határtalanul kirándulás harmadik napján, egy bőséges reggeli után, útnak indultunk, hogy
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Körülbelül egy óra buszút után megérkeztünk a Szadelői-völgybe, a túraútvonal elejéhez, ahol
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Először egy szélesebb ösvényen, kényelmes tempóban haladtunk, ám ahogy egyre feljebb
értünk, úgy vált a terep meredekebbé, sziklásabbá, úgy szaporodtak meg a lélegzetvételek és
a

könyörgések,

hogy

lassabban

haladjunk.

Igaz, nem volt egyszerű, de végtére is sikerült felérnünk a csúcsra. Legalábbis azt hittük.
Ha 200 kép nem készült mindenki telefonján, akkor egy sem. Ám ezután jött a meglepetés,
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Átvágtunk fákon, bokrokon, patakokon, napsütéses mezőn, árnyékos ösvényeken, falukon,
kerteken,

betonúton...

Végtére is egy izgalmas, öt órás túra után, megkönnyebbülten szálltunk fel a buszra, és
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A túra olyan hosszúra nyúlt, hogy már csak két programra maradt időnk.
Először meglátogattuk Zsigra Árpád-kori Szent Lélek templomát, ahol Gondos Ágoston
osztálytársunk
Megtudtuk,

felolvasta
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Ezt követően felkerestük Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű erődítményét, Szepes várát,
ahol Szapolyai János magyar király született.
Sajnos a belsejét nem tekinthettük meg, de egyesek találtak maguknak más érdekes
elfoglaltságot, például pókembereset játszani és megmászni a különálló falakat, oszlopokat.
Fáradtan értünk vissza a szállásra, majd egymás közt megbeszéltük a nap eseményeit.

Határtalanul program - 4. nap

A 4. nap reggelét már az új szálláson kezdtük, felhúztuk a túracipőnket, kényelmes tempóban
megreggeliztünk és indulhatott is a nap. Már mindenkinek a hosszú túrán járt az agya, volt aki
izgatott volt és volt, aki inkább kicsit félt a megpróbáltatástól.
De ezeket az érzéseket még egy kicsit félre kellett tennünk, hiszen mielőtt a Szlovák
Paradicsom felé vettük volna az irányt, ellátogattunk Lőcse városába is. Ott míg várakoztunk,
hogy bejuthassunk a templomba, egy kis szabadidő keretén belül körbenéztünk a városban,
láttuk és beszéltünk például a lőcsei szégyenketrecről. Majd a Szent Jakab-templomot belülről
is megcsodáltuk és az egyik osztálytársunk előadásában is meghallgattuk, hogy mit ábrázolnak
a különböző oltárok.
Mindezek után indulhattunk végre a Hernád-áttöréshez, ahova elég hamar meg is érkeztünk.
Bár a tegnapi Szádelői-völgyi kirándulás lefárasztott minket, ez a túra nem jelentett gondot a
többségnek az első 3-4 órában. Nevetgélve, beszélgetve, hol-hol énekelve másztuk meg az
útvonalat a túrázásra kiépített mászóvasak, fémhidak és pallók segítségével. Néha megálltunk
pihenni is, de ha a pár perces szünetek végén meghallottuk az idegenvezetőnk már szállóigévé
vált egyszavas mondatát-„Lóra!”-, mindenki tudta, indulni kell, a csapat eleje egy percet sem
vár a többiekre. Az utolsó 2-3 órában már fáradtunk, de hősiesen bírtuk és mikor kiértünk egy
Csingó nevű település parkolójába, örömmel fogyasztottuk a büfében a jól megérdemelt
fagyinkat, vagy kávénkat.
A busz nehezen talált el a parkolóig, beletelt egy kis időbe, de legalább addigis kipihenhettük
magunkat. Ezután a tegnapi túrától megrémült buszon maradottakra vetettünk egy-két rossz
pillantást, de igazából nem voltunk rájuk irigyek, mert bár amennyire elfáradtunk, annyira jól
is éreztük magunkat.
Ezután már csak a jóleső vacsora és zuhany várt ránk a szálláson, biliárdoztunk, beszélgettünk
és végül bedőltünk az ágyba, és a többi nap közül talán most aludtunk a legmélyebben.
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-”Pálinkás jó reggelt!” - üdvözölt minket az ötödik napon az idegenvezető a buszon. Kissé
fáradtan ébredtünk, hiszen az előző estén, az utolsó (közös) vacsora után igyekeztünk minden
időt kihasználni, amit még közösen tölthettünk el. Megettük reggelire a finom lekváros
kalácsot, amit a végtelenül kedves vendéglátóink aznap is mosolyogva nyújtottak át. Ezt
követően amilyen gyorsan csak tudtuk, összepakoltuk a cuccainkat - bár megint meglepett
minket a felismerés, mennyivel könnyebb szét-, mint összepakolni.
Elindultunk hát a busszal, bár már feltűnően többen dőltek ki a buszút alatt, mint a korábbi
alkalmakkor. Megérkeztünk Kassára, ahol az első állomásunk a Kassai dóm volt.
Megkoszorúztuk Rákóczi Ferenc szarkofágját, mely mellett ott nyugodott még Zrínyi Ilona és
Bercsényi Miklós is. Sajnos nem volt idő alaposabban szemügyre venni az épület belsejét,
mert szentmise (mint megtudtuk, magyar nyelvű szentmise) vette kezdetét, így kisiettünk.
Ezután egy csodaszép szökőkutas téren át vezetett az utunk. Ott láttunk egy harangokból álló
létesítményt, amely zenélni is szokott olykor. Ezt ugyan nem tapasztalhattunk, de a téren a
hangszórókból hallottunk többek között Romeó és Júlia betétdalt, Für Elise-t és legnagyobb
örömünkre a Bosszúállók és a Gyűrűk ura zenéjét is. A tér ahhoz a színházhoz vezetett minket,
ahol a Bánk Bán ősbemutatója történt, amelyben Melinda szerepét a méltán híres Déryné
Széppataki Róza játszotta. Ezt a sok érdekességet Hajdú Zsoltné tanárnő mesélte nekünk.
Ezt követően meglátogattuk a rodostói házat, melyet sajnos csak kívülről csodálhattunk meg,
de Hajdú tanárnő elénk tárta Rákóczi elképesztő rendszerezettségét és találékonyságát, és
hogy milyen produktívan sikerült eltölteniük az emigrációban töltött éveket. Némelyünknek
feltűnt a postaládán szereplő név, melyen Mikulás Tóth állt. Jókedvűen konstatáltuk, hogy
igencsak megunhatta a hideget a jó öreg, és Kassát nem véletlenül választhatta új lakhelyéül,
hiszen gyönyörű város.
Visszatértünk a dómhoz, hogy belülről is alaposabban szemügyre vehessük. Azt hiszem
szavakkal leírhatatlan látványt nyújtott. Volt olyan is, akit a monumentális falak, díszes
oltárok, festmények olyan extázisba ejtettek, hogy az egész táskáját ott felejtette a dómnál.
Ezen történésnek realizációja természetesen már csak a busznál történt meg, így egy gyors

sprint keretében még a napi testmozgást is letudhattunk és izgalomból sem volt hiány. A
történet boldog véget ért, hiszen a táska meglett, és a buszon is hiánytalanul jelentünk meg.
“Jóból is megárt a sok” - szokás mondani. Nos, úgy érzem, hogy ez alapján ez a “sok” lehetett
volna több is, hiszen pár karikás szemet leszámítva csak csodálatos élmények értek minket.
Nem akarok 4 órás előadást tartani arról, mennyire élveztem az egészet, de egy biztos:
elképesztően fog hiányozni ez a pár nap. Az emlékek, amelyekkel gazdagodtunk, egy életen
át elkísérnek majd minket, és boldogan meséljük majd azokat.

