
 

 

Az idei tanév szeptemberében az osztályunknak lehetősége nyílt a Határtalanul program keretein 

belül egy ötnapos szlovákiai kiránduláson részt venni. A szállásunk Füleken volt, ami egy határhoz 

közeli kis falu. 

Az első napon Magyarság házában elfoglaltuk szobáinkat, majd a Füleki Gimnáziumba indultunk, 

ahol egy finom ebéd után megismerkedhetünk helyi diákokkal. Fülek történelméről, a palóc 

kultúráról tartottak nekünk egy rövid, szórakoztató előadást, amiről később beszélgettünk is. A nap 

további részében meglátogattuk a Füleki várat, ami a közvetlen szomszédunkban állt. 

A második napon reggeli után azonnal indultunk busszal Szklabonyára, ahol rendhagyó 

irodalomórán vettünk részt. A Mikszáth Kálmán emlékházban sok érdekességet tudtunk meg, 

közelebb kerülhettünk az író életművéhez, munkásságához. Innen tovább buszozva a Madách Imre 

kastélyban töltöttünk pár órát. Itt páran beöltözhettek Az Ember Tragédiája szereplőinek és közösen 

előadtuk egymásnak a dráma kiemelt jeleneteit. Mindezek után rövidebb szabadidőnk volt a 

gyönyörű kastélykertben, majd hazaindultunk és megvacsoráztunk. 

A harmadik nap volt a legélménydúsabb, az előadások napja. Egész délelőtt két tavalyi 

vizsgadarabunkat, a Sakurát illetve a Crom Cruachot próbáltuk a gimnáziumban és a művelődési 

központban. Az előadások sikeresen lefolytak, a füleki diákok tetszését elnyerve. Ezt követően az 

Apropó Kisszínpad diákszínjátszó társulat előadásait nézhettük meg, mely részben zenés volt, és 

sok sor palóc nyelven hangzott el. Elképesztő hangszerismeretük, és változatos eszközhasználatuk 

mindannyiunkat teljesen lenyűgözött. 

A következő nap volt az utolsó teljes napunk Szlovákiában, minden percét kihasználva sűrű 

programterv szerint várakat látogattunk. Salgó várában hosszas körültekintésünk során rengeteg 

érdekességet tudhattunk meg. A vár ablakából láthattuk következő célpontunkat, a Somoskői 

várromot, ami félig magyar területen helyezkedik, szóval hazaruccantunk egy kis időre. Itt a 

körbevezetés végén rövid, humoros előadásokat készítettünk a török megszállás témájában. 

Ellátogattunk a Boszorkánykőhöz, ahol a csodás panorámával a háttérben hosszasan fotózkodtunk. 

Estefele lovasprogramon vettünk részt a szállás szembe szomszédjában, ahol mindenki mehetett pár 



kört futószáron. Később a füleki diákok társaságában közös bográcsozást tartottunk, ez volt a 

búcsúvacsora. Itt nyílt nagyobb lehetőségünk megismerni őket jobban, és közösen bulizni egyet. 

Másnap reggel korán elhagytuk Füleket, és Kassára utaztunk. Megtekintettük a székesegyházat és 

városnézést tartottunk szabadidőnk keretein belül. Késő délután értünk haza, Magyarországra. 

A tábor, kirándulás számtalan élménnyel gazdagított minket, óriási szeretettel fogadtak és 

búcsúztattak bennünket. Közösségkovácsoló erejű, színes, programokban gazdag öt nap volt, 

melyet soha nem felejtünk! 

 

 

 

 


