HATÁRTALANUL a FELVIDÉKEN

Az állam által támogatott ’Határtalanul’ projekt keretében 44 hetedikes diákunk négy
pedagógusunk kíséretében 2018. október 2. és 6. között 5 felejthetetlen napot tölthetett a
Felvidéken.
Az első nap az eső ellenére alaposan feltérképeztük Selmecbányát, s az időjárásnak
engedelmeskedve a napot Szepesszombat meglátogatásával zártuk.
A második nap kevesebb kilométer várt ránk, de annál több látnivaló. Görgő kastélya után, a
templomkertben megkoszorúztuk három Görgey sírját, akik az első világháborúban estek el.
Ezután Szepeskáptalan templomát látogattuk meg, majd Szepes várára kapaszkodtunk fel. A
vár alatti temetőben a magyar szabadságért meghalt szlovák katonák síremlékénél tartottuk
október 6-i megemlékezésünket. Lőcse felé menet még egyszer megálltunk Szepeskáptalan
határában, hogy megnézhessük és megkóstolhassuk a még most is működő gejzír kénes vizét.
A nap utolsó állomása Lőcse volt, ahol a világ legnagyobb szárnyasoltárát is megnéztük a Szent
Jakab székesegyházban.
A harmadik napot Késmárkon indítottuk, a városnézés után megkoszorúztuk Thököly sírját.
Gyönyörű tiszta, napos időben vágtunk neki tátrai túránknak: sétáltunk a Tar patak mentén,
s a Csorba-tó partján. Újtátrafüreden koszorúnkat is elhelyeztük Szontagh Miklós
emléktáblájánál, aki a tátrai gyógyturizmus megteremtője.
A negyedik napon Szepescsütörtökön búcsúztunk a Tátrától, majd Rozsnyóra igyekeztünk,
ahol a Református Alapiskolában már vártak bennünket. Miután kölcsönösen
bemutatkoztunk, sort kerítettünk egy kis kézműveskedésre, s egy focimeccsre is. Délután a
betléri kastélyt csodáltuk meg, majd Krasznahorkaváralján az Andrássy mauzóleumban
emlékeztünk meg a sokat jótékonykodó házaspárról, Andrássy Dénesről és Franciskáról. Az új
szállásunk Várhosszúréten volt, ahol vacsora előtt még találkozhattunk Ulmann István
fafaragó művésszel.
Az utolsó napon a rozsnyói városnézés után, a Szádelői-völgybe kukkantottunk be. Kassán a
Szent Erzsébet dómban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját, majd elsétáltunk a rodostói
házához.
Határtalanul projektünk utolsó állomása már Magyarországon volt, a Muhi csata
emlékhelyén mécseseket gyújtottunk az elesettek emlékére.
Képeket az alábbi linkeken láthat:
Selmecbánya:
https://photos.google.com/share/AF1QipPgfeH2vSue17JF4x6SoSZg3zrCtPoFpRVhOf1CPbeqBZmM92B8U2fZs4EUDvnQ?key=NUlSUGZvN2dyQS1hejRIZThMTktXTFlfRE1hNWJR

Donovaly:
https://photos.google.com/share/AF1QipMa76H83_EuWinZ_7vVVUnZs8jTOqy6LE0QjWok5OtdOyok
nlmfsjVZefmEgnHAUw?key=NERhNV9WSGxwcFFwSW82dlZIX192LXJMMTV3bnpn

Szepesszombat:
https://photos.google.com/share/AF1QipNUQz5fhfDdwkm2-Kn4y5_rDK_3ztBhXj5cJOplQ5zPN8IBFZf5Qw69P5tzbq5cA?key=a3RTUlRoc1dWOENjM0hMWmIwTWpCd0FCdmlXU1lB

Kakaslomnic:
https://photos.google.com/share/AF1QipPiduWNCwJKcOqMO2S3IDH9vx9Tfo_ZfsknybCvp57bKQp0k
Pj3F5TF60jtt1Ftwg?key=cUxtVUtMRWVBNENIdTBNLWJGTDhRQ1hwV2hjV2hB

Görgő:
https://photos.google.com/share/AF1QipMl_Vb6tWbAHzANAIDkxeilh3ImH8UfyKN2kO3wtlnwCRsFn4DhaGfLELmuTUd_A?key=d3RFYlVZYmhUdEhud3BFTnBta2NzU
3F3NGhmNk5B

Szepeskáptalan:
https://photos.google.com/share/AF1QipNpZuV1Y1TJfMrEkCktFxqBbp7KcjUU6ajEPfcco8p2XOZBPW58IGjo71jHb0tJA?key=cV9ETWRuQ0Nwekt5YUdtaTFqRF95OFQ2WHBWTVBR

Szepes vára:
https://photos.google.com/share/AF1QipNX3Tybh9NNmG4Caa13yn7gAKjJZsNq4CPKYu8zN36Tg6Cbo
c6uT3V-FRy4WTvvAg?key=MlZJaWRGSzJDUjVvdUhjbUFCWktsWjgxb0ViM2l3

Lőcse:
https://photos.google.com/share/AF1QipNPdN6G6Z8nHWSlOq5ZD8bqNH954tfNbBN89nXCAUE7pQL
JJtcOxi70bj5HRgst9g?key=dmE4RlM1M3BXaFozT21ITWZoRUg3WUh1YlVhM0xR

Késmárk:
https://photos.google.com/share/AF1QipNQlBPyOQiKNdAsVgx7AErTt1CzqPkmgFvYUXERjid1nfDXtCbaWUQ8C5XNLL39A?key=anF2ZnowVHNXRGtxVU5YV0h4TEZDTm9SQlFBNXN3

Tátra:
https://photos.google.com/share/AF1QipNsLDt7K7L9uqhm1xXUlLYupRmD9Q2vEXGGPlE5Pc5spjStvBW0oENstpuSfPT3A?key=eTlkTkw3b1pLa2pqYUI4aFltZndtODRla3hhVUhR

Szepescsütörtök:
https://photos.google.com/share/AF1QipMo6t2NEsTi0AAFYMUfdqPUs4gSwf8DcHdoY712xb4NT_I2EKqboQbnZcyUSTidQ?key=akxxdkcxNmd5bXgyV3pzMUd5dFdvTzcwanNhUWdn

Rozsnyó:
https://photos.google.com/share/AF1QipMzOU_Mvpk0oH1zhOTdyj5l9ezoNgQyGg7D8XKUyiqq8Qtlh1XuNXeOleoY0SNdA?key=cWlTdXY3ZklDNGdVLXg4bl9QUEUyejJCX2k2RGNR

Krasznahorka:
https://photos.google.com/share/AF1QipO3hnrObqHyewFwWNxPv804Zn6gcaZFsvwEI8AuPpnXvZm4
NOFAghtgvalUr3Q8QA?key=V0pxWkE5ZUVFY29CbHBDa0t1dmpWMkZwZC1iSjNn

Betlér:
https://photos.google.com/share/AF1QipPEdRLA_19WNgMp1jIMsLOADZXtwg_JvhVoqIV1M879MLss
JRCLRlglGImqMnPH1A?key=cW8xVWQxSlRMaS1qc2lUdTdKTHVzeUN6dmlRekhB

Várhosszúrét:
https://photos.google.com/share/AF1QipOa0jDz3hD80FR3QWiNfiwR87dKLw1p7aiPpodE78AgTcSbY
qu-cO2E4jZtWXF5Qg?key=d0R3M0I3azVIbWFSTTZ5VGRkVVUxa2JtbkNNZkln

Szádelői-völgy:
https://photos.google.com/share/AF1QipNEnZc0qmOGTgv8jTY8wBsEs4L5j2CMkItkowm6hMzdwiqhVFB5mHSVe6kqXj3Ew?key=cU10cHdjaEVjcU5seS1fejZYMUdtZlNnUW1IR
ENB
Kassa:
https://photos.google.com/share/AF1QipNlLw95xzvMxiSHGmKRhhY6W_jvqLOlxdZv2NTxxHH6Oj_56
EYJoDI0WlIrIuQG2w?key=eWlTbVNaRXl5MDJyZnE5Tm16TEY0X0FvR193ZDNB
Muhi:
https://photos.google.com/share/AF1QipPK8d35OzUMnbaF3-66axjfBZkfS_4bYvsW7_HbAmfAjtVbeB_Kc_8Tv3Kn_ketQ?key=WmtpdXI2ZWNoejhybS1NeE42bGFjTElUaGpHOF
Fn

