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 „Hurrá,megyünk Ukrajnába!” 

avagy Szlovákiába… 

Az egész úgy kezdődött, hogy ugye mint kis 7-

esek,elkezdtük a 6 osztályos gimnáziumi tanulmányainkat a 

Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban, és mint minden 

iskolaévnek az első napja, 2013 szeptember 1-je is csak 

osztályfőnöki órákból állt. Ilyenkor olyanokat ismertettek 

velünk, mint a leendő tanárainknak nevét, házirendet, viszont 

egy dologra nem számítottunk; arra, hogy megyünk 

Ukrajnába! Az egész osztály teljesen be volt zsongva már 

csak a gondolattól is, hogy 4 napot iskolán kívül, külföldön és 

a párhuzamos évfolyamba járó fiúkkal és lányokkal töltsünk. 

Telt múlt az idő és a tavaszi szünet utáni első nap az 

osztályfőnökünk, Melinda néni bejelentette, hogy nem 

tudunk Ukrajnába menni az ottani helyzet miatt, mert nem 

lenne biztonságos. Mindenki el volt keseredve, mígnem a 

tanárnő közölte velünk, hogy semmiképpen sem fog 

elmaradni a kirándulás, mert Ukrajna helyett Erdélybe 

fogunk ellátogatni, viszont a másik osztály nélkül, ugyanis ők 

időközben visszamondták a programot. 

Már júniust írtunk, és már azt hittük, hogy Erdélyből sem 

lesz semmi, amikor jött a levél, hogy mégsem Erdélybe 

fogunk menni, hanem a Felvidék gyönyörű tájait lesz 

alkalmunk megcsodálni. 

 



Az előkészületek 

Mivel késve tudtuk meg, hogy utunk nem Ukrajnába, sem 

Erdélybe, hanem Szlovákiába vezet, ezért a felkészülés is 

gyorsan kellett, hogy megtörténjen, ugyanis egyre jobban 

közeledett június 6-a, az indulás napja. Az előkészítő órát 

június 3-án tettük meg, így a keddi napunk a szlovákiai 

utunkra való felkészülés jegyében telt. 4 órában hallgattuk a 

fontos, ám annál érdekesebb előadásokat tanárainktól. A 

kiokosításunkat  történelem tanárnőnk, Horváth Ildikó 

kezdte, akinek segítségére volt a Vasvári egyik nagyon jó 

töri tanára, Havranek Mária tanárnő. Mivel Trianonról hallani 

sokat hallottunk, viszont tanulni még nem tanultunk, ekkor 

vált számunkra világossá, hogy a Felvidéket és még sok más 

területet miért is csatoltak el Magyarországtól. Ezt 

követték a földrajzi tudnivalók, amiket Baranyai László tanár 

úr ismertetett velünk. Volt szó mind a Magyarországon élő 

szlovák kisebbségekről, mind a Szlovákiában élő 

magyarokról. Sokkoló adat volt számunkra, hogy mennyi 

magyar él határainkon túl. 

Miután már megismertük a Felvidék múltját és földrajzilag is 

már jó sok mindent tudtunk róla, ráadásul otthon is 

mindenkinek gyűjteni kellett Szlovákiával kapcsolatos 

dolgokat, tanáraink úgy döntöttek, felmérik eddigi 

tudásunkat, ezúttal viszont nem dolgozat, hanem TOTÓ 

formájában, amit Baranyai László tanár úr állított össze 

nekünk. Csoportokra osztottak minket, és kezdődhetett is a 



játék. A kérdőívben rákérdeztek bányavárosok nevére, II. 

Rákóczi Ferenc sírhelyére és a Tátra legmagasabb csúcsára, 

csak hogy néhányat említsek. 

A TOTÓt követően tanáraink felvidéki látnivalókról 

mutattak képeket és mondtak érdekességeket. Jó volt előre 

látni, milyen szép dolgokat fogunk megcsodálni pár nap múlva 

élőben. A felkészítő óra fontos és elmaradthatatlan részét, 

az utazás alatt elvárt viselkedést Melinda néni beszélte meg 

velünk. Mindenki megígérte, hogy próbál majd jól viselkedni, 

amit szerintem sikerült is betartanunk. 

 

 

 

 

 



Első nap (2014.június 6.) 

Hosszas felkészülés, várakozás és szervezkedés után eljött 

a várva várt nap, amikor végre elindulhattunk Szlovákiába. 

Ennek fényét azonban kissé beárnyékolta a hajnali öt órai 

indulás és a rengeteg álmos szempár. Az idegenvezetőnk, 

Andris csak Budapesten csatlakozott hozzánk, ám ettől 

függetlenül rögtön megtalálta velünk a közös hangot, és az 

egész kirándulás alatt rengeteg érdekes dolgot mesélt és 

sokat viccelődött, amit különösen kedveltünk benne. Az 

utazás végére egészen a szívünkhöz nőtt, na de ne haladjunk 

ennyire előre, hiszen még csak az első napnál tartunk.  

Szóval, első megállónkat háromnegyed hétkor tartottuk, ami, 

mint később kiderült, az utolsó is volt azzal a busszal, 

ugyanis kevesebb, mint 2 óra után sikeresen lerobbantunk. 

Ám a baljós előjelek sem tudták kedvünket szegni. 

Előkerültek a kártyajátékok, póker és persze a nasi, úgyhogy 

volt mivel elütnünk addig is az időt. 1 órás várakozás után sor 

került egy gyors buszcserére, és folytathattuk utunkat. 

Innen aztán egyenes út vezetett a kassai repülőgép 

múzeumig, ahová majd fél órával később meg is érkeztünk. 

Felemelő érzés volt kiszállni a buszból és elgémberedett 

végtagjainkat kinyújtóztatni, majd megrohamozni a WC-t is 

gyorsan.  Ott egy rendkívül izgalmas kiállítást 

tekinthettünk meg, méghozzá angol tárlatvezetéssel, hogy 

agyunkat is kicsit megtornáztassuk. Mivel angol tagozatos 

osztály vagyunk, így senkinek sem esett nehezére, hogy 

megértse a nyelvet.  



 

Habár a múzeumnak a neve Kassai Repülőgép Múzeum, mégis 

számomra a legérdekesebb dolgot a kiállított régi autók és 

motorok nyújtották. Szó nélkül elfogadtam volna a gyönyörű, 

régi vágású fehér Opel Kapitant.  

 



 Ezután következett maga a város, ahol megtekintettük a 

templomot és tiszteletünket tettük II. Rákóczi Ferenc 

emlékművénél, illetve sírhelyénél. 

 

 



 Kassa csodálatosan szép város, az én személyes kedvencem 

a szökőkút volt, ami így világosban is lélegzetelállító látványt 

nyújtott, de a helyiek azt mondják, hogy sötétben még 

varázslatosabb. Kattogtak is a fényképezőgépek rendesen.   

 

  

Következő megállónkra Rimaszombaton került sor, ahol 

átadtuk a suli könyvtárából összegyűjtött könyveket. A fiúk 

azonnal megtalálták a közös hangot a rimaszombati 

srácokkal, és sort került egy gyors, ámde annál izgalmasabb 

focimeccsre. A székesfehérvári fiúk szoros csatát vívtak a 

rimaszombatiakkal, míg végül győzedelmeskedett a Vasvári.  



 

 

 A várva várt megérkezésre eztán került sor, hulla fáradtan 

és farkas éhesen, de megérkeztünk a szálláshelyünkre, ahol 

már meleg vacsora és kellemes szobák vártak ránk.  

 



Második nap (2014. június 7.) 

Másnap korán, fél hétkor volt az ébresztő, mert még hosszú, 

eseménydús nap előtt álltunk. Reggel nyolckor indultunk 

utunkra. 10 órakor megálltunk egy bevásárlóközpontban, 

Popradon, ahol „végre” elkezdhettük költeni a pénzünket és 

megvehettük az aznapi ebédünket. Majd egy órával később 

megérkeztünk Ótátrafüredre, ahol megcsodáltuk a hatalmas 

hegyeket, köztük a Kárpátok legmagasabb pontját, a 

Gerlachfalvi-csúcsot, majd egy rövid sétát tettünk egy kis 

hegyi tóhoz. 

  

Ezután apró ajándékokat vettünk az otthon maradóknak, a 

legnépszerűbb ajándéknak a különböző méretű  birkás 

párnák bizonyultak.  Mikor itt végeztünk, újabb 1 órás 

buszozás után felfedezhettük a lélegzetelállító szepesi 

várat, amit az Audio Guide segítségével azon rendje és 



módja szerint elkezdtük azt végigjárni. Mindenki csak ámult 

és bámult, hogy milyen nagy is ez a vár, na meg milyen 

magasan is van, úgyhogy aki meg akarná ostromolni a várat, 

vagy esetleg meg akarja tekinteni, annak először fel kell 

másznia ezen a „kicsi” kis dombocskán. Néhány derék fiú 

persze a lányok segítségére sietett és felajánlotta, hogy 

viszi őket egy darabon.  

 

 

Hosszas felfelé gyaloglás után végre felértünk a várhoz, és 

megkezdődhetett a várlátogatás. Azt hiszem bártan 

kijelenthetem, hogy mindenki kedvence a vár legalján 

található kínzókamra volt, ahol a különféle kínzóeszközöket 

volt alkalmunk kipróbálni, és beleélni magunkat az akkori 

rabok helyébe. 



 

3 óra körül indultunk tovább Lőcsére, ahol a templomot 

szerettük volna megtekinteni, ám közbejött egy esküvő, 

úgyhogy a templomlátogatásra kicsit várnunk kellett. Az ifjú 

pár finom sütikkel köszönte meg várakozásunkat. 

 

A templom után még szétnéztünk Lőcsén, majd buszra 

szálltunk és visszaindultunk a szállásunkra. Útba ejtettünk 

még egy gyors vásárlást is, felkészülve a két napos ünnepre, 

majd háromnegyed nyolc körül meg is érkeztünk Kokava 

Líniára. 



Harmadik nap ( 2014. június 8.) 

Utolsó előtti napunkon nagyon meleg reggelre ébredtünk, 

Rozsnyóra vezető utunk során többen is rosszul lettek, 

úgyhogy harc folyt az első helyekért, ahol talán kevésbé 

zötykölődik a busz. Mikor végre odaértünk, egy kedves kis 

városban találtuk magunkat, körbesétáltuk a főteret, 

fényképezkedtünk a városi ispotály előtt, ellátogattunk a 

Mária templomhoz, majd a Városházán lévő magyar feliratot 

próbalta Merci felolvasni nekünk. Az egyik kirakatban nagy 

csodálkozásunkra és egyben örömünkre egy magyar 

gimnázium végzős tablójára bukkantunk, ahol a diákok száma 

csupán 13 fő volt.  

 

 

 



 

Rozsnyóról hazafelé tartva ellátogattunk a Málna-patakhoz, 

ahol nem időztünk sokat, mivel a nagy melegtől már mindenki 

fáradt volt, és semmi másra, csak egy hideg csobbanásra 

vágyott, ami a szálláson várt minket. 

 

A szállásra érve ledobtuk a hátizsákjainkat, felkaptuk a 

fürdőruháinkat és szinte futva tettük meg a medencéig 

vezető utat. A felhők fölött 3 méterrel éreztük magunkat, 

mikor végre beleugorhattunk a hidegvízbe. Miután 

kifürödtük magunkat, és már nem a meggyulladás határán 



álltunk, kipróbáltuk a trambulinokat és a különféle játékokat. 

Az árnyékban néhány fiú fejlesztette pókertudását.  

  

  

 



Hét óra körül egy gyors néptánctalpalót kaptunk, amit 

mindenki először nem túl sok lelkesedéssel fogadott. Ám ez 

hamar elmúlt, és a hangulat is oldottabbá vált, a vége felé 

már nagyon élveztük a táncot, sőt, a fiúk fel is merték kérni 

a lányokat táncolni.  

 

 

A napunkat a vendégház társalgójában megrendezett kvízzel 

zártuk. A nyertesek a Student Lines Utazási Iroda 

ajándékaival gazdagodtak. 

 

 



Negyedik nap (2014. június 9.) 

A hajnali keléstől megviselten, de a finom reggelitől 

felélénkülve vágtunk neki kirándulásunk utolsó napjának. Az 

útra kedvenc idegenvezetőnk, András elhozta nekünk a 

bányászindulót, amit egy kis beéneklés után már kívülről 

fújtunk. Utolsó nap lévén már mindenki eléggé kimerült volt, 

így minden percet, amit nem énekléssel és nem városnézéssel 

töltöttünk, kihasználtuk az alvásra.  

 

Negyedik napunkat Besztercebányán kezdtük, ahol 

ellátogattunk a Mátyás házhoz, megcsodáltuk 

Besztercebánya főterét valamint a német és a szlovák 

templomot. 



 

Utunkat Körmöcbányán folytattuk, ahol betekintést 

nyertünk a pénzverdébe. Itt lehetőségünk nyílt souvenir-ek 

vásárlására is. Aki viszont már máshol megvette az 

otthoniaknak az ajándékokat, addig az árnyékban hűsölt. 

 

Következő, és egyben utolsó állomásunk Selmecbánya volt. 

Nekem ez a bányaváros tetszett a legjobban.  Első dolgunk 

az volt, hogy keressünk egy kis pizzázót, mivel mindenki az 

éhenhalás szélén állt. Miután sikerült az éhségünket 

csillapítani, megkezdődhetett a városnézés. András 

rengeteg érdekességet mesélt nekünk, számomra a 

legérdekesebb dolgot az Újvár, vagy más néven Leányvár 



története nyújtotta. Ezt követően alkalmunk nyílt belülről is 

megtekinteni az Óvárat és annak különböző helyszíneit.  

 

Ezzel szlovákiai túránk véget ért, már csak a hazabuszozás 

volt hátra, ami szerencsére zökkenőmentesebben zajlott, 

mint az odavezető utunk.  Negyed tízre értünk be 

Székesfehérvárra fáradtan, de egy életre szóló 

kirándulással gazdagabban. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az értékelő óra 

(2014. június 12.) 

Miután már mindenkinek sikerült kihevernie az út 

fáradalmait, sor került az értékelő órára egy dupla 

osztályfőnöki keretében. Ehhez persze az kellett, hogy a 

fényképeket, amiket készítettünk elküldjük Lovász Péter 

tanár úrnak, aki együtt kirándult velünk és egyben a suli 

informatika tanára. Jó volt visszanézni kirándulásunk vicces 

pillanatait, és újrajárni azokat a helyszíneket, amelyeken pár 

nappal korábban jártunk. Ezután aki szerette volna 

véleményt mondhatott a benyomásairól. Úgy összességében 

azt lehet mondani, hogy vegyes érzelmekkel tértünk haza. 

Volt, ahol örömmel fogadtak minket, különösen az egyik 

szupermarketben a pénztárnál örült az eladó hölgy, hogy 

magyar szót hallott. Amikor viszont Körmöcbányán, a 

pénzverdében jártunk, az idegenvezetőnk angolul beszélt és 

a táblákon oroszul, németül és angolul voltak a feliratok. 

Csak hogy egy példát hozzak, Károly Róbert magyar király 

alapította a pénzverdét, viszont magyarul semmit sem írtak 

ki róla. Tudásunkat, akárcsak az előkészítő nap során, ekkor 

is felmérték szintén TOTÓ formájában, csak ezúttal Lovász 

Péter állította össze a kérdéseket.  



 

 

 



A témanap 

(2014. június 13.) 

A témanapra a nyári szünet előtti utolsó tanítási napon 

került sor. A 8.A-soknak mutattuk be a kirándulás során 

készült képeket, videókat, hanganyagokat. Azért ezt az 

osztályt választottuk, mert tavaly ők is ugyanebben a 

Határtalanul programban vettek részt, csak ők Szerbiába 

látogattak el. A mesélést mi kezdtük, viszont utána ők is 

elmesélték, milyen élményekkel gazdagodtak tavaly. 

 

Néhányat említenék az ott elhangzottak közül:  

 Szlovák himnusz magyar népdal hasonlósága > azaz 

Bartók Béla: Azt mondják…= Szlovák Himnusz? 

 Márai Sándor idézetek 

 Bányászinduló 

 Gergely István olimpiai bajnok vizilabdázó interjúja: 

Mit jelent Szlovákiában magyarnak lenni? 

 Felvidéki népdalok különböző feldolgozásokban 



Végül a témanap zárásaként iskolán névadója, Vasvári Pál 

szobránál mondtunk köszönetet az elmúlt négy napért. 

 

 



 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


