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Kedves Olvasó! 

 

A szünetek lehetőséget adnak rá, hogy pihenjünk, 

ismereteinket bővítsük, új élményeket szerezzünk, 

felfedezzük hazánkat és a nagyvilágot. Tarts velünk egy 

kis kalandozásra! 

 

 

 

 



 

Barangoló 

 

Gödöllőről indultunk izgatottan tova, 

Mikor odaértünk nézelődtünk ide s oda. 

Márkásabbnál márkásabb dolgok fogadtak, 

Még magyar boltokat is láttunk hébe-hóba. 

Utunk Kassa városában folytatódott, 

Melytől még a szemünk is káprázott. 

Másnap utunk a Magas-Tátrába vezetett, 

Melyet a Poprádi-tó követett. 

Barangoltunk ide-oda, 

Míg a lábunk fel nem adta. 

 

Mátó Boglárka 8.b 

 

 

A Határtalanul program  első napjának egyik állomása Kassa volt, mely 

Szlovákia 2. legnagyobb városa, fontos gazdasági és kulturális központ a 

Hernád folyó partján.  Kassa szabad királyi város volt. A 20. század radikális 

változásokat hozott a város életébe. A történelmi városközpont domináns 

épülete a gótikus Szent Erzsébet dóm. Rákócziak és Mátyás király nyomában 

jártunk.  



 

Kultúrtörténeti barangolásaink során számos templomot látogattunk meg, a 

háttérben a kassai dóm látható. 

 



Szepesváralja 

A festői háttérről a szepesi vár gondoskodott. Európa egyik legnagyobb 

várkomplexuma, mely jelenleg felújítás alatt áll. A történelem viharai nem 

kímélték, építése a XII. században kezdődött. Ásatások bizonyították, hogy a 

várdomb már i.e. IV. században is lakott volt. Kiváló szolgálatot tett a 

tatárjárás idején. Volt királyi tulajdon és a szepesi főispán székhelye is.  A 

várban született Szapolyai (Zápolya) János 1487-ben. A vár szerepel az 

UNESCO Világörökség listáján. A vadregényes helyszín több filmforgatásnak 

adott otthont. 

 



 

A Magas-Tátra gyöngyszemei 
A Magas-Tátra a Kárpátok legmagasabb hegyvonulata, melynek 

fejlődéstörténete 300 millió évvel ezelőtt kezdődött. Az utolsó jégkorszak 

nyomai mai napig jól láthatóak. Gleccsertavak, U alakú völgyek, a hegy 

lábánál felhalmozódott morénák formájában. A Tátra Nemzeti Park 1949-ben 

jött létre. 

 



 

Csorba-tó 1346 méter tengerszint feletti magasságon helyezkedik el, 

legnagyobb mélysége 20 méter, szélessége 600 méter, hossza 640 méter. A 

legismertebb tátrai tengerszem. Már a turizmus fellendülése előtt is nagy 

jelentőséggel bírt a tó és környéke a szénégetők, vadászok, favágók és a 

gyógynövénygyűjtők körében. A térség klimatikus gyógyhelynek minősül. 

 

 



a kirándulások margójára: tapasztalatok, javaslatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kárpátok ura 

Medve uraság barát vagy ellenség? A vicces kedvű turisták lemaradozó társaiknak 

gallyakból medveformát alkottak. No, igen ennek hatására a hegyekben szaporábbak a 

léptek… Csapatunkban a fontolva haladókat is motiválta a tudat, hogy akár medve is lehet 

a fák között. Túravezetőnktől megtudtuk, hogy ezen a vidéken Maci Laci és barátai gyakori 

vendégek… 

Hetedikesek, nyolcadikosok már edzésben voltak, mivel a csoport egy része az „Egy a 

természettel” elnevezésű Vadászati és Természeti Világkiállításon számos ismeretre tett 

szert ősszel. 

 

Amikor az ember Szlovákiába megy túrázni, egyes 

helyszíneket elég nehéz megközelíteni. Aki nagyon 

kalandvágyó és otthon van a hegymászásban, 

ajánlom a Magas-Tátrát, mivel itt elég nehéz a 

terep, de annál gyönyörűbb a táj. 

Tanuljátok szorgalmasan a nyelveket, mert ha 

külföldre mentek és kedves kiszolgálást szeretnétek 

északi szomszédunknál, a boltokban ne az 

anyanyelveteken szólaljatok meg. 



 

 

 



Tippek profiktól, ha esetleg egy túra alkalmával medvével 

találkoznátok. 

 

 

A kijelölt turistaútvonalakon haladjunk, kerüljük a bozótost. A medve 

alapvetően kerüli az embert. Akkor támad, ha úgy érzi, a bocsai veszélyben 

vannak, sérült, vagy fenyegetve érzi magát. A kommunális hulladékot, az 

ételt, egyéb táplálékforrást tartsuk elzárva, hogy ne csalogassa oda a 

ragadozót. A bocsok bármennyire tüneményesek, el kell kerülni őket. A 

közelben nagy valószínűséggel az anya is megtalálható. A támadások zöme 

anyamedvékhez köthető. Nagyobb társaságot, mely zajt csap kisebb eséllyel 

közelít meg. A zajongással óvatosan, mi az erdőben csak vendégek vagyunk! 



Ha van elég élettere, tápláléka kerüli az embert. Ha mégis váratlan 

találkozásban lenne részünk, ne dobáljuk kövekkel, ne fordítsunk hátat neki, 

ne akarjunk szelfizni vele, mert menő... Ha nem vett észre, csendben 

távozzunk. Ha közeledni próbál, hagyjuk ott a nálunk lévő élelmet és lassan 

távolodjunk. Ha két lábra áll, még nem jelent feltétlenül támadási szándékot. 

Lehet, hogy csak a terepet fürkészi. Napkelte és napnyugta közti időben 

inkább kerüljük az erdőt!  

A nemzeti parkok honlapjain számos hasznos információt találhattok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húha, erre őshonosak a medvék? Mintha 

idegenvezetőnk azt mondta volna, nemrég a 

csapatával találkozott egy 

barnamedvével…lehet, hogy sietni kellene…? 



 

Megérkeztünk magaslati célállomásunkhoz. A Poprádi-tó 1494 méteren 

fekszik, fenyvesek ölelik körbe. A kristálytiszta tó vizét még jég borította. A 

több ezer méteres csúcstámadásokra gyakran a Magas-Tátrában edzenek a 

hegymászók. A tó felett magasodó hegygerinc kedvelt tanpálya a hegyek 

szerelmeseinek.  

A magasan fekvő területeken sokkal később köszönt be a tavasz.  

A Magas-Tátrában a nyári szezon június közepén veszi kezdetét. 

 



 

Lőcsén a városházán tartottunk egy ülést. Megvitattuk az élet nagy kérdéseit 

és „megalkottuk saját törvényeinket”. 

 

A kalodánál remek ötletek születtek kikkel töltenék fel a kirándulók… 



Tátralomnicon a Tátra Nemzeti Park Múzeumában 

megismerhettük a térség flóráját, faunáját. 

 

 



 

 

 



Az élet erőpróbái 

 

Mentés a hegyekben 

 



 

Tamásfalvi-kilátónál vadregényes táj tárult a szemünk elé, láttuk ahogy a szurdokvölgyet 

átszeli a Hernád. Petőfisek a „csúcson”, az erő velünk van 

 



 

 

Nagy utat tettünk meg. Nyolcadikosaink hasonlóan hosszú, izgalmas útjukra 

léptek, melyen jövőjük felé lépdelnek. 

„…Őrizzétek meg barátságotokat, ne távolodjatok el egymástól. Látogassatok 

majd vissza hozzánk, és ne feledjetek el minket, ifjabbakat sem. 

Kívánjuk nektek, hogy céljaitokat elérhessétek, egymás sikerének örüljetek és 

az álmaitokat valóra válthassátok. 

Valamennyi diáktársam nevében búcsúzom hát tőletek Váci Mihály szavaival, 

és kívánom, hogy ezt a pár sort útmutatóként vigyétek magatokkal az 

elkövetkezendő évekre: 

„És érezzék egy kézfogásról rólad, 

hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy, 

s egy tekintetük elhitesse véled: 

– szép dologért élsz – és érdemes élned.” 

Daróczi Petra 7.c 



Egy kis „önbizalomtréning”  

kezdőknek és haladóknak!  

Rád mely tulajdonságok jellemzőek? A smile segít! Szeretnéd egy kicsit 

megerősíteni az önbizalmadat? Tudni szeretnéd, melyek a legfontosabb 

erőforrásaid? Alkoss saját ábrát, rajzolj, szerkessz, tedd ki a szobádban, nézz 

rá minden nap. Meglepődnél, hogy milyen sokszínű vagy! 

 

 

ÉS IGEN KEDVES OLVASÓ, A KÁRPÁT-MEDENCÉNEK TE IS EGY KINCSE 

VAGY!  

Fotók, szerk.: Csaplár Lilla 

Közreműködtek a 7-8. évfolyam Határtalanul programban résztvevő tanulói és osztálytársaik 

  

 


