
Határtalanul Királyhelmecre Rákóczi nyomában 

 

A Határtalanul programban 2022- ben is részt vettek az Encsi Váci Mihály Gimnázium tanulói. 

A programnak köszönhetően megismerhettük a testvériskoláinkat Királyhelmecen, Szovátán és 

Marosvásárhelyen. Mi a Királyhelmeci testvériskolánkat látogattuk meg. Kirándulásunkat egy 

szombati reggelen kezdtük meg nagy lelkesedéssel.  

Utunk magyarországi helyszíneken kezdődött, mivel Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen 

keresztül érkeztünk meg Borsiba, és a programunk Rákóczi nyomában folyt, így megálltunk a 

Sárospataki Rákóczi- várnál, valamint Sátoraljaújhelyen felsétáltunk a Kálvária dombra, a 

határon átkelve pedig megkoszorúztuk az ott álló Összetartozás emlékművet, majd délután 

megérkeztünk Borsiba, a Rákóczi kastélyba, ahol elfoglalhattuk szállásainkat. Nagyra 

becsültük, hogy ott szállhattunk meg ahol II. Rákóczi Ferenc is született és természetesen 

megkoszorúztuk a kastély előtt álló mellszobrát. 

 Határon túli tartózkodásunk napjait azzal töltöttük, hogy megnéztük Szlovákia főbb 

templomait és várait, amit nagy lelkesedéssel fogadtunk. A második napon ellátogattunk 

Nagykövesdre a várromhoz, Leleszre a premontrei kolostorhoz, Dobóruszkára a templomba, 

ahol megkoszorúztuk Dobó István sírhelyét, majd délután Tőketerebesre érkeztünk, ahol az 

Andrássy Kastélyt csodálhattuk meg a gyönyörű parkjával. 

 Különös érdeklődéssel fogadtuk a következő napon a Krasznahorkai vár megtekintését - ami 

sajnos még mindig nem volt nyitva- a Betléri Andrássy-kastélyban való idegenvezetésünket is, 

amiből sok információ új volt számunkra és megtudhattuk hogyan éltek az akkori nemesek.  A 

Szádelői völgyben tett sétánk is csodálatos volt, valamint nagyon tetszett Szepsi város főtere és 

temploma.  

A környezet is gyönyörű volt, ahogy más-más helyszínekre utaztunk, láthattuk a Tátrát a 

magával ragadó havas csúcsaival. A negyedik napon egy hosszú kirándulást tettünk, először 

Késmárkra vezetett utunk, ahol a Thököly várát látogattuk meg, majd a különleges evangélikus 

fatemplomot végül pedig megkoszorúztuk Thököly sírhelyét az új evangélikus templomban 

elhelyezett mauzóleumban. Ezután elhagyva ezt a gyönyörű, régi várost és a csodaszép tájat 

Lőcse városába vezetett utunk. Irodalmi művekből sokat hallottunk erről a városról és jó 

érzéssel töltött el minket, hogy ott sétálhatunk és állhatunk Lőcse város főterén. Ezen a délután 

még felsétáltunk a Szepesi várba, majd visszaérkeztünk szálláshelyünkre, ahol szuper interaktív 

kiállításon és panoráma vetítésen vettünk részt.  

Utolsó napunkon ellátogattunk a Királyhelmeci testvériskolánkba, ahol nagyon kedvesen 

fogadtak minket. Pár ismerkedős játékkal segítettek nekünk feloldódni, majd vetélkedőt 

szerveztek számunkra. Ezek után körbe vezettek minket, ahol bemutatták iskolájukat, és sok 

ötletet kaptunk tovább tanulás szempontjából is. Körbevezettek minket Királyhelmecen és 

ellátogattunk a felújítás alatt álló Csonka várba. Ezen a délutánon még ellátogattunk Kassára, 

továbbra is Rákóczi nyomában, ahol végigsétáltunk Kassa utcáin egészen a Szent- Erzsébet 

dómig, ahol Rákóczi fejedelem van eltemetve, ellátogattunk a Rodostói - házba, ahol koszorút 

helyeztünk el Rákóczi fejedelem szobránál.  A nap végén fáradtan, de nagyon sok élménnyel 

indultunk haza Encsre.   

        Varga Beáta  

       11.B  

          


