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1. nap  

Berekfürdőről reggel 7.00 órakor indultunk útnak Felvidékre, Csécsre.  

 

Útközben gyönyörködtünk a táj változatos formáiban, természeti szépségeiben. A szállásunk 

elfoglalása után meghallgattuk a Szádelői-völgyről készült tanuló kiselőadását. 

A délutánt a Szádelői-völgyben, a Szár patak sziklacsodákkal teli szurdokvölgyében töltöttük. 

 



 A 9 km-es körtúra során megfigyeltük a völgy növényvilágát, a karsztosodás formáit, 

meredek sziklafalakat és elolvastuk a tanösvény 7 információs tábláit. A sziklafal széléhez 

sétálva gyönyörködtünk a kilátásban, hiszen beláttuk az egész hasadékot. 

 

 

Este elsétáltunk a 2000-ben épült Millenniumi Emlékműhez és a római katolikus 

templomhoz.  

 

 

Szállásunkra visszatérve fociztunk, majd az átélt élményekről beszélgettünk, zászlót, rajzokat 

és úti leírást készítettünk.  



 

 

 

Meghallgattuk II. Rákóczi Ferenc életéről szóló tanulói ismertetőt. 

 

 

 

 

 

 



2. nap 

Kassára való érkezésünk után a belvárosi parkban meghallgattuk a tanulók kiselőadását és a 

nevelői ismertetőt a városról, nevezetességeiről.  

 

Meghallgattuk a zenélő szökőkút, 22 harangból álló harangjátékát.  

 

 

Megtekintettük Felvidék legszebb gótikus katedrálisát, a Szent Erzsébet-dómot, majd 

megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc síremlékét.  



 

 

Felmentünk az Zsigmond-toronyba, ahol gyönyörködtünk Kassa város látképében.  

                     



 

Átsétáltunk a középkori hangulatú, kis gótikus stílusú Szent Mihály-kápolnába, ezt követően 

a kassai születésű Márai Sándor házához ballagtunk. 

A Miklós-börtön kiállításának megtekintése után átmentünk Rákóczi vezérlő fejedelmünk 

rodostói házának másolatát, a Rodostói Emlékházhoz. Az udvaron megcsodáltuk a 8 tonnás 

Rákóczi emlékművet, majd a Hóhérbástyát néztük meg.  

 

 

A délután nagy részét Közép-Európa második legnagyobb Állatkertjében töltöttük. 

 

 

 Ezután ellátogattunk az Állatkert melletti bob pályára, ahol a gyerekek lehetőséget kaptak 

bobozásra. 

 



 

Este meghallgattuk egymás élménybeszámolóját, ezután a helyi mézeskalács-készítőt 

fogadtuk a szállásunkon, aki elhozta csodálatosan feldíszített mézeskalácsait. Mindenki 

kapott 3 mézeskalácsot, melyet feldíszíthettek a tanulók. Közben beszélgettünk a helyi 

iparossal, megismerve ezzel tevékenységét, a határon túl élő magyarság helyzetét, 

nehézségeit. 

 

 

 

 

 



3. nap 

A reggeli után a tanulók élményrajzot készítettek.  

 

 

Meghallgattuk a tanulói ismertetőt a Jászói-cseppkőbarlangról.  

 

 



 

Ezután ellátogattunk Jászóra, ahol megtekintettük a Szlovák Karszthegység keleti peremén 

található barlangot, majd Szepsi település főterén sétáltunk. 

Délután Buzitára utaztunk az általános iskolába. Az igazgatónő és a 7. osztályos tanulók az 

osztályfőnökükkel együtt fogadtak minket. Kölcsönösen bemutattuk iskolánkat, majd a helyi 

diákok műsorral kedveskedtek nekünk. Citeráztak, táncoltak. Ezután együtt körbejártuk az 

iskolát. Diákjainkat lenyűgözte az állatsimogató, a terrárium, a szép iskolaudvaron levő tó és 

a tanuszoda. Együtt elsétáltunk a helyi malomba, melyet érdeklődve figyeltek diákjaink. 

 

 



 

 

Csécsen elmentünk a helyi fafaragóhoz, aki kiállította nekünk műveit. A gyerekek 

figyelmesen hallgatták a helyi iparos beszámolóját munkásságáról, életéről. 

 

 

A vacsora után ingerületvezetés c. játékot játszottunk, melyet nagyon élveztek.  



 

Folytattuk úti beszámoló írását, ezután 3 csoport vetélkedése következett Rákóczi életéről és 

a szabadságharcról. A csoportok totót és keresztrejtvény töltöttek ki, majd verset kellett 

költeniük az átélt élményekről, melyet előadtak. 

 

 

4. nap 

Meghallgattuk a tanulói kiselőadásokat az aznapi nevezetességekről, majd ellátogattunk 

Betlérre, ahol gyönyörködhettünk az Andrássy család egykori vadászkastélyában. A 

reneszánsz és barokk stílusú kastélyt hatalmas angolpark veszi körül, melyben egy órát 

sétálva, megcsodálhattuk a vízesést, rotundát, halastavat és a méltóságteljes fákat. 

 



 

 

Utunk Rozsnyóra vezetett, ahol megtekintettük építészeti látványosságait: reneszánszkori 

őrtornyot, a városháza épületét, a püspöki palotát, az evangélikus templomot, és a 14. 

századi gótikus Szűz Mária Mennybevétele-katedrálist. A rozsnyói Bányászati Múzeumban 

megismerkedtünk a város bányászati múltjával. 



         

 

Az este folyamán átsétáltunk a református templomba, és a lelkészasszony gyerekekkel 

beszélgetve, bemutatta a templomot.  

 

Szállásunkra hazatérve közös játékkal múlattuk az időt. Meghallgattuk egymás élményeit, 

értékeltük az együtt eltöltött időt. 

 

5. nap 

Elbúcsúztunk szállásadónktól, szakács nénitől, ajándékkal kedveskedve köszöntük meg a 

szívélyes vendéglátást. Elindultunk szép Magyarországunk felé. Sárospatakon megállva, 

megtekintettük hazánk egyik legértékesebb várkastélyát, a Rákóczi-várat. Elsőként a 



tárlatvezetőnk a vár legrégibb részébe vezetett minket, a Vörös-toronyba, majd megnéztük a 

Várkastély kiállítását. 

 

A Rákóczi-vár ágyúöntő műhelye tárlatvezetéssel egybekötve nagyon lekötötte a gyerekek 

figyelmét.  

 

Utunk Tolcsvárra vezetett, ahol Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony által épített Rákóczi-

kastélyt néztük meg. 

Hazafele úton gyönyörködtünk szép hazánk tájaiban, beszélgettünk az együtt megtapasztalt 

élményekről, felelevenítve ismereteinket, majd az esti órában, fél 7-kor megérkeztünk 

iskolánk elé. 


