
HATÁRTALANUL - FELVIDÉKI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 

Krasznahorka, 2017. május 8-12. 

 

A kirándulásunk előkészítő szakaszában a hetedikesek megismerkedtek a Felvidék 

történelmével, jeles személyiségeivel, népművészeti hagyományaival, szokásaival. 

Ellátogattunk Budapestre, ahol a Magyarság Háza kiállításában gyönyörködhettünk. 

Az öt napos kirándulásunk alatt megismertük a Felvidék egy kis szeletét Kassától Betlérig, 

megtekintettük kulturális nevezetességeit, természeti képződményeit, élővilágát. 

Beszélgettünk az ott élő magyarsággal, helyi művészekkel, pedagógusokkal és a gyerekekkel, 

ezáltal képet kaptunk a határon túli magyarok életéről.  

A szállásunkat Krasznahorkaváralján a Penzion Contesaban foglaltuk le, Berekfürdő egyik 

határon túli testvértelepülésén, ahol szívélyes vendéglátásban volt részünk. Köszönjük 

Krasznahorkaváralja, Bollo Péter polgármesterének, hogy betekintést nyerhettünk a falu 

életébe, a helyi iparosok, kézművesek munkájába.  

 

KIRÁNDULÁSUNK KÉPEKBEN 

 

SZÁDELŐI-VÖLGY 

A tanösvény 8,85 km hosszú, zárt kört alkot. A Szádelői-völgy a Szár-patak melletti úton 

vezet a hasadék belseje felé, ritka növény- és állatvilágáról, karsztosodás formáiról 

információs táblákon olvashatunk. 

       



             

 

KASSA 

Kassán található Felvidék legszebb gótikus katedrálisa, a Szent Erzsébet-dóm, ahol végső 

nyughelyre lelt Rákóczi fejedelmünk. A Rákóczi-kriptában helyezték örök nyugalomra II. 

Rákóczi Ferenc mellett édesanyját, Zrínyi Ilonát, és fiát, József hamvait. Itt nyugszanak még 

Rodostóban meghalt társai: gróf Esterházy Antal, Sibrik Miklós és gróf Bercsényi Miklós. A 

dóm mögött áll a Szent Mihály-kápolna és megtekintettük a Rodostói Emlékházat is, mely 

Rákóczi fejedelmünk törökországi rodostói házának a másolata. Gyönyörködtünk a Zsigmond-

torony tetején a kilátásban és meghallgattuk a zenélő szökőkút harangjátékát. 

A Kassai Állatkert 1986 óta látogatható, ahol kb. 150 állatfaj tekinthető meg. 

                

 



              

 

               

 



               

          

     

 

 



BETLÉR 

Az Andrássy család a második világháború végéig a kastélyban élt, majd államosították. A 

kastélyban pazar látvány tárult elénk, alapos képet kapva az Andrássy család főúri 

mindennapjairól. Egzotikus tárgyakban, fegyverekben, híres festők műveiben, empire és 

klasszicista stílusú bútorokban és a 20.00 kötetet tartalmazó könyvtárában 

gyönyörködhetünk. A kastély körül a 81 hektáros park a legnagyobb történelmi botanikus kert 

Szlovákiában.  

 

        

 

       

 

 

 

 



GOMBASZÖGI-BARLANG 

Szlovák Karszt Nemzeti Parkban található, egyedülálló szalmacseppkövei vannak. 

        

 

 

ROZSNYÓ 

Rozsnyó Gömör felső részének szívében fekszik. Négyzet alakú középkori terén látható a 

reneszánszkori Őrtorony, püspöki palota, városháza, ágostonos kolostor. 

 

 

 

 

 



 

KRASZNAHORKAVÁRALJA 

A vár 1320-ban épült gótikus stílusban, 1642-től az Andrássy család birtoka. 2012-ben 

leégett, és azóta sajnos nem látogatható. Bollo Péter polgármester úr szerint olyan lassan 

haladnak a munkálatok, hogy a közeljövőben még nem nyílik meg a vár kapuja a látogatók előtt. 

Krasznahorkaváralján, az Andrássy-család márványkoporsóival egy érdekes szecessziós 

mauzóleum található.  

           

                                                                      

 

                        



 

 

HELYI IPAROSOKNÁL, KÉZMŰVESEKNÉL 

Polgármester úr által lehetőségünk nyílt a helyi iparosok, művészek világába, munkájába 

betekintést nyerni. Ellátogattunk a fafaragókhoz, kovácsmesterhez és a Gömöri Kézművesek 

Társulásához. 

           

 

         



        

 

        

 

 

KRASZNAHORKAVÁRALJAI ISKOLA 

          

 



SÁROSPATAK 

Magyarország legértékesebb várkastélya. A 7 hektáros parkban található a vár legrégebbi 

része, a Vörös-torony, megtekintettük a Várkastélyt, az olaszbástyát, a Múzsák templomát 

és az Ágyúöntő műhelyt. A vár 1945-től a magyar állam tulajdona, 1950-től Magyar Nemzeti 

Múzeum gondozásába került. Régészeti feltárások, kutatások során sikerült az eredeti 

állapotot helyreállítani. Így teljesült Lorántffy Zsuzsanna végakarata: „Sárospatakot 

jószágaival együtt hagyom az egész nemes Magyarországnak.” 

 

      

 

       

 

 

 

 



ESTI PROGRAMOK 

Az estéket tartalmasan, közösségfejlesztő játékokkal, vetélkedővel töltöttük el: 

➢ Activity 

➢ ingerületvezetés c. játék 

➢ vetélkedő 

➢ toto, keresztrejtény 

➢ élményrajz készítés 

➢ élményvers költése 

➢ foci   

➢ beszélgetés 

 

       

 

         

 



       

         

        

 

Hazatérésünk után képes beszámolóval, a fotókból és a rajzokból kiállítással, vetélkedővel 

mélyítettük tovább ismereteinket, és adtuk át iskolatársainknak.  

 



A Berekfürdői Veress Zoltán Ált. Isk. 7. osztályos tanulói nagyon szépen köszönik a 

Berekfürdői Községi Önkormányzatnak, hogy anyagilag támogatta, segítette a 

„Határtalanul”tanulmányi kirándulásunkat. Ezáltal eljuthattunk Magyarországhoz igen közel 

eső csodálatos vidékre, és megismerhettük az öt napos kirándulásunk alatt Felvidék egy kis 

szeletét Kassától Betlérig, megtekinthettük kulturális nevezetességeit, természeti 

képződményeit, megismerhettük élővilágát. 

 

 


