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1. nap – 2022. június 7. 

 

Iskolánk elé reggel 6 óra 30 perctől folyamatosan érkeztek az utazó diákok és szüleik. Ellenőriztük 

az utazáshoz szükséges okmányok meglétét, bepakoltuk a csomagokat a buszba, és könnyes búcsút 

vettünk a családtagoktól. Kis késéssel, de tele 

várakozással indultunk el kb. 7 órakor az iskola 

elől. 

A határ átlépése után első programunk a Gútai 

Vízimalom meglátogatása volt, mely a dunai 

hajómalmok egyik utolsó példánya. Meghallgattuk 

az idegenvezetőnk előadását, és megtekintettük a 

malom belsejében lévő kis kiállítást. 

Érdekességként megtudtuk többek között, hogy a 

malomhoz 86 méter hosszú fahídon vezet az út, 

amely Európa leghosszabb faszerkezetű fedett 

hídja.  

Utunk Szímő településre vezetett tovább, ahol a Jedlik Ányos Alapiskolát látogattuk meg, ahová a 

település magyar nyelvű diákjai járnak.  

Az ötlet onnan jött, hogy Nagykörű település 

alpolgármestere már korábban felvette a kapcsolatot 

a település polgármesterével a két falu 

testvérkapcsolatának kialakítása céljából. Az iskola 

dolgozói szeretettel és örömmel fogadtak bennünket. 

Műsort adtak a tiszteletünkre, megvendégeltek 

bennünket. Cserébe mi is Nagykörűvel kapcsolatos 

ajándékokat, magyar édességeket, és nagykörűi 

cseresznyét vittünk nekik. 

Diákjaink az összetartozásunkat kifejezve előadták 

nekik június 4-ei műsorunkat. Megható volt együtt énekelni a magyar himnuszt és a Nélküled című 

dalt. Focimeccsel zártuk a találkozót. 

Jedlik Ányos szülőfalujában járva meglátogattuk a polgármesteri hivatalban lévő emlékkiállítást, 

ahol a polgármester úr fogadott bennünket, és tartott egy kis előadást. 

Majd megtekintettük a helyi tájházat és a Kis Technikai Múzeumot. 

Szímőt elhagyva fölkapaszkodtunk Csejte 

várához, amely a hajdan dúsgazdag özvegy, 

Báthory Erzsébet kezében volt egykor, és 

meghallgattuk a róla elhíresült történetet.  

Kissé megfáradva érkeztünk meg Óturára, ahol 

gyönyörű erdei szállásunkon töltöttük el első 

felvidéki éjszakánkat a bőséges vacsora és 

lepakolás után. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. nap – 2022. június 8. 

 

A nap első állomása a Kárpát-medence 

legromantikusabb lovagvára a Bajmóci 

várkastély volt, ahol már Mátyás Király is tartott 

egykoron országgyűlést. Már külsőleg is 

csodálatos látványt nyújtott. Ahogy az elnevezése 

utal rá inkább kastélynak tűnt, mint várnak. Végig 

jártuk a labirintusnak tűnt termeit. A gyerekek 

csodálattal figyelték mind a külső megjelenését, 

mind a korhűnek berendezett termeit, belső udvarait. 

Ezen a napon a második állomásunk Selmecbánya volt, amely 

már Mátyás király korában is a magyarországi arany- és 

ezüstbányászat központja volt. Elsőként felkapaszkodtunk a 

Kálváriához, ahonnan gyönyörködhettünk a város pompás 

panorámájában. Onnan lesétálva megnéztük Petőfi Sándor 

emléktábláját az Evangélikus Líceum épületén, majd a 

Szentháromság-térre érkeztünk.  

Egy kis fakultatív városi séta után a Szent Katalin templom 

megtekintésével zártuk ezt az állomást. 

A nap következő és egyben utolsó programja a Zólyomi 

Várkastély és az abban elhelyezkedő kiállítás megtekintése 

volt. 

Szállásunk egy főút mellett elhelyezkedő Motelben volt, 

Rimaszombat külterületén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. nap – 2022. június 9. 

 

A 3. napon első megállónk Késmárkon a Cipszer 

Fatemplom volt. Csodálatos, lenyűgöző hangulatú 

templom. Nem véletlen került fel az Unesco 

Világöröksége kincsei közé. Innen átsétáltunk a 

szomszédságában lévő Evangélikus Templomba, 

ahol egyrészt megtekintettük magát a templomot, 

majd lesétáltunk a templom pincéjében található 

Thököly Imre Mauzóleumához. A városban egy 

rövidebb séta során kívülről megnéztük a Thököly-várat. 

 

 

 

 

 

 



Lőcse 

Lőcsén a főtéren látható, a 16. századból származó szégyenketrecnél, amelyet a múltban az elítélt 

bűnözőket állították pellengérre, az idegenvezető 

beszélt a Lőcse múltjáról. Megtekintettük a Régi 

Városházában működő Szepesi Múzeumot, ahol 

különösen nagy érdeklődéssel hallgattuk a Lőcsei 

Fehér asszony történetét! A kiállítás Lőcse város 

kezdeti fejlődését, virágkorát, valamint jelenkorát 

kíséri végig. A történelmi jellegű tárgyak Felső 

Szepes gazdag népművészeti alkotásaival vannak 

kibővítve. 

 

 

 

 

Hotkóc 

A napunk utolsó állomása a Hotkócon található Csáky család ősi rezidenciája volt. Sétát tettünk a 

kastély körül csodálatosan kialakított 

franciakertben. A kert egy részében „állatsimogató 

jelleggel” házi állatokkal találkozhattunk. Hogy a 

kert hangulatát minél inkább átélhessük, egy kis 

pihenés, lazítás után folytattuk utunkat 

Várhosszúrétre, az aznapi szállásunkra. 

 

 

 

 

 

 

 

4. nap – 2022. június 10. 

 

A mai reggelünkből kimaradt az összepakolás, így egy kicsit tovább aludhattunk. A bőséges reggeli 

és napi élelem csomagunk elkészítése után 

elindultunk Kassa irányába. 

Utunk először egy csodálatosan szép helyre 

vezetett, a UNESCO világörökséget képező 

Szádelői-völgy sziklacsodákkal teli, vadregényes 

szurdokvölgyében tettünk sétát és hallgattuk meg a 

helyhez kötődő érdekes információkat, 

anekdotákat.  

A jóleső túra után Kassára érkeztünk meg, ahol 

először nagy írónk Márai Sándor szobránál tettük 

tiszteletünket. Az emlékmű annak az utcának a 

végénél van, ahol gyerekként lakott a szüleivel.  

Innen sétáltunk Rákóczi Ferenc rodostói házának pontos másolatához, az ott kialakított emlékhelyet 

tekintettük meg. A főtéren A Szent Orbánnak szentelt harangtornyot is láthattuk, valamint annak 7 

tonnás harangját, melyet az 1966-os tönkretett, darabjaiból újra összerakták és a torony előtt van 

kiállítva. Némi séta után egy csodálatos parkon áthaladva, a zenélő szökőkutat megcsodálva értük el 

a Szent Erzsébet - dóm hatalmas épületét, ami Kassa egyik legszebb és legjellegzetesebb épülete, 

Európa egyik legszebb székesegyháza, ami az óváros centrumában áll. Az északi hajó alatt lévő 

Rákóczi-kriptát, nemzeti zarándokhelyünket látogattuk meg először, leróttuk kegyeletünket és 



elénekeltük a magyar himnuszt. Itt nyugszik II. Rákóczi Ferenc és felesége Zrínyi Ilona, gróf 

Esterházy Antal, Sibrik Miklós és gróf Bercsényi 

Miklós, akik mellette voltak a száműzetésben. 

Utána megcsodáltuk a templom legszebb és 

legérdekesebb műkincsét a gazdagon díszített 

gótikus Szent Erzsébet főoltárt 48 gótikus 

táblaképével és részletes előadást hallgathattunk meg 

idegenvezetőnk tolmácsolásában a templom 

belsejének csodáiról, köztük a 11 méter magas 

szárnyas oltáráról. 

Az ezt követő szabad városnézés alkalmával tovább 

csodálhattuk Kassa városának szépséges épületeit, 

szobrait, nevezetességeit és lehetőségünk volt 

emléktárgyak vásárlására is. 

Kissé megfáradva, de élményekkel feltöltődve indultunk a szálláshelyünkre, ahol a bőséges, finom 

vacsora után egy közös búcsúestét tartottunk, zenével, tánccal, énekléssel. Ma egy kicsit később 

tértünk nyugovóra. 

 

5. nap – 2022. június 11. 

 

Reggel korábban kellett fölkelnünk, mert összepakoltunk a hazafelé vezető útra. Bepakoltunk a 

buszba, megreggeliztünk és elkészítettük a úti 

csomagjainkat. Elbúcsúztunk a szállásadóinktól és 

Rozsnyó felé haladva megcsodáltuk Krasznahorka 

várát, ami még mindig felújítás alatt áll a nagy 

tűzvész után. 

Rozsnyón, ezen a szép magyarlakta kisvárosban 

megtekintettük a főtér közepén álló városi tornyot, 

ami az eredeti városháza maradványa, valamint az 

egykori jezsuita templomot a 17. század közepéből. 

A kiterjedt négyzetalakú tér domináns 

nevezetességét, Andrássy Franciska emlékművét is 

megtekintettük, ami a nagyon értékes és ritka 

carrarai márványból készült. 

Utunk a Szilicei-jégbarlang hűvösébe vezetett, ami a Világörökség része 1995 óta. Csodálatos 

természeti környezetben jutottunk el a barlang 

számunkra is látogatható bejáratához. A barlang 

eljegesedési kora 2000 évre tehető. Ezt a jegesedést 

kicsit mi is éreztük, meglepődtünk a levegő 

hűvösségén. A bennünket kísérő vezető bármilyen 

felmerülő kérdésünkre készségesen és érdekesen 

válaszolt. Az alföldről nagy élmény volt egy ilyen 

képződmény megtekintése, hiszen sosem láttak 

még hasonlót. 

 

 

 

 

Hazafelé megálltunk Sajógömörön. A kis település egykoron Gömör vármegye központja volt. Itt 

temették el a híres, legendás, virtuóz magyar cigányprímást, Cinka Pannát. Megálltunk az őt 

ábrázoló emlék szobornál. Érdeklődve hallgattuk az életéről szóló beszámolót és közös képet is 

készítettünk. 



A falu központjában áll Mátyás király kapás 

szobra, amely Mátyás igazságosságának állít örök 

emléket.  

Sokoldalú vezetőnk, Varjú Zoltán csodálatos 

előadásában Reményik Sándor versével köszöntünk 

el a Felvidéktől: „Eredj ha tudsz!” írja a költő. 

Megrendülten szálltunk be a buszba, élményekkel 

gazdagon, kissé fáradtan, de várva a megérkezést 

kicsiny-kis falunkba Nagykörűbe, ahol örömmel 

vártak az itthoniak. 

 


