
ZEMPLÉNI CSODÁK A HATÁRON INNEN ÉS TÚL 

A Rákócziak, Dobók, Márai, Kossuth földjén 

 és „nyomdokain” a 10T osztállyal 

 

 
Pénteken tanítás után egyből indultunk az idei tanévi második 

bennmaradós hétvégéjére. Első utunk Boldogkőváraljára vezetett, 

ahol Boldogkő várát tekintettünk meg tárlatvezetéssel, benne a kü-

lönleges ólomkatona kiállítással. Innen a kilátás csodás volt, főleg 

naplementekor, amikor elindultunk Bózsvára a szállásunkra, amely a 

hamar megkedvelt Kőbérc Panzió volt.  

  

        
 

Másnap reggel kipihenten keltünk útra a ma 

már szlovákiai Felvidékre, azon belül először is 

Kassára. Itt megismertük a belváros főbb neveze-

tességeit, például a Szent Erzsébet dómot, ahol a 

Rákóczi-kripta is található. ll. Rákóczi Ferenc sír-

jának megkoszorúzása után elénekeltük tiszteletére 

a Nemzeti Himnuszunkat. Vezetőnk ezt követően 

azzal jutalmazott bennünket, hogy felmehettünk a 

harangtoronyba, ahonnan egész Kassát megfigyelhettük, és élvezhettük a nem mindennapi 

panorámát. 

 

  



A toronyból leérve folytattuk a városnéző utunkat, amelynek 

során számos további csodával szembesültünk. Ilyen volt többek kö-

zött az Orbán-torony, a Zenélő szökőkút, a Koldus-ház, valamint Má-

rai Sándor egykori lakóháza és szobra, amellyel az osztály valameny-

nyi tagja készített fényképet. A közös sétát végül a Mesterségek han-

gulatos utcájával, Miklós-börtönnel és a Rodostó-házzal zártuk, majd 

szabadprogram során magunk is elindultunk felfedezni a várost, 

amely mindannyiunk tetszését elnyerte. 

       

       
 

Délután egy kis nagymihályi vásárlás után Dobóruszkára mentünk, 

ahol történelmi előadást tartottak nekünk Dobó István életéről, majd meg-

koszorúztuk sírját a község plébániatemplomában. Ennek megtörténte 

után egy másik kiránduló csoporttal közösen elénekeltük a legnagyobb 

„egri hőst” megtisztelve a Himnuszt, amely különösen nagy élményt je-

lentett számunkra. 

A közeli nagyszelmenci határátkelőt és emlék-

művet is meglátogattuk. Ez a kettévágott székelykapu 

azt jelképezi, hogy az addig egységes Szelmenc falut 

1946-ban vágták ketté Csehszlovákia és a Szovjetunió 

határának megállapításakor, tönkretéve az itteni embe-

rek életét, családtagokat és rokonokat szakítva el szinte 

örökre egymástól. Megtudhattuk, hogy milyen kemény 

emberi sorsok is voltak a 20. században a történelem viharai miatt. 



Hamarosan eljutottunk Borsiba, megnéztük a 

Rákóczi-kastélyt, ahol II. Rákóczi Ferenc született. 

Miután megismertük a híres épület és a Rákócziak 

történetét, megkoszorúztuk az egykori vezérlő fejedelem 

szobrát. Ezt követően elénekeltük tiszteletére a Himnuszt, 

majd visszatértünk a szállásra, ahol elfogyasztottuk 

„fejedelmi” vacsoránkat, és gyorsan nyugovóra tértünk.  

Vasárnap izgatottan indultunk el a szállásról, mert nagyon 

vártuk a napi programokat. Először a sátoraljaújhelyi Zemplén 

Kalandparkba mentünk, és találkoztunk a miskolci Földes Ferenc 

Gimnázium AJTP-s diákjaival is. A kalandparkban a bobozás mellett 

a libegőt is kipróbálhattuk. A hegytetőre felérve feljutottunk a kilátó 

toronyba, ahonnan beláttuk az egész csodás környéket, és jobbnál 

jobb emlékképeket és szelfiket 

készítettünk.   

A libegővel leérve tovább indultunk Sárospatakra, hogy 

elfogyasszuk ebédünket a korábban már megkedvelt Ötödik 

András Étteremben. Ezt követően egy rövid ideig ejtőzhettünk 

a Bodrog partján élvezve a jó időt.  

A buszhoz visszatérve Monokra indultunk tovább. Itt izgalmas 

vezetés során megnéztük a Kossuth Lajos Emlékház Múzeumát. Ezt 

követően megkoszorúztuk a házzal szemben álló Kossuth szobrot, majd 

elénekeltük a Himnuszt az újabb nagy nemzeti hős emlékének 

tisztelegve. Ez volt a program záró része, amely után indultunk vissza 

Egerbe. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a szép időnek és természetesen 

tanárainknak köszönhetően egy nagyszerű és emlékezetes hétvégét tudhatunk magunk 

mögött. 
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