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Élménybeszámoló 

1. nap 

Első állomásunk a határ átlépése után Abaújszina volt, ahol a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
püspöke, Géresi Róbert fogadott minket, aki ismertette a település történelmét, jelenét, valamint megcsodálhattuk 
a XIII. században épült református templomot is.  

         

Szállásunk végig a Csécsi Református Gyülekezet épületében volt. Vendéglátónk Krchoné Géresi Tímea 
lelkésznő volt, akinek vezetésével megnéztük a XIII. századi korai gótikus stílusban épült református 
templomukat is, amelynek belsejében freskók láthatók. 
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A szállás elfoglalását követően szabadidőnket a sportolással és társasjátékokkal, és a nap élményeinek 
megbeszélésével töltöttük. 

  

2. nap 

Kassa nevezetességeinek megtekintésére két napot szántunk. Az első napon a Márai Emlékházban nagyon 
izgalmas tárlatvezetés keretében nézhettük meg a Márai Sándor életével és munkásságával foglalkozó kiállítást. 
Ezután Márai Sándor szobrához is elsétáltunk. 

  

 



Következő állomásunk Rákóczi fejedelem rodostói házának a pontos másolata volt, mely a középkori városfal 
erődrendszerének legrégebben megmaradt részlete, a Hóhérbástya udvarában áll. 1943-ban építették fel a 
fejedelem ebédlőházának mását, amely ma a Kelet-Szlovákiai Múzeum népszerű kiállításaként mutatja be a 
szabadságharc vezetőjének mindennapjait, személyes tárgyait – a rodostói kelet hangulatával fűszerezve. A 

Miklós börtön, Kassa mindmáig megmaradt legrégibb épülete, melyet két kora gótikus, 13. és 14. századi 
polgárházból alakítottak ki. Eleinte fazekas műhelynek adott otthont, majd 1618-tól 1909-ig városi börtönként 
szolgált. Nevét II. Rákóczi Ferenc egyik kegyetlen hóhéráról kapta. Mert Kassa több mint 500 éven át 
rendelkezett pallós joggal, ami megkövetelte hóhér alkalmazását is, kinek lakóhelye a ház első emeletén volt. 
Megnézhettük a börtön történetét, és a berendezett kínzókamrát, a régi cellákat is.  

           

 



Délután Szepsibe látogattunk, ahol Molnár Béla lelkész úr fogadott bennünket. Közös áhítatot tartottunk, együtt 
énekeltünk a település református templomában, majd megismertük a település nevezetességeinek történetét: A 

Szojka-kapu székely kapu, az egyetlen műemlék, amely az 1795-ös tűzvészt átvészelte. A városban szinte minden 
leégett, csak a templomok falai maradtak meg. Csodamód kicsit megpörkölve, de a kapu is megmaradt. A latin 

felirat „égtem, égtem, de el nem égtem…” emlékeztet az eseményre. A Városháza tároló pincéit is 
megtekinthettük, megismertük a Tokaji Aszú történetét, meglátogattuk a város szülöttének, Egressy Béninek, és 
Szepsi Csombor Mártonnak az emlékművét is. 

     

     

      

 

  



3. nap 

Úticélunk ismét Kassa volt, ahol tovább folytattuk a város nevezetességeinek felkeresését. Első állomásunk a 
Szent Erzsébet Dóm volt, ahol megtekintettük a Rákóczi kriptát, a Királylépcsőt, felmentünk a Zsigmond-

toronyba, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az egész városra, valamint a Szent-Mihály kápolnát is megnéztük.  
Az Orbán tornyot 1628-ban azért építették, mivel a Szent Orbán-harangot nem bírta el a dóm tornya. Ma az 

eredeti harangot a torony előtt találjuk, fent a másolat van. Láthattuk a kassai címer emlékművét is. Kassa városa 
1369-ben, Európában elsőként kapott címerlevelet az uralkodótól.  
A Dómmal szemben megcsodálhattuk a Kassai Nemzeti Színház impozáns épületét.  

     

          

                                      



Délután megtekintettük a Kassai Református templomot Orémus Zoltán lelkész úr vezetésével, akivel közösen 
imádkoztunk, énekeltünk. 
Ezután alkalmunk volt a Kassai Református Gyülekezet fiataljainak ifjúsági óráján részt venni, velük ismerkedni, 

együtt énekelni, beszélgetni. 

    

   



4. nap 

Ez a nap is nagyon mozgalmasra sikeredett. A Szepesi várba sajnos nem jutottunk be, de körülötte jót 
kirándultunk.  

 

 

 

 

 



Szepesmindszenten a ma már középiskolaként működő Csáky kastélyt, és az ott található berendezett erdészeti 
és vadászati múzeumot tekintettük meg. 

 

  

  



Következő állomásunk Lőcse volt, legfőbb látnivalója a legértékesebb gótikus szárnyas oltárok tárháza a Szent 
Jakab-templom. A város főterét Szlovákia legszebb terei közt tartják számon, a gótikus templom mellett álló 
csodaszép gótikus városháza a város szimbóluma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ezután Eperjes nevezetességeit csodáltuk meg, az orsószerű Fő utcát, a monumentális, római katolikus Szent 

Miklós plébániatemplomot. Ez a templom a 14. század közepéből származik, és egy magas gótikus torony is 
tartozik hozzá. Láthattuk a Rákóczi Emlékház épületét. Az egykori királyi Magyarország területéhez tartozó 
reneszánsz stílusú városi palota a 17. században épült. Az egyik legrégebbről fennmaradt korabeli épületről 
beszélünk. Díszítései (jellegzetes pártázata és homlokzata, valamint a kiugró erkélyei) a belváros legszebb 
építményévé tették. 
A Neptun-szökőkúttal szemben található a városháza épülete, a tér déli részének legértékesebb épülete a 18. 
századi görög katolikus Keresztelő Szent János-püspöki székesegyház, amelyet szintén megtekintettünk. 

    

  

  



5. nap 

Hazaindulásunk előtt az utolsó állomásunk Jászó volt, ahol egy cseppkőbarlangot látogattunk meg, és egy 
premontrei kolostor templomát.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Köszönjük mindenkinek, akik bármilyen módon támogattak bennünket, imádságukban gondoltak ránk! 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy ilyen tartalmas élményekkel ajándékozott meg minket! 

 

Perjésné Vasvári A. Beatrix, Joó Christopher, Kúti László és a 11.A osztály 

 

 


