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A pályázat azonosítója: HA-13-01-93 

 

A Rákócziak szülőföldjéről a Rákócziak földjére pályázatunkban a  Rákóczi család felvidéki 

birtokainak főbb helyeit jártuk végig de más történelmi, irodalmi, művészeti értékekkel is 

megismerkedtünk. Több mint egy évvel ezelőtt íródott pályázaton minimális változás történt. 

Ilyen a szállás, mely nem Kassa külvárosában, hanem a központi helyen volt, a nemzeti 

összetartozás műsorát a Márai Gimnázium igazgatójának kérésére nem egy alkalommal, 

hanem kétszer adtuk elő. Szikszói diákok nagyon készültek erre a programra. Utánanéztek 

egy-egy megtekintendő város magyar vonatkozású értékeinek. a határon túl élő magyarságról 

is szereztek információkat, így az előkészítés csak "ismétlés" volt számukra. A három napos 

programon fegyelmezetten viselkedtek, megértették értük történik minden! 

Csodálatos érzés volt a Márais diákokkal, kísérőikkel együtt megvalósítani a programot. 

Élmény volt olvasni magyarul ZBORÓn a történelmi épületek múltját, melyeket folyamatosan 

újítanak fel! Mindezeket megbeszéltük.  

 

Legnagyobb élmény: 

Zborón a lengyel határ közeli településen olvashattuk a Rákóczi család meghatározó tetteit, a 

településért tett Rákócziak munkásságát magyarul is! Egyetlen hely volt, ahol ezt láttuk. 

Zboró várába a diákok ügyesen mászták fel, ahonnan a kilátást csodálatos volt.  

Három iskola diákjai ünnepelték együtt a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁn a 

magyarság közös emlékét. Mi jól sikerült műsort mutattunk be. 

 

Program: 

2014. június 2-4 között 

 

1. nap: 

Korán indultunk Kassara bepakolás, minden diák személyi igazolványának, 

egészségbiztosítási kartyajanak ellenőrzése után indult el a busz észak felé, Kassára. 

Mindenki nagyon lelkes volt és várakozással teli, vajon hogyan fogadnak bennünket a határon 

túli magyarok. Egy óra buszozás után - közben bemutatta a projektvezető Abaúj vármegye 

történetét, átléptük a trianoni határt - érkeztünk meg a történelmi Abaúj központjába, Kassára. 

A legfontosabb dolgainkat vittük magunkkal és megkerestük a Márai Sándor Magyar Tanítási 

Nyelvű Gimnáziumot beléptünk ide, majd a 7-es diákok bemutatták a pincétől a padlásig az 

iskolájukat, láttuk a diákok által kifestett termeket. 

A csoportok kialakítása után a kassai belvárosba mentünk, ahol megadott feladatok alapján a 

város nevezetességeit, érdekességeit keresték fel a diákok, elvégezték a templomtornyok 

magasságának mérését is, majd két óra múlva a feladatok helyességét vizsgáltuk meg külső 

szakértő segítségével. Márais és a Szepsis diákok együtt oldották meg a feladatokat, közben 

megismerkedtek egymással. Térképeket kaptak, a találkozás a dóm mellett a harangnál volt. 

Majd a Máraiba folytattuk a feladatokat.  figyelembe vettük, hogy vannak bejáró diákok, ezért 

csoportokban készítettük el a belváros és a dóm alaprajzát. Vidám rajzolás után kialakult a 

magyar-magyar diákok közötti kapcsolat. 

Majd további városismerkedés következett a magyar és azon kassai diákoknak, akik 

helybeliek voltak, így külön megismertük a Szent Erzsébet templomot, a város címerét, egy-

egy fontos épület kialakulásának múltját, jelenlegi szerepét.  



Láttuk azt a helyet is, ahol a Benes dekrétumokat kibocsátották. Mindenkinek tetszését 

legjobban a város hatalmas címere nyerte el, ezért is készítettük is a csoportképet. Ezután a 

szállásra mentünk, annak elfoglalása után közös játék, egyéni naplóírás volt. Metropol 

diákszálló megfelelő volt, hiszen innen gyalogosan is elérhető a kassai belváros, hangulata, a 

gyönyörű szökőkút csalogatja a turistákat, bennünket is diákok elmondták a verseket, 

énekeltek is. 

 

2. nap: 

Korán reggel keltünk, indultuk fel északra Zboróra, Makovica várához a márais diákokkal 

együtt elindultunk, Balassa Zoltán, a kassai polgár is velünk tartott. Minden településről, 

várromról tudott érdekességeket mondani, így a másfél órás út hamar eltelt. Rövid 

templomkulcsra várakozást közös fotózással töltöttük, felfedeztük Zboró fontos műemlékeit 

több nyelven is bemutatja, így magyarul is. Rácsodálkoztunk Zrinyi Ilona I. Rákóczi Ferenc 

házasságkötésének színhelyére, az I. világháborúban találatokat kapott épületekre, I. 

világháborús emlékműre, majd elindultunk a makovicai várhoz vezető ösvényen közel 70%-

os emelkedőt másztunk meg, láttuk ezt a várat is felújítják, a várjáték így elmaradt. 

Közkívánatra voltunk Bártfán, jól tettük, felújították a történelmi belvárost, a várfalakat. 

Csodálatos élmény volt, bár kicsit esett az eső, de nem zavarta a csoportot a város főterének, a 

templomnak városházában a megtekintésében. bementünk a templomba mindenkinek elállt a 

lélegzete a különböző méretű fából készült oltárképek látványán, az érdekes régi székek, 

márvány síremlékeken Mire Magonyára értünk elállt az eső Láttuk a Dessewffy kúriát, 

elindultunk az aradi vértanú kriptájához Hegy oldalán lévő sírhelyet éppen felújították, új utat 

építenek. Kriptában láttuk a család lemezkoporsóit, bennük lévő csontokat, megkoszorúztuk a 

reliefet elénekeltük a himnuszt szlovákok munkájukat abbahagyták 

Margonyáról után Eperjesre mentünk, közben elhaladtunk amellett az iskola mellett, ahol 

Márai Sándor is tanult. Hatalmas fő tér evanglikus kollégium oldalán találtuk meg Caraffa 

vésztörvényszékének emlékművét, a kollégiumba lépve megnéztük Kossuth Lajos 

emléktábláját, szomorúan tapasztaltuk, hogy a több évszázados magyar kollégium falán csak 

szlovákul találjuk meg a volt rektorok névsorát, csak találgattuk kik is lehettek e magyarok, 

majd a Rákóczi ikerházat láttuk, közben hallgattuk a tér másik végén lévő színpad zenei 

műsorát, majd a téren ismét toronymérést, szintmérést végeztünk, néztük a templomot, híres 

magyarok épületeit, este értünk a szállásra, naplót írtunk, próbáltunk, vetélkedtünk. 

 

3. nap: 

Először a Márai Gimnáziumba mentünk, ahol elpróbáltuk a délután műsort, majd ismét Kassa 

belvárosát vettük a nyakunkba, megkerestük Márai Sándor lakóházát, szobrát, Eszterházy 

János, II. Rákóczi Ferenc szobrát, megkoszorúztuk azokat. Jártunk a dóm kriptájában is a 

bujdosó fejedelem és társainak kőkoporsójára is elhelyeztük az emékezet virágait itt 

elénekeltük a himnuszt. Mire végigjártuk a belváros különböző pontjait visszaindultunk a 

Márai Sándor Gimnáziumba a Nemzeti összetartozás napjára készített műsort előadni, közben 

elköszöntünk a belváros nevezetességeitől, hogy majd legközelebb barátainkkal együtt 

látogassunk ide. Koszoruzások után (II. Rákóczi Ferenc szobra és sírja, Eszterházy János, 

Márai Sándor szobra) indultunk a Márai Sándor Gimnáziumba kétszer előadni a műsorunkat 

az általános iskolásoknak, az egri diákoknak, majd a gimnáziumi tanulóknak. Két műsor 

között átadtuk a nemzeti összetartozás emlékére készített abúji motivumokkal a keszkenőket 

tanároknak, diákoknak, akik számára teljes meglepetés volt, de nagyon örültek ennek. A 

műsorunk nagy sikert aratott, szalagos, zászlós, zenés műsort, szavalatokkal díszítetttük, 

végül a gitár kísérettel a Kormorán együttes egyik dalát énekelték el a diákok. 



Megemlékeztünk a trianoni tragédiáról.Búcsút vettünk a Márais barátainktól és indultunk a 

buszba pakolni. 

Kassán bepakoltunk a buszba és indultunk Magyarbődre a régi temetőbe. A település fő terén 

jól elirányítottak bennünket, de találtunk magyarul tudókat, akik szívesen útba igazítottak 

bennünket. A temetőben megtaláltuk a kopjafát, megkoszorúztuk a '48-as honvédsírok 

jelképeként felállított emlékművet. Megbeszéltük miért idetemették a kassai csatában elesett 

honvédeket, hogyan ápolják emlékeit, szóltunk a híres magyarbődi táncokról is. Majd 

kitaláltuk, hogy jól rákötjük a kopjafára az emlékkoszorúnkat a nemzeti színű szalaggal, hogy 

ne vigye el a szél. Majd buszra szálltunk és indultunk hazafelé. útközben ismét átléptük a 

trianoni határt, a 'Németi'-k településein áthaladva estére értünk haza. 

 


