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Október 28-án péntek reggel, nagyon szép időnk volt, örültünk is neki nagyon. A 
buszunk a TESCO parkolóból indult reggel 8 órakor. Miután elindultunk elkezdődött 
az ismerkedés, voltunk a Szent Imre Gimnáziumból és a Mikszáth Kálmán iskolából. 
A buszról megcsodálhattuk az ősz sajátos szépségeit, mint például a szebbnél szebb 
színes faleveleket és a lankás vidéket. 

A kirándulás első napján a határt Somoskőújfalunál léptük át, majd 
megérkeztünk Fülekre. Elsőként a Füleki Gimnáziumba látogattunk el, ahol a 
testvériskola tanulóival találkozhattunk. Vendéglátóink bemutatták iskolájukat, majd 
kötetlen beszélgetésre, került sor. Bekukkanthattunk a végzős osztály 
szalagavatójának a felkészülésére. 
Ezt követően egy emlékműnél megemlékeztünk az október 23.-ai eseményünkről, 
ahol Zoljánszki László tanár úr mesélt ’56-ról. Ezek után egy diák versét hallgattuk 
meg, amit a himnusz eléneklésével zártunk le. 
Miután vége lett a megemlékezésnek elmentünk megebédelni egy étterembe. Az 
ebéd után a Füleki várhoz látogattuk el, ahol különféle harci eszközöket, 
felszereléseket, ruhákat, lövedékeket és maketteket láthattunk. A kilátóból a városra 
nézhettünk rá, és szabadon sétálhattunk a vár körül. Mikor már kellőképpen 
elfáradtunk elindultunk a szállásra Özörénybe, ahol elkezdődött a közös vacsora 
készítése. 

 



 
Másnap Kassára utaztunk, ahol Czibulya Márk tanár úr kalauzolásával az 

Orbán tornyot, a kassai koldusházat, a rodostói házat, a Márai Sándor szobrot és 
még sok szép emlékművet nézhettünk meg. 
Nekem a Szent Erzsébet-főszékesegyház, ismertebb nevén a kassai dóm tetszett a 
legjobban. A város központjára nyíló legszebb kilátás kedvéért érdemes volt 
megmászni a 60 méter magas északi tornyot. Valamint, aki szerette volna 
megtekinthette a dóm kriptáját is. Délután pedig egy elég neves cukrászdába 
mentünk el, különféle süteményeket kóstolhattunk meg. Később pedig a szállásra 
mentünk, ahol családias hangulatban elkezdődött a vacsorakészítés. 
Harmadik nap a Domicai - cseppkőbarlangba mentünk. A barlangban cseppkövek 
százait csodálhattuk meg, továbbá egy csónakázáson vehettünk részt. A barlang 
után a Szádelői - völgybe utaztunk el, ahol a csodálatos látvány miatt, illetve a térkép 
nem megfelelő értelmezése következtében a csoport fele köztük jómagam is 
eltévedtünk a túra során. Néhány óra elteltével sikerült megtalálni a csoport másik 
felét is, de ezzel csak az volt a probléma, hogy nem jutott idő a hosszabb, ám 
látványosabb túrára. Attól függetlenül jól éreztük magunkat a természetben. 
Sötétedéskor elindultunk hazafelé. 

Véleményem szerint mindenki jól érezte magát. Remélem, a következő évben 
ismételten el tudunk menni egy ehhez hasonló élményekben gazdag kirándulásra. 
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