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Május 13. (PÉNTEK): 

 

Székesfehérvár 

6 órakor kialvatlanul, de nagy várakozással vágtunk neki hosszú utunknak: 39 hetedikes és 4 

kísérőtanárunk. 

                                                      



Rimaszombat:  

Egy rövid magyarországi pihenő után fél 10 körül átléptük a határt, majd Mikszáth egykori 

iskolavárosában, Rimaszombatban vettük fel idegenvezetőnket,  Balázst.  Mesélt Szlovákia 

történelméről, Trianonról. Megtudtuk, hogy Rimaszombatnak nemcsak  Mikszáth, a nagy palóc 

a híres szülötte, hanem ide köthető Tompa Mihály, Blaha Lujza,  Hatvany Lajos és  Ferenczy 

István is. Az információk mellett élvezhettük idegenvezetőnk ízes palóc nyelvhasználatát is.  

 

 

 

Rozsnyó  

Első útunk a rozsnyói iskolához vezetett. Megismerkedtünk a szlovák oktatási helyzettel 

idegenvezetőnk  segítségével. Különlegesség: itt a jó jegy az egyes! A magyar gyerekek az 

alapiskolában 4 nyelvet tanulnak.   

 

 

 



Betlér  

Megtekintettük a klasszicista  Andrássy vadászkastélyt, melyben generációkon keresztül több 

hatalmas gyűjtemény halmozódott fel  egzotikus tájak állatainak trófeáiból, tárgyaiból. 

Különlegesen szép cserépkályhák, barokk, rokokó és empire stílusú bútorokat láthattunk. 

Megismerkedtünk az intarzia fogalmával is. Érdekesség volt még egy igazi múmia.  

A kor szokásának megfelelően a kastélyt angolpark öleli körül tóval, vízeséssel és elképesztő 

növényvilággal. Itt a szemerkélő eső ellenére tettünk egy nagy sétát. 

 

 

 

Szepesszombat:  

A város fő terén megcsodáltuk a reneszánsz-barokk lakóházakat, a gótikus templomot, a 

fazsindelyes, egymáshoz szorosan simuló házsorokat. Megkoszorúztuk az 1848-as 

emlékművet. Ebben a főszerepet 2 szülinaposunk kapta.  



                     

 

Szepessümeg:  

Este 6 óra körül elfoglaltuk a szállásunkat a Trio panzióban 3-4 ágyas szobákban. A vacsoránál 

(édes-tárkonyos burgonyaleves, gombás tokány rizzsel) megköszöntöttük szülinaposainkat. 

 

 

Vacsora után „Nálam van a …” játékot játszottunk Mikszáth életével és műveivel kapcsolatban.  

Majd szabadprogramként beszélgettünk, játszottunk, kihasználtuk a szállás adta lehetőségeket: 

biliárdoztunk, csocsóztunk.  

 

Május 14. (SZOMBAT) 

Lőcse  

A mai napunkat az egykori Szepes vármegye székhelyén kezdtük. Az ovális alakú középkori 

főtéren megnéztük a Thurzó-házat, a Szent Jakab templomot, a régi Városházát, a 

szégyenketrecet és a Megyeházát. Sajnos a Jókai Mór művéből ismert lőcsei fehér asszony 

festményét nem tudtuk megnézni, de megismerkedtünk egy másik Lőcséhez köthető Mikszáth-

regénnyel, a Fekete várossal. 



                

 

                         

 

Bélai-cseppkőbarlang  

A parkolóból egy hosszú és meredek séta után érkeztünk meg a barlanghoz. Elbűvölt bennünket 

a sok-sok különféle formájú cseppkő, a tavacskák és más képződmények. Legjobban a 

„hamburgerként” emlegetett cseppkő tetszett mindannyiunknak. A Zene-terem is 

különlegesség volt. Nevét a tavacskára cseppenő víz hangjáról kapta. A látnivalók annyira 

lekötöttek bennünket, hogy szinte észre se vettük, hogy 860 lépcsőn át vezetett az útunk. 

 

Késmárk  

A Poprád folyó mentén fekszik Késmárk, mögötte tornyosulnak a Magas-Tátra csúcsai. A 

Szepesség egyik leglátványosabb városának számít. 

Először a népi barokk stílusú evangélikus fatemplomba mentünk, amelynek az a 

különlegessége, hogy tiszafából és vörös lucfenyőből készült szögek és más fémdarabok 



felhasználása nélkül. Alaprajza görögkereszt alakú. A templom barokk enteriőre szintén fából 

készült.  

A kulturális világörökség részét képezi.   

 

 

 

 

 

Majd átsétáltunk a monumentális Új evangélikus templomhoz. A zöld vakolattal kiegészített 

piros színe miatt már messziről felhívja a figyelmet magára. Stílusa eklektikus. 1981-től 

nemzeti kulturális emléknek van kikiáltva. 

Itt róttuk le tiszteletünket Thököly Imre fejedelem előtt. 

        



 

 

Utunkat a pártázatos reneszánsz Thököly-várkastély felé vettük. Megismerkedtünk a vár 

történetével, és a „fekete úrnő” legendájával is. Szerencsére látogatásunkkor éppen nem        

kísértett az úrnő szelleme a várban.           

 

 

                     

 

A buszhoz sétálva megtekintettük a Szent Kereszt templom szomszédságában lévő Haranglábat 

(lábas harangot) is. 

 



               

 

Fagyizás közben megismerkedtünk és elbeszélgettünk késmárki fiatalokkal. 

 

Szepessümeg  

Az esti rutinunk után (vacsora: gulyásleves, lecsós hús) közös játékokat szerveztünk, ezzel is 

erősítettük az évfolyam egységét. 

 

 

Május 15. (VASÁRNAP) 

Tarpataki-vízesések 

A mai napon egy kiadós gyalogtúrában volt részünk. 

A buszból kiszállva egy rövid séta után megkóstoltuk a savanyúvíz-forrást, és 

összehasonlítottuk a fehérvári savanyú vízzel. Megcsodáltuk a helyi fatemplomot, majd 

elektricskával felmentünk a Tarajkára. Innen a Tarpataki-vízesések felé vettük utunkat. Közben 

megpihentünk a Tátrában elsőként épült menedékház mellett.  Ahogy haladtunk felfelé, egyre 

több hófolttal találkoztunk.  A vízesések lenyűgözőek és jéghidegek voltak. 

Felérve a menedékházhoz, egy rövid tájékozódási versenyt rendeztünk. Szerencsére volt 2 

tájfutó is a csapatban, ők segítettek. Közben még hógolyózni is tudtunk a verőfényes májusi 

nap ellenére. 



 

 

 

 

Igló 

Kellemes, békés kisváros, ovális főtere körül középkori és barokk házak sorakoznak. 

A Szűz Mária Mennybemenetele tiszteletére szentelt Plébániatemplomban alaposan 

megfigyeltük és megtanultuk a rézsűs bélletes kapuzat jellegzetességeit. Szlovákiában ennek a 

templomnak a legmagasabb a tornya. Ez Európa legtökéletesebb arányú gótikus temploma. 

Nem messze innen található a városi színház szecessziós épülete. 

 



Hernád-áttörés utolsó szakasza 

Mivel a szállásunk nem messze volt ettől a helytől, megnéztük a Hernádot, majd egy rövid túra 

keretében tértünk haza. 

Szepessümeg 

A szálláson a vacsorát (húsleves, rántott szelet, főtt burgonyával) követően az idegenvezetőnk 

és a tanáraink vetélkedőt szerveztek, ahol felidézhettük mindazt, amit az előző 3 napon láttunk 

és hallottunk. Először földrajzi activity volt („Mosógép/Kopasz-vízesés), majd az est 

zárásaként idegenvezetőnk történelmi totóval lepett meg bennünket. A győztes csapatok 

örömmel vették át megérdemelt jutalmukat. 

2022. 05.16. (HÉTFŐ) 

Szepessümeg 

Elbúcsúztunk különleges szállásunktól, ahonnan az elmúlt három napban láthattuk a Tátra 

csúcsait. 

Szepes 

Szepes egyik nevezetessége a románkori templom és a hozzá tartozó egyházi épületek. 

Közép-Európa legnagyobb várát ostrommal vettük be egy Cofoláért folyó futóverseny 

keretében a parkolóból indulva. Sajnos hiába futottunk, a vár felújítás miatt zárva volt. 

Magunk mögött hagytuk a Tátra hófedte csúcsait. 

    

 



Eperjes 

Tettünk egy rövid sétát a középkori belvárosban. A gótikus Szent Miklós társszékesegyház 

huszártornyos épülete Kassa orsó alakú főterén helyezkedik el. Nem messze tőle megcsodáltuk 

a reneszánsz stílusban épült pártázatos Rákóczi-házat. Idegenvezetőnk megismertetett 

bennünket Rákóczi életével és a fejedelem e házhoz fűződő történetével.  

 

 

Kassa 

Kassa Szlovákia 2. legnagyobb városa. Hiába épült már sok modern épület, a város közepét 

mégis uralja a központban lévő kassai dóm, vagy teljes nevén Szent Erzsébet székesegyház, 

mely a város szimbóluma is. Megtekintettük a gazdagon díszített fából faragott gótikus főoltárt, 

a gazdag belső díszítést, és a Mátyás király által használt kettős csigalépcsőt. Ezután az 

altemplomban megemlékeztünk Rákóczi haláláról és hamvainak hazahozataláról. 

Tiszteletünket kifejezve megkoszorúztuk a fejedelem szakofágját, majd elénekeltük a  

Himnuszt. Meghitt pillanat volt! 

 



         

       

 

Kirándulásunk zárásaként szabadprogram keretén belül megvásárolhattuk apró ajándékainkat: 

szlovák csokit, Kofolát és más apró emléktárgyakat, melyek később is majd eszünkbe juttatják, 

hogy itt jártunk egyszer, valamikor… 

Ezzel lezárult barangolásunk a Szepességben. Búcsút vettünk ezektől a történelmi városoktól, 

tájaktól.   

Székesfehérvár 

Hosszú utazás után érkeztünk haza élménnyekkel, kalandokkal, kihívások teljesítésével.  

De nem csak új ismereteket kaptunk e hosszú kirándulás során. Jobban összekovácsolódott az 

évfolyamunk, új barátságok születtek, és önmagunk megismeréséhez is közelebb kerültünk. 

Ne bánd, hogy véget ért! Örülj, hogy megtörtént! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


