
Szepességi barangolás Székesfehérvárról 

HATÁRTALANUL program – 2022. május 24-27. 

Beszámoló 

 

A Zentai Úti Általános Iskola 7.a, 8.a és 8.b osztályai 

 

Az előkészítő órán a tanulók megismerkedtek a kirándulás programjával. Digitális 

tábla felhasználásával bemutatták a meglátogatandó települések földrajzi 

elhelyezkedését, történelmi múltját, látványosságait. 

 

 

1. nap 05.24. 

Indulás 06:00-kor az iskola elől. 

 
 

Első megállónk Fülek volt. Megtekintettük a füleki várat, amelyet a 13. században 

építettek. A remek idegenvezetésnek köszönhetően sok mindent megtudtunk a 

településről és a várról. Érdekes történeteket hallottunk. 

 

 



  
 

 

 

 

Rimaszombat 

 

Megnéztük Tompa Mihály, Petőfi Sándor, Blaha Lujza szobrát, meglátogattuk annak 

a gimnáziumnak az épületét, ahol többek kötött Mikszáth Kálmán járt iskolába. A 

Múzsák Házánál koszorút helyeztünk el Petőfi Sándor emlékművénél. 

Meglepetésünkre Blaha Lujza szobránál egy kis művészcsoportba botlottunk, és egy 

fiatal operaénekesnő elénekelt nekünk egy Blaha Lujza dalt is. Szép kis városban 

sétáltunk. 

 



 
 

 
 

 

BETLÉR 

Neve egykori birtokosának, a német Betlérnek az emlékét őrzi. Ősi bányásztelepülés, 

melynek határában vasat, rezet, aranyat bányásztak. 

Megnéztük a csodálatos Andrássy kastélyt. Mindenki álmélkodva nézte végig a 

csodálatosabbnál csodálatosabb szobákat, festményeket, tárgyakat. Nagy tetszést 

arattak a korabeli fürdőszobák, a hatalmas és értékes könyvtár és a múmiák. Nagyon jó 

tárlatvezetést kaptunk. A gyerekek tapssal köszönték meg a vezetést. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_(k%C3%A9miai_elem)


 
 

 

ROZSNYÓ 

Neve a német Rosenauból származik, ami rózsaligetet jelent. Területe már az őskorban 

lakott hely volt. Az 1440-es években a husziták foglalták el, és a mai temető helyén várat 

építettek. 

A várat 1452-ben Hunyadi János elfoglalta. 1454-től a Rozgonyiaké, akik helyre akarták 

állítani, de többé nem épült fel. II. Rákóczi Ferenc sokat tartózkodott itt, a szabadságharc 

alatt. Rövid sétát tettünk ebben szép kisvárosban, megnéztük a főteret. Fényképet 

készítettünk Andrássy Franciska gyönyörű szobra előtt is. 

 

 
 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90skor
https://hu.wikipedia.org/wiki/1440-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Huszit%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/1452
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/1454
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k%C3%B3czi-szabads%C3%A1gharc


2. nap 05.25. 

 

A Bélai-cseppkőbarlang (szlovákul Belianska jaskyňa) teljes hossza: 3 641 m; 

mélysége: 160 m. A látogatási útvonal 1 370 m hosszú, szintkülönbsége 125 m, az 

útvonalon 860 lépcső található. A barlang hőmérséklete 5 és 6,3 °C között mozog. A 890 

m tengerszint feletti magasságban fekvő bejárathoz mintegy 1000 m hosszú tanösvény 

vezet, amely 122 m szintkülönbséget küzd le. A feljutás 25 fárasztó percet vesz igénybe. 

A barlangtúra nagyon tetszett mindenkinek. Álmélkodva néztük a szebbnél szebb 

termeket, képződményeket. Nagyon örültünk a magyar nyelvű idegenvezetésnek is. 

 

 

 



 

Késmárk 

Ezen a szép kis településen megtekintettük az egyedülállóan szép festett katolikus 

fatemplomot. Megnéztük a eklektikus stílusú evangélikus templomot, és Thököly Imre 

síremlékénél elénekeltük a Himnuszt, és nemzeti szalagot kötöttünk emlékképpen. 

Ezután benéztünk a Thököly várba, kicsit elüldögéltünk az udvarán, majd 

megkoszorúztuk Thököly Imre lovasszobrát. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

Szepesszombaton koszorút helyeztünk el az 1848-as szabadságharc és forradalom 

emlékére készült emlékművet. Megtekintettük kívülről a gótikus Szent György templomot, 

sajnos bemenni nem a felújítások miatt. 

Ezután Szepescsütörtök következett. Vásárait csütörtöki napon tartotta, erről kapta a 

nevét. A mai Csütörtökhely elődje a tatárjáráskor elpusztult Szentlászló nevű magyar 

település volt. Az első bejegyzések 1263-ból valók. Gazdagságuk alapja az 

aranybányászat volt. Itt született 1902. június 4-én Illés Endre író. 

Szent László plébániatemplomhoz építették hozzá Szapolyai-kápolnát, amit nem tudtunk 

megtekinteni a felújítási munkálatok miatt. 

 

 

 

 

LŐCSE 

A Lőcse-patakról (szlovákul: Levoča) kapta a nevét, amelynek partján fekszik. 
A szláv levoča bal oldali (patakot) jelent. A név a szláv lev (= bal) melléknévből ered. A 
német Leutschau és a latin Leutsovia a magyarból való. 

Megtekintettük a Szent Jakab-templom az egykori Magyarország egyik legszebb 

temploma. 1245-ben román stílusban kezdtek hozzá, majd 100 évig épült, és közben 

fokozatosan gótikus stílusúvá építették át. 

Megnéztük a városházát is, ezt is sajnos kívülről, mert mire odaértünk, késő lett, és már 

bezárt. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szl%C3%A1v_nyelvek
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szent_Jakab-templom_(L%C5%91cse)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1245
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tika


 

 

IGLÓ –  

A Szepesség második legnagyobb városa (Poprád után), híres iskolaváros. Szűz Mária 

Mennybemenetele tiszteletére szentelt plébániatemplom, amelyet szintén csak kívülről 

sikerült megtekinteni. Ezután megkogattuk a kívánságharangot, és nagyon bízunk abban, 

hogy teljesülni is fog az óhajunk. 

 

 

 

 



3, nap: 05.26. 

Tátra 

A hegyre a Fogaskerekűvel mentünk fel, majd egy kis sétával elértük a Hidegpatak 

vízesést. Ide nem mindenki tudott felmenni, de a csoport nagyja nagy élményekkel tért 

vissza. Ezután szintén a Fogaskerekűvel mentünk le Ótátrafüredre. Nagy élmény volt 

látni a Tátrát és a vízesést. 

 

 

 

 



 

Szepes vára 

A tatárjárás idején IV. Béla szorgalmazta a várépítéseket, ezért a szepesi vár területén 

1249. szeptember 19-én a szepesi püspöknek egy területet ajándékozott, ahol saját 

költségén felépíttethetett egy tornyot és egy palotát. Sajnos csak az udvarba mehettünk 

be egy kicsit. A vár felé vezető úton néhányan sétáltak, néhányan futóversenyt 

rendeztek. 

Szepesváralján megnéztük kívülről a kolostor udvarát, amely a Jakab zarándokút része. 

 

 

 

 



4, nap: 05.27. 

Eperjes 

Rövid sétát tettünk az orsó alakú főtéren. Kívülről megnéztük a Szent Miklós templomot, 

és sikerült bemennünk a zsinagógába, ahol megcsodáltuk a szép díszítéseket. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kassa 

Szlovákia 2. legnagyobb városa. Európa kulturális fővárosa. Megtekintettük a gyönyörű 

Szent Erzsébet székesegyházat, ami nagyon tetszett mindnyájunknak. Megkerestük a 

vízköpők közül azt, amelyik a kőfaragó feleségét ábrázolta állítólag. 

 



 

 

Az altemplomban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc maradványait őrző szarkofágot, és 

itt mindenki egyszerre elszavalta a nemzeti Himnuszunkat végig. 

 



 

 

 

 



 

Végig sétáltunk a gyönyörű főtéren, nagyon tetszett a zenélő szökőkút is. Ellátogattunk a 

Rákóczi Múzeumba, ahol sok érdekeset tudtunk meg a fejedelemről, az újratemetéséről. 

Nagyon tetszett mindenkinek a Rodostói ház „másolata”, a berendezések, elrendezés stb. 

 



 

 

Még egy kis városi séta következett, majd elindultunk hazafelé. Felejthetetlen 

élményekben volt részünk. 

2022. május 27-én élményekkel megrakodva értünk vissza Székesfehérvárra. 

 


