
 

Élménybeszámoló  a HAT-19-01-0071 pályázatunkról 

 

  

Előkészító óra 

Előzetes felkészülést követően 2019.09.10-n a hetedik osztály elindult  Vértesszőlősről. 

 

08:00 - 09:30: Látogatást tettünk az udvardi Majthényi Adolf Alapiskolában.  
 

 



 
Közös sportprogramon vettünk részt a testvériskolával. 
 

14:00 - 15:00: Rozsnyó II. Rákóczi Ferenc egyik kedvenc tartózkodási helye volt, olyannyira, 

hogy 1706-ban innen kormányozta a fennhatósága alatt lévő országrészeket. Rezidenciája a 

Nehrer-házban volt. Rozsnyó Gömör térség északi részének legjelentősebb városa és 1776-tól 

a rozsnyói püspökség székhelye. Fontos bányaváros volt. A tér domináns nevezetessége 

Andrássy Franciska emlékműve.  

17:00 - 18:30: Megtekintettük Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű erődítményét, Szepes 
várát. Itt született Szapolyai János magyar király. A vár múzeumában meglátogattuk a 

különböző tárlatokat és a régészeti leletek bemutatóját. Felkeressük a Szent Erzsébet kápolnát 
és a kínzókamrát is.  

 



 

19:00:  Elfoglaltuk a szállást Korompán, Hotel Plejsy-ben. 

2. nap: 2019.09.11. (szerda) 

 
09:30 - 11:00: A Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkba látogattunk, ahol az UNESCO 
Világörökség részét képező Dobsinai Jégbarlangot kerestük fel. A barlanghoz vezető 20-30 
percnyi meredek kaptató után kényelmes, bő fél órás túra a kiépített barlang, az örök jég 
birodalmának helyszíne.    

12:30 - 13:30: A Szepesi várral szemben fekvő dombon áll Szepeshely vallási települése. Az 
egykor nagyhatalmú, „Felvidék Vatikánjának” nevezett Szepesi Káptalan területén sétáltunk. 
Láttuk a 18. századi kanonoksort, a püspöki palotát és a hatalmas, kéttornyos, háromhajós 



késő román stílusú, 13. században épült Szent Márton székesegyházat (ami egyébként az Egri 
csillagokból ismert Mekcsey István végső nyughelye is).   

13:45 - 14:15: Szepesváralján, a szepesi káptalan fürdőhelye mellett találunk egy különleges 
természeti értéket, a Szürke Szakáll-hegy savanyúvizes forrást, mely a barokk Szent Kereszt 
kápolna /amely része a Szepesi Jeruzsálem nevű búcsújáró hely/ közelében buzog. A 
Szepesség ezen részén gyakori hogy ásványvíz tör a felszínre és igen sok helyen ahol ez 
megtörténik, hófehér mésztufa (travertin) bevonatot képez a felszínen.  

 

15:00 - 17:00: Lőcsére utaztunk. A régi városháza épülete a reneszánsz világi építészet 

legjelentősebb remekművei közé tartozik a Szepességen. Ma a Szepesi Múzeum működik 
benne, melyet belülről is megismerhettünk. A titkos lépcsőhöz vezető ajtó híres festménye a 
Jókai-regény ihletőjét, a Lőcsei fehér asszonyt ábrázolja, amint csalfán hívogatja a városba 
bejutni akaró labanc ellenséget. Az író fantáziája szerint a ledér asszony szerelme vezette a 

szabadságharc ügyének elárulására a várvédő kapitányt, Andrássy István generálist. 

 

 

 

 



3. nap: 2019.09.12. (csütörtök) 

09:30 - 10:30: Szepesszombatban tettünk egy sétát a főtéren, ahol megtekintettük a gótikus 

és reneszánsz polgárházakat, valamint a főtéren álló obeliszket, melynek felirata a következő: 
„1848 Magyar szabadságharc emlékére emelte Szepes-szombat XVI Szep. város 

közadakozásból 1899-ben Édes magyar hazánk iránti szeretetből”. Megcsodáljuk a Lőcsei Pál 
mester oltárával díszített Szent György templomot (kívülről).  

 

12:00 - 13:30: Megmásztuk és végigjártuk Ólubló várát, amely 1412-ben történelmi találkozás 

színhelye volt: Itt találkozott egymással Luxemburg Zsigmond magyar király és II. Ulászló 

lengyel uralkodó. A vár a lengyel királyok zálogává vált és a lengyel sztaroszták - vagyis a 

zálogba kapott szepesi városok igazgatásával megbízott személyek - székhelye lett. A várban 

nincs magyar nyelvű idegenvezetés, így egy magyar nyelvű szöveget kaptunk a bejáratnál és 

azzal lehet körbenézni a várban. A vár tövében látható skanzen a gorál-német-szlovák népi 

építészetbe és népi kultúrába enged betekintést.  

 



 

15:00 - 16:00: Vöröskolostor: az ősi kolostor a karthauziaknak épült 1319-ben, a Berzeviczy 

család őse Kakas fia Rikolf alapította a Dunajec jobb partján, saját birtokán. Épületei részben 

helyre vannak állítva, ebédlőjében 1520-ból való freskók láthatók. Több legenda szól a 

Sziléziából származó Ciprián Fráterről, akit megbecsült orvosnak, gyógyszerésznek, 
botanikusnak és repülő szerzetesnek tartottak.  

Ez után tutajoztunk egyet a határfolyón. 

 
 

4. nap: 2019.09.13. (péntek) 

 

09:00 - 10:30: Késmárkon az evangélikus templomban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc 

nevelőapjának, Zrínyi Ilona második férjének, Felső-Magyarország fejedelmének, a kuruc 

vezérnek, gróf Thököly Imrének a szarkofágját. Meglátogattuk az UNESCO Világörökség részét 



képező cipszer fatemplomot is. Az egyedülálló faépítmény tiszafából és vörösfenyőből épült 
egyetlen fém alkatrész felhasználása nélkül.  

A város történelmi központjában található műemlékek a városi műemlék-rezervátum részét 

képezik. A Várutca elvezet a Thököly várhoz, melyet megtekintettünk kívülről.  

 

12:30 - 15:30: Városnéző séta Kelet-Szlovákia legnagyobb városában, Kassán. A Kárpát-

medence egyik legfantasztikusabb, fél ezer éven át épített temploma (Mátyás építtette) a 

Kassai dóm, benne II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Bercsényi sírja. A városnézés során 

Rákóczi, Kazinczy, Batsányi, Baróti Szabó Dávid, Bocskai, Bethlen Gábor, Márai Sándor és 

egyéb más nagy magyar személyiségek életének kassai vonatkozásait ismertük meg. 

 



 

 Látogatás a Rákóczi kriptában 

 

A négy nap után fáradtan, de élményekkel gazdagodva érkeztünk haza.  

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapítványnak a lehetőséget, hogy ezen a kiránduláson részt 
vehettünk! 

„Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával” 

 


