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2019.SZEPTEMBER 23-27.

Hétfő:
Szeptember 23.-án reggel 6 órakor megkezdődött a határon túli utazásunk. Iskolánk
40 hetedik osztályos tanulója, 4 kísérőtanár és Martí Tibor honismereti vezető
részvételével. Somoskőújfalun léptük át a határt, amit többen közülünk most először
élhettek át. Gömöralmágyon meglátogattunk egy magyar iskolát, ahol nagy
szeretettel fogadtak minket. Előadtuk a bemutatkozó műsorunkat, amit erre az
alkalomra állítottunk össze. Viszonzásul az ottani gyerekek citera előadását
hallgathattuk meg. Emlékül mindenki kapott egy hűtőmágnest.
Az iskolalátogatás után Fülek várát néztük meg belülről, ami nagyon érdekes volt.
Az idegenvezető sok érdekességet mondott a buszon és a helyszíneken is. A táj is
gyönyörű volt.

Fülek vára

Ezután Krasznahorka várát néztük meg, igaz csak messziről. Az utazás során
hallhattunk II. Rákóczi Ferencről, családjáról, sok más híres emberről, költőről,
íróról.
A programok után elmentünk a szállásra, a Jozefina Panzióba. A szobakiosztás után
finom, meleg ételt kaptunk vacsorára.

1. OLDAL

Este még egy kalandtúrát is szerveztek nekünk. Sötétedés után az erdőben
megkerestünk egy barlangot.

Éjszakai túra

Kedd:
Reggel korán keltünk, finom reggelit kaptunk. Minden nap a reggeliből kellett
magunknak csomagolni. Az volt egész napra az élelmünk, amit magunknak
készítettünk. Legelső úticélunk Sáros vára volt. A várhoz egy hosszú és meredek
ösvény vezetett fel. A várból csodálatos kilátás nyílt a környékre. Ezután Eperjesre
mentünk. Rövid városnézés után elbuszoztunk Kassára.

Sáros vára
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Kassa minden Rákóczis diák életében kötelező elem, hiszen 1906-ban itt temették
újra Rákóczit, miután hamvait hazahozták Rodostóból. A kassai dómban
megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Rákóczi József szarkofágját.

Ezután a Rodostó Házat látogattuk meg. Ez a ház pontos másolata annak a háznak,
ahol a fejedelem élt a száműzetése idején. Eredeti bútorok és berendezési tárgyakkal
van berendezve a ház.
A nap végén a Szádelői-völgyben túráztunk egy darabig, utána visszatértünk
Várhosszúrétre.
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Szerda:
Késmárkon megnéztünk két evangélikus templomot. A régebbi érdekessége, hogy
egyetlen vasszög felhasználása nélkül építették fel. A vörösre mázolt újabb
templomban fejet hajtottunk Thököly Imre szarkofágjánál.
Késmárk után Lőcse következett. Meglátogattuk a történelmi városházát és a Szent
Jakab templomot is.

Lőcse városháza

Szepes

várának

bevétele

is

belefért

a

programunkba.

A

középkorban

bevehetetlennek tartották a várat. Nekünk mégis sikerült veszteség nélkül
bejutnunk.
A napot egy kis gejzírnél zártuk.
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Csütörtök:
Csütörtökön Rozsnyó városát néztük meg, ahol a városnézés után kaptunk egy kis
szabadidőt.
Vásárlás után a Gombaszögi-cseppkőbarlangba mentünk. A barlangot különleges,
üreges szalmacseppkövei teszik egyedülállóvá, hasonló barlang Franciaországban
van.

Szalmacseppkövek-Gombaszögi cseppkőbarlang

Ezt követően Gömörre látogattunk, ahol megnéztük Cinka Panna a híres
cigányprímás

szobrát,

és

Mátyás

király

szobrát

is

meglátogattuk.

A következő megállóhely Krasznahorkaváralján volt, ahol a csodálatos Andrássy
Mauzóleumot néztük meg.

Andrássy Mauzóleum
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Péntek:
Elérkezett

az

utolsó

nap.

Miközben

mentünk

vissza

Székesfehérvárra,

meglátogattuk a Madách Imre kastélymúzeumot Alsósztregován. Tavaly színházban
láthattuk Az ember tragédiája című Madách darabot, így különösen érdekes volt a
Madách házban újra felidézni ezt az élményt.
Utolsó megállónk Mikszáth Kálmán Emlékháznál volt Szklabonyán. Tanáraink
felkészítettek minket az ízes palóc beszédre ezért izgalmas és érdekes volt hallgatni
az tárlatvezetőnket.

Rengeteg újat tanultunk, sok érdekességet láttunk. Mindenkinek kívánunk egy ilyen
utat.

Készítette: Ipacs Anna, Lovasi Emese, Barna Levente, Roszel István (7.a osztály)
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