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Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Nagykörút a Szepesség tájain

Iskolánk 2020-ban pályázott  a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél a Határtalanul!  program
megvalósítására  7.  osztályos  tanulóknak,  melynek  keretében  Szepesség  tájait  terveztük
felkeresni. A pályázat célja a Felvidék történelmi és kulturális emlékeinek megismerése, az
ott élő magyarok sorsának, életének, más nemzetekkel való együttélésének megtapasztalása.
A nemzeti  összetartozás érzésének kialakítása,  elmélyítése,  a nemzethez mint közösséghez
tartozás erősítése. A járványhelyzet miatt a program megvalósítására csak 2021/2022. tanév
végén kerülhetett sor.

Az előkészítő óra után- melyen a tanulók Trianonról és következményeiről, illetve a Felvidék
nevezetességeiről és hagyományairól hallhattak előadásokat-izgatottan indult útnak 52 diák
négy pedagógus kíséretében 2022. május 31-én 5 napos felvidéki kirándulására.

1.nap

Első megállónk Rozsnyó főterén volt. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc idején itt tartotta a
rozsnyói  országgyűlést,  ahol  kimondták  a  Habsburg  ház  trónfosztását  és  függetlennek
nyilvánították Magyarországot. A tűztorony eredetileg a városházához tartozott, ma Rákóczi-
toronynak is hívják.  Előtte áll Andrássy Franciska grófnő emlékműve, aki az özvegyek és
árvák támogatója volt.



Majd a gyönyörű angolparkban található Betléri kastélyt, benne eredeti bútorzatát tekintettük
meg.

Késmárkon található a reneszánsz stílusú Thököly-vár. Itt született  Thököly Imre legendás
kuruckirály,  felső  magyarországi  és  erdélyi  fejedelem.  Az új  evangélikus  templom egyik
oldalkápolnájában temették  újra-itt  tisztelegtünk emléke  előtt.  Előtte  a világörökség részét
képező, fából épített régi evangélikus templomot is megtekintettük. Az épület kívül egyszerű,
belül falfestmények díszítik. Oldalában egy régi iskola található.  

Végül Lőcsén a régi városháza épületét tekintettük meg, itt forgatták Mikszáth Kálmán Fekete
város  című történelmi  regényéből  készült  filmet.  Mögötte  a  kovácsoltvas  szégyenketrec  a
nyilvános  megszégyenítést  szolgálta,  vásárok  idején  a  kisebb  súlyú  bűnöket  elkövetőket
zárták ide.



2. nap 

Ezen a napon természeti érdekességeket kerestünk fel.

A  világhírű  Dobsinai-jégbarlangban  a  természet  által  alkotott  csodálatos  jégformákat
figyelhettünk  meg,  melyek  néhány  tíz  méterrel  mélyebben  találhatók  mint  a  bejárat.
Érdekessége, hogy 1964-ig engedélyezve volt benne egész évben a korcsolyázás.

A Bélai-cseppkőbarlangot 860 lépcső leküzdésével nézhettük meg. Megérte a fáradtságot a
kristálytiszta  vizű tavak,  cseppkő vízesések  látványa.  A Zene-terem kitűnő akusztikáját  is
megtapasztalhattuk egy fényjátékos zeneszám kíséretében.

A nap végén fáradalmainkat Vrbov termálfürdőjében pihentük ki.



3. nap 

A Vörös kolostor nevét a vörös cserépről kapta, mellyel fedve volt. A karthauzi szerzetesrend
alapította, majd kamalduli néma barátok foglalkoztak itt gyógynövény termesztéssel, mint a
városunk közelében található Majkon élt szerzetesek is.

A kolostor után rövid kirándulás keretében a Dunajec áttörést és a rajta tutajozókat néztük
meg.

A nap  végén  Ólubló  várát  másztuk  meg.  Az  egykori  Magyar  Királyság  északi  részének
határvédelmében volt szerepe a 711 méter magas mészkősziklára épült várnak. Itt találkozott
Luxemburg  Zsigmond  magyar  király  és  II.  Vladislav  lengyel  uralkodó,  itt  rejtegették  a
lengyel koronázási ékszereket, melyeknek ma másolatai tekinthetők meg a várban. 



4. nap

Márkusfalván egy felső-magyarországi nemesi család kastélyát tekintettük meg. A  Máriássy-
kastélyban  főleg  történelmi  bútorok  tárlata,  a  Dardanela  nyári  rezidencián  billentyűs
hangszerek kiállítása volt látható és egy gyönyörű koncert terem.

A  történelmi  kitekintés  után  a  Tátrában  kirándultunk.  A  csodás  természeti  környezetben
található 20 méteres Óriás-vízesés látványa és a kilátás kárpótolt minket a fáradtságért.



Szepesszombat középkori hangulatú főterén az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 50.
évfordulójára állított emlékmű a magyar lakosság közadakozásából készült a hazájuk iránti
szeretetből-olvashattuk az oszlop oldalain. 

Közép-Európa  legnagyobb  erődítése,  a  Szepesi  vár  200 méter  magas  mészkőtufára  épült.
Felújítása miatt csak kívülről tekintettük meg Szapolyai János királyunk születési helyét.

5. nap

A  kassai  Szent  Erzsébet  székesegyház  Szlovákia  legnagyobb  temploma.  A  13.századtól
kezdve építik,  bővítik.  Zsigmond és Mátyás király ideje  alatt  készültek legszebb részletei.
Altemplomában  II.  Rákóczi  Ferenc  emléke  előtt  tisztelegtünk.  1906-ban  hozták  haza
Rodostóból  hamvait.  Kőkoporsóját  társai  gróf  Esterházy  Antal,  Sibrik  Miklós  és  Gróf
Bercsényi Miklós koporsói fogják közre.

Megtekintettük Rákóczi fejedelem Rodostói házának pontos másolatát, mely a szabadságharc
vezetőjének mindennapjait és személyes tárgyait mutatja be. Kassa hálás volt Rákóczinak a
város megerősítéséért és ő is szívesen tartózkodott Kassán, így emlékei ide kerültek.



A  Miklós-börtön  két  gótikus  ház  összeépítésével  jött  létre.  Nevét  Rákóczi  fejedelem
kegyetlen hírű hóhérjáról kapta.

Utolsó programként szakadó esőben, de felkerestük a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnáziumot és Alapiskolát.

Öt  nap  után  élményekben  gazdagon,  de  fáradtan  tértünk  haza  a  látnivalókban  bővelkedő
kirándulásunk után. A programhoz kapcsolódóan a Magyarság Háza is eljött iskolánkba és
egy  rendhagyó  zenés  tanítási  órán  vehettünk  részt.  Az  értékelő  órán  még  felidéztük
emlékeinket, a 6. osztályosoknak is meséltünk a Határtalan program megvalósulásáról, mert
ők  is  szándékoznak  pályázni  erre  a  lehetőségre.  Tablót  is  készítünk  a  felkeresett
helyszínekről, melyet a jövő tanévben tudnak tanulóink megtekinteni az iskola folyosóin.

A beszámolót készítette Szemánné Dubovinszki Andrea, táborvezető pedagógus


