
Élménybeszámoló 

1. dia 

A Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek program keretében 2019. május 28-
tól 31-igSzlovákiában, a Felvidékenjártunk. Útunk a cipszerek (vagyis a szepességi szászok) 
földjén, a Szepességben vezetett. A németajkú népcsoport neve a német Zips (Szepes) 
szóból származik. A lengyel határnál élő goráloknál is jártunk, mégpedig tutajoztunk. A 
kiránduláson 44 diák és 4 pedagógus vett részt, és 4 napig tartott. 

 

2. dia: Előkészítő óra: Fontos földrajzi és történelmi ismeretek 

A kirándulás helyszínére vonatkozó fontos földrajzi és történelmi ismereteket mutatta be 
nekünk Szilvi néni és Csaba bácsi. Térképen megkerestük a kirándulás helyszíneit, megtudtuk 
a földrajzi szempontból legfontosabb információkat, érdekességeket. Megismertük a 
cipszerek történetét, azt, hogy ez a népcsoport a magyar történelemben és 
szabadságharcainkban is szerepet játszott. Megismertük a határon túli magyarság helyzetét, 
a kisebbségben élők problémáit. 

 

3. dia:Fakultatív előkészítő program: Várpalota, Thury-vár 

Mivel a Felvidéken is nagyon sok várat készültünk meglátogatni, az előkészítő program során 
megnéztük a közelünkben található Thury-várat. A várkapitány úr vezetésével nagyon sok 
érdekességet tudtunk meg.  

 

4. dia: Fakultatív előkészítő program: Várpalota, Trianon Múzeum 

Mivel a Magyarság Házában nem tudtak fogadni bennünket, ezért a Trianon Múzeumot 
látogattuk meg Várpalotán. A múzeumban nagyon sok információt szereztünk az első 
világháborút követő békeszerződéssel és következményeivelkapcsolatban. 

 

5. dia: A tanulmányi kirándulás rövid leírása 

A kirándulás során a magyar történelemben és kulturális örökségünk tekintetében is 
kiemelkedő jelentőségű tájegység, a cipszerek lakta Szepesség kulturális és természeti 
értékeivel ismerkedtünk meg. Sétáltunk Gömör magyarságának központjában, Rozsnyón, 
Krasznahorkaváralján, Szepesszombatban. Jártunk Késmárkon, Lőcsén, Szepeshelyen, Iglón. 
Láttuk Szepes várát, Ólubló várát, Vöröskolostort. Kirándultunk a Tamásfalvi-kilátóhoz, a 
Hernád-áttöréshez, a Dobsinai-jégbarlanghoz, és tutajoztunk a gorálokkal a Dunajecen a 
lengyel határnál. Hazafelé Kassán meglátogattunk egy magyar iskolát, és megnéztük a 
Dómot.  

 



6. dia: Útközben Szlovákia felé: Pihenő Bükkszenterzsébeten 

Útközben Szlovákia felé pihenőt tartottunk Bükkszenterzsébeten, ahol felmásztunk a 
domboldalra, a játszótéren játszottunk, mozogtunk egy kicsit. A gyönyörű táj a Tarnavidéki 
Tájvédelmi Körzethez tartozó terület volt.  

 

7. dia: Rozsnyó 

Szlovákiában az első város, ahol megálltunk, Rozsnyó volt. Itt a Főtéren sétáltunk, 
gyönyörködtünk a szebbnél szebb épületekben, emlékművekben: a Városháza, a Tűztorony, 
a Református templom, a Ferencesrendi templom mellett a Plébánia falára festett freskókat, 
a Petőfi és a Rákóczi emléktáblát is láttuk. Idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy Rozsnyó 
bányaváros volt, és a Lánchíd egyik alkatrésze is itt készült. A vasércbányákban szideritet 
bányásztak.  Két kohó működött: az Etelka és a Károly-kohó, amiket Andrássy Gyula volt 
külügyminiszter édesanyjáról és édesapjáról neveztek el. Ezeket útközben láttuk. 

 

8. dia: Krasznahorkaváralja 

Az útról láthattuk Krasznahorka várát, ami sajnos leégett, és a felújítások miatt még nem 
látogatható. Megnéztük a gömöri Ravennát. Andrássy Franciska és Dénes mauzóleuma 
Krasznahorkaváralján egy "mesebeli palota": egyedülálló szecessziós műemlék, carrarai 
márvány és színpompás apró mozaikok ezreinek felhasználásával készült.  Koszorút 
helyeztünk el Andrássy Dénes és felesége, Franciska sírjánál. A kertben kedvenc kutyájuk 
szobrát is megnéztük. 

 

9. dia: Útközben:Poprád (város és folyó)  

Gyönyörű tájakon haladtunk keresztül. Poprád városához közeledve megtudtuk, hogy itt van 
az európai vízválasztó, ugyanis a Poprád folyó nem a Dunába, hanem a lengyel határnál folyó 
Dunajec folyóba, így a Balti-tengerbe ömlik. Még havas hegycsúcsokat is láttunk. 

 

10. dia: Szepesszombat 

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”.  

 

 

 



11. dia: Szállás 

Az 1. és 2. éjszakai szállásunk az Igló város melletti Csingóban volt. Itt is gyönyörű volt a 
kilátás.  

 

12. dia: Tamásfalvi-kilátó 

A 2. napot kirándulással kezdtük. Felmentünk a Tamásfalvi-kilátóhoz, ami óriási élmény volt. 
680 méteres magasságban a sziklateraszról gyönyörködtünk a kilátásban, és néhányan még 
egy kis barlangba is benézhettek. 

 

13. dia: Lőcse 

Lőcsén megtekintettük a Szent Jakab katedrálist, az egykori Magyarország egyik 
legjelentősebb templomát. Oltárai a középkori faszobrászat legszebb alkotásai közé 
tartoznak. Láttuk a régi Városháza épületét és a város legszebb épületeit is.   

 

14. dia: Szepes vára 

Szepes vára Közép-Európa legnagyobb erődítménye. Itt született Szapolyai János magyar 
király. Láttuk a Szent Erzsébet kápolnát, és az egyik legérdekesebb helyiség a kínzókamra 
volt. Útközben a Szürke Szakáll-hegyi savanyúvizes forrás, és egy működő gejzír mellett 
haladtunk el. 

 

15. dia: Szepeshely 

Szepeshelyen a 13. században épült Szent Márton bazilikát tekintettük meg. A püspöki 
székesegyházban 14. és 15. századi freskók és táblaképek vannak, köztük van a Károly Róbert 
megkoronázását ábrázoló freskó is. Nagyon érdekes volt, hogy a Szapolyaiak címerében egy 
unikornis is szerepel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. dia: Hernád-áttörés 

Gyönyörű látvány volt a Hernád-áttörés is,ami a Hernád folyó által kivájt, 16 km hosszú és 
helyenként a 300 m magasságot is elérő szurdokvölgy Szlovákiában, a Szlovák Paradicsom 
Nemzeti Park területén. 

 

17. dia: Késmárk 

Késmárkon jártunk a Thököly-várban. Aztán az új evangélikus templomban felkerestük 
Thököly Imre kurucvezérnek és Felső-Magyarország fejedelmének a szarkofágját, és koszorút 
helyeztünk el. Az evangélikus fatemplom is nagyon érdekes, varázslatos volt, az UNESCO 
világörökség része. A templom tiszafából és vörösfenyőből készült, semmilyen fém alkatrészt 
sem használtak a felépítésénél. Érdekesség, hogy 2 hónap alatt építették fel. 

 

18. dia: Dobsinai-jégbarlang 
 

A Dobsinai-jégbarlang a Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkban található, az UNESCO 
Világörökség részét képezi. Kb. fél órás sétával értünk fel a jégbarlang bejáratához. Egyetlen 
bejárat van, kb. -2-3 Celsius fok volt a hőmérséklet. 

 

19. dia: Dunajec 

A Dunajec folyón gorál tutajosok segítségével vettünk részt a vízitúrán. A lengyel határon, 
800-900 méter magas sziklák, fenyvesek között haladtunk el, és gyönyörködtünk a tájban. A 
Vörös Kolostor melletti kis öbölből a Pieninek szűk, kanyargós völgyén áthatolva jutottunk el 
az Erdős településtől északnyugatra található végállomásra. A tutajok öt db, egymáshoz 
erősített ladikból állnak, amelyek hossza 5,75 m, szélessége pedig egyenként 45 cm. Egy-egy 
tutaj max. 14 személyt képes szállítani, rajtuk kívül a tutaj vezetője, valamint annak segítője 
alkotja a vízi jármű személyzetét. A tutajt az elől ülő „Mester” irányítja, menetközben 
kommentálja a látnivalókat. 

 

20. dia: Vöröskolostor 

Vöröskolostor a Szepesség határán található. Az ősi kolostor a karthauziaknak épült 1319-
ben. A Berzeviczy család őse Kakas fia Rikolf alapította a Dunajec jobb partján, saját birtokán. 
Mivel a kolostor vörös téglákból épült, ezért a helyiek Vöröskolostornak nevezték el. Az 
épületeket helyreállították, az ebédlőjében freskók találhatók. 

 

 

 



 

21. dia: Ólubló 

Ólubló várában találkozott 1412-ben Luxemburgi Zsigmond magyar király és II. Ulászló 
lengyel uralkodó. A vár a lengyelek zálogává vált, és a zálogba kapott szepesi városok 
igazgatásával megbízott személyek központja lett. A várban láthatjuk a lengyel koronázási 
ékszerek másolatát is. 

 

22. dia: Kassa, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola 

Ellátogattunk egy felvidéki magyar iskolába, a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium és Alapiskolába.  Megtudtuk, hogy a magyar iskolások száma egyre kevesebb, de 
a tanítás természetesen magyar nyelven történik. 

 

23. dia: Kassa, Dóm 

A kassai dómban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc fejedelem, valamint édesanyja, Zrínyi 
Ilona és gróf Bercsényi Miklós generális szarkofágját. Majd városnéző sétára indultunk.  

 

24. dia: Összegzés 

A tanulmányi kirándulás során rendkívül sok élménnyel gazdagodtunk, és rengeteg tudást 
szereztünk a Felvidék történelméről, természeti értékeiről, magyar vonatkozásairól.Az 
idegenvezetőnk rengeteg érdekes történetet mesélt nekünk, amik örökre emlékezetesek 
maradnak. A közösen eltöltött idő alatt jobban megismertük egymást, új barátságok is 
kialakultak.Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük szépen! 

 

 

 

 

 


