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A Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskolájának, valamint a Bajnai Simor 

János Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolájának 7. osztályos tanulói a Határtalanul 

program keretében 2022. április 25-29. között öt napos felvidéki táborozáson vett részt, amelynek 

témája: II. Rákóczi Ferenc nyomában: a szabadság hőseinek útján. 

 

Utunk első állomása Fülek volt, ahol először a várat néztük meg. A vár kiállításain részletes 

tárlatvezetésben volt részünk. Meghallgattuk a vár történetét és megnéztük az ott talált leleteket. 

Utána felmentünk a vártoronyba, ahonnan felejthetetlen kilátás nyílt a városra, majd kimentünk a 

várkertbe. 



 

A várból átsétáltunk a füleki ferences templomhoz, ahol megcsodálhattuk az eredeti állapotának 

megfelelően helyreállított főoltárt. 

 



 

Következő úticélunk a Szilicei-fennsíkon lévő Gyökérréti-tó volt. A Gyökérréti-tavat az 1980-as 

években a legnagyobb állóvízként tartották számon a Gömör-Tornai Karszton belül, napjainkra 

sajnos szinte teljesen kiszáradt. 

 



 

Első napunk zárásaként elfoglaltuk szállásunkat Várhosszúréten a Jozefína panzióban. 

 

Második napunk első állomása Késmárk volt, ahol elsőként az evangélikus templomot kerestük fel, 

és megkoszorúztuk gróf Thököly Imrének, Zrínyi Ilona második férjének, II. Rákóczi Ferenc 

nevelőapjának a szarkofágját. 

 



 

Ezután meglátogattuk az UNESCO Világörökség részeként számon tartott cipszer fatemplomot, 

amely tiszafából és vörösfenyőből épült egyetlen fém alkatrész felhasználása nélkül. 

 



 

Utunk Késmárkról Lőcsére vezetett, ahol Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című művének 

cselekménye játszódik. A regényben is jelentős szerepet játszó régi városházában ma a Szepesi 

Múzeum működik. Az épületet a reneszánsz világi építészet legjelentősebb remekművei között 

tartják számon a Szepességben. 

 

Napunk utolsó állomásaként felkerestük Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű erődítményét, 

Szepes várát, itt született Szapolyai János magyar király. A vár méretei elképesztőek! 



Elhelyezkedésének köszönhetően az egész vidék belátható, a távolban még egy havas 

hegycsúcsot is felfedeztünk! 

 

Harmadik napunkat Kassán kezdtük. Elsőként meglátogattuk II. Rákóczi Ferenc rodostói házának 

másaként épített „rodostói házat”.  

Itt láthattunk a fejedelem ruhatárából néhány eredeti darabot, és az eredeti ebédlőt is 

megcsodálhattuk. Megtudtuk, hogy az ott kiállított fa szekrényeket maga Rákóczi készítette. Viszont 

a saját készítésű karosszékét sajnos nem láthattuk. Itt csak egy másolat volt kiállítva. Eredeti 

filmfelvétel megtekintésével átélhettük az újratemetés magasztosságát. 

                    



 

A rodostói ház után átsétáltunk a dómba, ahol megkoszorúztuk a nagyságos fejedelem, valamint 

édesanyja, Zrínyi Ilona szarkofágját. 

 



                    

A dómban tett látogatás után kapott szabadidő alatt mindenki önállóan fedezhette fel Kassa 

látványosságait, érdekességeit, többek között a dóm közelében lévő „zenélő szökőkutat” is. 

                   



Ezután Eperjesre látogattunk, ahol megnéztük a városközpontot, ahol a Felvidék legrégebbi városi 

műemlék-rezervátumát csodálhattuk meg. Itt látható a Rákóczi- ház is, amely a Rákóczi-család ősi 

tulajdona és különlegessége, hogy a család valamennyi fejedelmi tagja megfordult benne. A Szent 

Miklós plébániatemplom előtt felidéztük a „Mikulás történetét”, majd megcsodáltuk a Neptunus 

szökőkutat. 

 

 

Harmadik napunk utolsó és egyben embert próbáló programja volt a kirándulás Sáros várához. A 

6 km-es távolság és a +230 méteres szintkülönbség mindannyiunkat próbára tett, de mindenki 

teljesítette a távot. Idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy a vár alatti kastélyban fogták el II. Rákóczi 

Ferencet, de hívei megszöktették és Lengyelországba menekült, onnan tért vissza később, hogy a 

felkelés élére álljon. 

                              



 

 

 

Negyedik napunkat az UNESCO Világörökség részét képező Szádelői-völgyben kezdtük. A 

lenyűgöző szépségű természeti környezetben megnéztük a hasadék legérdekesebb 

képződményét, a 105 m magas, különálló, formája miatt Cukorsüveg névre keresztelt sziklacsúcsot. 

 

 



                                   

 

Ezután Krasznahorkaváraljára látogattunk, ahol megcsodáltuk Andrássy Dénesnek és feleségének, 

Franciskának végső nyughelyét. A mauzóleum a világ több tájáról származó márvánnyal, 

féldrágakővel, mozaikokkal díszített. A szarkofágok carrarai márványból készültek. Érdekes és 

megható, hogy a család a 20 éves korában elpusztult kutyáját a mauzóleum mögött helyezték 

öröknyugalomba. Emlékművére németül a „Hűségért hűséget” felirat került. 



                          



 

Következő állomásunk Rozsnyó volt, ahol megnéztük a Bányászati múzeumot. A múzeum épülete 

eredetileg is múzeumnak épült 1910-ben, szecessziós stílusban. A Bányászati múzeum után 

megismerkedtünk Rozsnyó városközpontjában álló különleges épületekkel. 

 



 

 



 

Rövid szabadidő után indultunk Csetnekre, ahol meglátogattuk a középkori falfreskókkal díszített 

evangélikus templomot. A templomban található, a magyar szent királyokról és a királyi udvarban 

élő hölgyekről készült freskók páratlan ritkaságnak számítanak. Érdemes tudni, hogy a csetneki 

vasolvasztóban fegyvereket gyártottak II. Rákóczi Ferenc számára. 

 

 



 

A sok látnivaló után még mindig nem volt vége a napnak, mert a szállásunkon gyöngyfűzés és/vagy 

hagyományőrző íjászat várt ránk. 

 



 

Utolsó napunkon meglátogattuk a Világörökség részét képező Gombaszögi-cseppkőbarlangot, 

mely a Gömör-Tornai Karszt szlovákiai oldalán, a Szilicei-fennsík nyugati szélén található. A túra 

során megcsodálhattuk a fehér és vörös színű cseppköveket és a világviszonylatban is ritkaságnak 

számító 3-5 mm átmérőjű, üreges 1-2 m hosszú szalmacseppköveket. 

            



 

 



 

A cseppkőbarlangban tett látogatásunk után elindultunk haza. 

A hazafelé úton nagyon jó volt a hangulat. Búcsúzáskor megköszöntük buszsofőrünknek és 

idegenvezetőnknek a nagyszerű, együtt töltött időt. Fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva 

értünk haza erről a csodálatos túráról! 

Köszönetet mondunk a Bethlen Gábor Alapítványnak, hogy anyagi támogatásával 

lehetővé tette számunkra ezt a felejthetetlen élményekben bővelkedő utazást! 


