
ÚTINAPLÓ 

 

Az első napon reggel hét óra körül indultunk Oroszlányról. Kecskéden felvettük még egy 
osztálytársunkat, utána Komáromban az idegenvezetőnket, Zsuzsa nénit.  

Alsósztregován végig jártuk a Madách- kúriát, mely ma múzeumként üzemel. Az első 
részében Madách Imre korabeli kinézetébe kaptunk bepillantást az épületnek. A kiállítás 
második fele Az ember tragédiáját dolgozta fel. Ezek után a közelgő eső miatt gyorsan 
megnéztük a Madách- család kriptáját majd tovább indultunk. 

Rozsnyón folytattuk utunkat, ahol sok érdekességgel találkoztunk: aszfaltra festett térképpel, 
mely a környékbeli nevezetességek helyét mutatja, Szent Anna és Szűz Mária mennybe 
menetele templommal, Petőfi Sándor és Andrássy Franciska, (aki a gyermekotthont alapította) 
emlékművével. Ezek után betértünk partner iskolánkba, a Fábry Zoltán Alapiskola és 
Szakközépiskolába, ahol egy kis bemutatkozás után közös játékokat játszottunk.  

A Bebek és az Andrássy család ősi birtoka, a Betléri kastély volt következő úticélunk. Először 
az elöl található rendezett francia-, majd a hátul lévő angol kertet barangoltuk be. A kastély 
sárga falain belül is igen pompás látvány fogadott, kitömött állatok, festmények, porcelán 
tárgyak, 16 fürdőszoba sőt még három múmia is. 

Végül megérkeztünk szálláshelyünkre, Tátralomnicra. A táj csodás volt. A Magas- Tátra 
csúcsait is látni lehetett onnan. Megvacsoráztunk, majd elfoglaltuk szálláshelyeinket. 

A második nap Ótátrafüredre mentünk busszal, majd onnan felvonóvonattal a Tarajkára. 
Tettünk egy sétát a hegyekben, mely során érintettük a Tar-pataki vízesést, a Bilik- és a 
Rainer menedékházat, ahol ízletes gyógynövény teát is ittunk. 

Poprádon kaptunk fél óra szabadidőt, ami alatt fagyiztunk, megettük az ebédre kapott 
szendvicseinket, megcsodáltuk a főteret és az üzletek portékáit. 

Késmárkon a Thököly kastély után a templomot is megszemléltük, ahol Thököly földi 
maradványait őrzik. Itt elénekeltük nemzeti Himnuszunkat is. A fatemplom, mely az 
UNESCO világörökség részét képzi sok szépséggel kecsegtetett. Lefelé fordított hajó formája 
a tengerészek emlékét őrzi, akik az építés költségeit fedezték. Lőcsén sok a látnivaló: a Szent 
Jakab templomban a világ legmagasabb gótikus oltára, mely Pál mester munkája; a 
szégyenketrec, ahova a hűtlen nőket zárták; a városháza, mely többek között a lőcsei fehér 
asszony emlékét őrzi és az egykori városfal maradványai. A városházán található múzeum 
megtekintése után kiselőadásokat tartottunk Jókai Mór: Lőcsei fehér asszony, és Mikszáth 
Kálmán: Fekete város c. műveiből, illetve az írók életéről és munkásságáról. 

„Meglepetésként” a Mária bazilikát is meglátogattuk a Mária hegyen, mely csodás 
rózsaablakokkal büszkélkedhet. 

Harmadnap utunkat Iglón kezdtük, ahol megcsodáltuk az evangélikus, katolikus és 
görögkatolikus templomot, melyet Krisztus életét a születésétől a haláláig ábrázoló mozaik 
díszít. Itt található még színház, pestisszobor, kívánságot teljesítő harang és Csontváry 
Kosztka Tivadar egykori lakóhelye. Iglói városnézésünket egy általános iskolában zártuk. 



Ezután Márkusfalván a Máriássy kastélyt néztük meg. A nap folytatásaként felmásztunk a 
Szepes várhoz. Fentről gyönyörű kilátás tárult a szemünk elé. 

Szepesgörgőn megnéztük a várat, ami jelenleg leány javítóintézményként működik. Zárásként 
pedig a szlovák- paradicsomban tettünk egy túrát a fehér- patakhoz és a Tamáshegyi 
kilátóhoz. Útközben elkapott minket az eső és jól megáztunk, de ez csak hozzáadott a 
kirándulás varázsához. 

Este a szálláshelyünkön vetélkedőn mérhettük össze tudásunkat a felvidéki írók, költők 
munkáiról szóló feladatlappal. 

Az utolsó napunk nagy része az utazásra ment rá. A dobsinai jégbarlang volt első megállónk. 
igazán megérte felmászni ide, ugyanis a jégképződmények szemet gyönyörködtetőek voltak.  

Kassán a Szent Erzsébet dómban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját, bepillantottunk a 
mesterségek utcájába és a Rodostó házban rendhagyó történelemórán elevenítettük fel 
tudásunkat Rákóczi magyar történelemben betöltött szerepéről. A plázánál pihentünk egy 
kicsit, majd hazaindultunk. 
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