Felvidéki utazásunk

Szlovákiai utazásunkat 2019.04.08-án a kora hajnali órákban kezdtük meg. A hosszú út
után első megállónk Betlér volt, ahol az Andrássy- család gyönyörű vadászkastélyát
tekinthettük meg. Elámultunk a kastély pazar berendezésén, az ott látott festményeken,
valamint híres könyvtárának gyűjteményén. Az épület mögött hatalmas angolparkban
tettünk sétát, amelyben egzotikus fákat és bokrokat csodáltunk meg. Ezt követően nagy
szeretettel fogadtak minket Pelsőcön, a Dénes György Alapiskolában. Bemutatták
nekünk az iskola épületét, a termeket, ahol magyarul tanulnak a diákok. Következő
állomás Rozsnyó volt. A városban tett séta után felkapaszkodtunk az őrtoronyba,
ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városközpontra. Egy finom fagyi elfogyasztása után
ismét elindultunk, de most már Tátralomnicra, a szállásunkra. Nagyon szép
környezetben , tiszta szobákkal és finom ételekkel vártak minket . A hosszú út után
jólesett a pihenés.
Másnap reggel korán indultunk a Bélai cseppkőbarlanghoz. Hatalmas termeihez szűk
folyosók vezettek, 800 lépcsőfokát lelkesen másztuk meg. Legérdekesebb itt egy
zeneterem volt, ahol koncerteket is adnak. Az itt megszólaló zene felejthetetlen élményt
nyújtott mindannyiunknak. Ezen a napon megnéztük Késmárk, Lőcse valamint
Csütörtökhely nevezetességeit. Késmárkon két evangélikus templomot tekintettünk
meg:
-

a Szentháromság tiszteletére emelt fatemplomot, amely Szlovákia épített
kulturális világörökségének

részét

képezi.

Napjainkban

is

tartanak

ott

evangélikus istentiszteleteket.
-

Késmárk új evangélikus templomában pedig a „kuruc király” Thököly Imre
szarkofágja mellett állhattunk.

Lőcsén a római katolikus Szent Jakab templomot, Szlovákia egyik legjelentősebb vallási
épületét csodálhattuk meg. A világ egyik legmagasabb gótikus oltára mindannyiunkat
elkápráztatott. Csütörtökhelyen a Szent Lászlóról, a lovagkirályról elnevezett
templomban és a Szapolyai család kápolnájában is jártunk.
Utolsó napunk a Lőcsétől 15 km-re fekvő Szepesi várhoz vezetett, amely Közép-Európa
legnagyobb erődítménye, értékes műemlék, és az UNESCO Világörökség része. Ebben a
várban született, 1487-ben, a Habsburgok előtti utolsó magyar király, Szapolyai
János. Róla mi is tanultunk történelemből! Itt emlékeket vásároltunk, melyekkel
családtagjainknak szerettünk volna örömet szerezni.

Utolsó utunk Kassára vezetett. Itt II. Rákóczi Ferenc rodostói házát jártuk körbe, amely
annak a háznak az utánzata, ahol a fejedelem 1720 és 1735 között száműzetésben élt, és
halt meg.
Kassa városának főterén áll a gyönyörű gótikus székesegyház, a Szent Erzsébet dóm. Ez
az építmény Szlovákia legnagyobb temploma, amelyben külön figyelmet érdemel a Szent
Erzsébet főoltár, a 48 gótikus táblaképpel. 1906-ban itt helyezték örök nyugalomra II.
Rákóczi Ferenc, valamint édesanyja, Zrínyi Ilona hamvait.
Az évfolyam nevében köszönjük a lehetőséget, csodálatos élményben volt részünk!

