
2022.04.19. 

Hajnali 5:00 órakor indultunk a bajai vasútállomás elől, és fél tízre érkeztünk meg a füleki várhoz. 

Felvettük a kapcsolatot az idegenvezetővel, majd a vár meghódításába fogtunk. A tárlatvezetővel 

végigjártuk a vár állandó kiállítását, majd a ragyogó idő lehetővé tette, hogy mi is bevegyük a várat, és 

a legmagasabb falakra is felmásztunk. Ezután a helytörténeti múzeumban néztük meg Fülek 

nevezetességeit. 

 

 

 

 

 

 

Utunk következő állomása Mikszáth szülőfaluja, Szklabonya lett. Az időjárás megmutatta minden 

arcát: hol az eső esett, hol a hó szakadt, hol a nap sütött. A Mikszáth - emlékháznál nagyon tartalmas 

vezetés segítségével ismerkedtünk meg az író életútjával és műveivel. A kiállítás interaktív. mindent 

meg szabad fogni, mindent ki lehet próbálni. A kiállítási tárgyak mennyiségét csökkentették, így 



szimbolikusan - főként tárgyak segítségével - mutatják meg Mikszáth műveit és életrajzát. A sokféle 

hatás még inkább megjegyezhetővé teszi a gyerekek számára a sok információt. 

 

 

 

 

 

 

 

A következő az állomás Alsósztregova, Madách kúriája lett. A helyi idegenvezető segítségével 

ismertük meg Madách és családja életét, majd azokat a terveket nézhettük meg, amelyek a Tragédia 

színeit dolgozzák fel. Ellátogattunk a Madách család sír helyéhez is, amelynek tetején egy három és fél 

méter magas Ádám szobor látható. 



 

 

 

 

 

A következő állomás, a losonci temető jelentette az igazi kihívást. A helyismeret és a tájékoztatás 

hiánya miatt a tervezettnél hosszabb időt töltöttünk ezen a helyen. Két olyan sírt kerestünk, amelynek 

a pontos helyét senki nem tudta: sem az idegenvezető, sem a helybéliek. Ekkor alkalmaztak a modern 

technikát: telefonos GPS - koordináták alapján végül megtaláltuk a tőlünk 50 méterre lévő sírokat. Azt 

hiszem, ezt a temetőt még egy csoport sem nézte meg ilyen alaposan, mint mi.  



  

 

A szádalmási szállás következett. Mivel a szállás a domb tetején található, elég nehéz megközelíteni 

egy hatalmas autóbusszal. A szállásadó autós felvezetését vettük igénybe. A szállást elfoglaltuk, 

nagyon jónak találtuk. Megettük a finom vacsorát: zöldséglevest és sertés pörköltet uborkával. Majd a 

sofőrrel az idegenvezetővel együtt megterveztük a következő napi programot. 

 

2022.04.20. 

A bőséges reggeli elfogyasztása után olyan programok vártak ránk, ahol csak kívülről ismerkedtünk 

meg a látnivalókkal. A távolból megcsodáltuk Krasznahorka várát, kívülről megnéztük az Andrássy 

mauzóleumot. Ezután Rozsnyó városának főterét tekintettük meg, ahol Andrássy Franciska szobrát 

néztük meg és a Rákóczi ott-tartózkodása emlékére állított márványtáblát. 



 

 

 

 

A következő program meglepetés volt a csapat számára: a betléri kastélyt néztük meg. Mindannyian 

ámulva figyeltük, hogy milyen hatalmas vagyonnal mennyi értékes dolgot halmoztak fel 

otthonunkban, mennyire tudták élvezni az életet ezek a grófok. Lenyűgöző volt az is, hogy utazásaik 

során mennyi egzotikus tárgyat tudtak összegyűjteni. 



 

 

 

 

 

Utunk következő állomása Rimaszombat volt, két költő nyomába eredtünk: az egyik Petőfi Sándor, a 

másik Tompa Mihály. Azért, hogy az ifjúság számára könnyebben emészthetővé váljék ez a sok 

irodalmi utalás, a buszban az adott helyszínhez kapcsolódó irodalmi műveket olvastunk fel. A két 

költő szobrának megtekintése után felkerestük azt a házat is, ahol Petőfi 1845 - ben tartózkodott. 

Mivel idegenvezetőnk rimaszombati származású, ezért megmutatta azokat az iskolákat is, ahol 

jelenleg tanulják a magyar nyelvet az általános és középiskolás diákok; illetve azt, hogy hol tanult 

Mikszáth Kálmán. A település másik két híres emberéről is megemlékeztünk, hiszen itt született Blaha 



Lujza, a nemzet csalogánya, valamint Bartók felesége, Pásztori Ditta. A híres zeneszerző városban 

adott koncertjének emlékét tábla örökíti meg. Gömör megye néprajzával, történetével, a városban 

űzött foglalkozásokkal, a terület növény- és állatvilágával ismerkedtünk meg a Gömör Múzeumban. 

Nagyon színvonalas vezetést kaptunk. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ezután a természet szépsége várt ránk. Egy meredek kaptatón jutottunk fel Maginvári kilátóhoz, 

ahonnan csodálatos panoráma tárult elénk. Az utat a pihenővel együtt egy óra nyolc perc alatt 

teljesítettük. Itthon nagyon finom vacsorával vártak minket: a gulyásleveshez frissen sütött szilvás 

buktát kaptunk. 

 
 



 

 

2022.04.21. 

A mai nap első részét Kassa városában töltöttük. A városnézés első programja Rákóczi Ferenc 

emlékére vonatkozott. Először a Rodostó házat kerestük fel. Ez a ház Rákóczi száműzetésben töltött 

idejének otthonát idézi fel a fejedelem személyes tárgyaival, az újratemetésére utaló tárgyakkal, 

dokumentumokkal. Ezután temetési helyére látogattunk el. A kassai Szent Erzsébet dóm kriptájában 

nyugszik édesanyjával, Zrínyi Ilonával, valamint hű kapitányával, Bercsényi Miklóssal. Hogy a 

száműzetésben töltött évekkel, illetve a fejedelem halálának körülményeivel tisztában legyenek a 

gyerekek, Mikes Kelemen 112. levelét olvastam fel a buszban az idegenvezetői tájékoztatás után. A 

fejedelem emlékére koszorút helyeztünk el a szarkofágjánál, valamint elénekeltük a magyar Himnuszt 

is. A templom egyik freskója a fejedelem életének fő állomásait mutatja be, ezt is megtekintettük. 

 A városnézés következő állomása Márai Sándor emlékéhez kötődik. Elsétáltunk az író házához, ahol 

gyerekkorát töltötte, majd az utca végén található szobrát tekintettük meg. A szobor igen hívogató: 

Márai székkel kínálja, egy beszélgetésre invitálja az őt meglátogató turistákat. A belváros 

megtekintését önállóan végezhették a gyerekek, másfél órás szabad programot kaptak.  

  



 

 

 

 

 

 

 

A nap másik részét a természetben töltöttük. A Szádelői - völgy természeti szépségeiben 

gyönyörködtünk. Hatalmas sziklák között csörgedező patak mentén 9 km - es túrát tettünk meg, és 

erre nekünk kettő óra és elegendő volt. A programok sora itt még nem ért véget, mivel korán 



hazaérkeztünk, és még tele voltak a gyerekek energiával. Felkeresték a település focipályát, és nagy 

meccseket vívtak. A bőséges vacsora sem vette kedvüket, mert a finom étel után még tovább folytatták 

a focizást. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2022.04.22. 

A Szepességbe utaztunk. Utunk első állomása a szepesi vár volt. Két magyar csoporttal is 

találkoztunk, akik szintén a Felvidéket járják. A vár felújítása most zajlik, ezért a felső várrész le van 

zárva, csak az alsó részt tekintettük meg.  

 

 



 

 

 

A következő állomás Lőcse városa volt. A szepességi város legszebb épületeit néztük meg a főtéren, 

majd fényképeket készítettünk a szégyenketrecnél is. A buszban a lőcsei fehér asszony történetét is 

elmeséltük. 

  

 



Késmárkon elég szerencsétlenül alakult a helyzetünk. Nem tudtuk tisztelegni Thököly Imre sírjánál, 

nem tudtuk megnézni az evangélikus fatemplomot sem, mivel mind a kettő zárva volt. És nemcsak az 

ebédidő tartamára. Elsétáltunk Thököly várához, megnéztük a kuruc vezér lovasszobrát háttérben a 

Magas - Tátra havas csúcsaival. Mivel az időjárás igen borongósra fordult, ezért az Iglóról tervezett 

túrát lemondtuk, és hazafelé indultunk. 

 

 

 

Ez a nap is a focizás jegyében zárult. A bolognai spagetti vacsorának nagy sikere volt. 

2022.04.23. 

Kirándulásunk utolsó napján a tótokhoz látogattunk. Először a távolabbi pontot, Selmecbányát 

kerestük fel. Megcsodáltuk a valamikori bányaváros gazdagságát, amit az arany kitermelése biztosított 

számukra, illetve megkerestük azt az iskolát, ahol Petőfi Sándor és Mikszáth Kálmán is tanult. Petőfi 

emlékét magasan az iskola falán egy tábla is megörökíti. Mivel bányavárosról van szó, nem mehettünk 

el a bányászati emlékek mellett sem. Így védőfelszerelést húzva egy kilométeres sétát tettünk 50 

méteres mélységben a ma már nem működő selmecbányai Béla aknában. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Utunk utolsó állomásán, Zólyom várában megkoszorúztuk az itt született Balassi Bálint emléktábláját. 

 

 

 

 



 

 


