Gyöngyszemek a Szepességben

A büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola hetedik osztályos tanulói 2019. május 23-25.
között a „Gyöngyszemek a Szepességben” című projekt keretében a Felvidéken kirándultak.
Az utazás létrejöttét az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Határtalanul” programja tette
lehetővé, mely 2 099 300 Ft-tal támogatta utunkat.
A gyerekek már áprilisban és májusban több előkészítő órán vettek részt, ismerkedtek
Szlovákia földrajzával, irodalmi és történelmi személyiségeivel, programunk úti céljaival. Ezt
követően a tanulók egy izgalmas vetélkedő keretében bizonyították tudásukat.
Május 23-án korán reggel indultunk és délután érkeztünk Rozsnyóba, ahol meglátogattuk a
Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát, vendéglátóinknak átadtuk ajándékainkat.
Rozsnyó után Betlérre vezetett utunk, ahol az Andrássy család pazar vadászkastélyát kerestük
fel. Hatalmas angolparkjában kellemes sétát tettünk.
Este megérkeztünk a szállásunkra, Kakaslomnicra, ahol a finom vacsora után kipihentük az
utazás fáradalmait.
Pénteken először Szepesszombat főterén álltunk meg, ahol 15-17. századi polgárházakat
láttunk. A 13. században épült gótikus Szent György templom főoltárát Lőcsei Pál mester
műhelyében készítették.
Ezt követően természeti értékeket vettünk célba. Két barlangot is felkerestünk, melyek
bejáratáig egy-egy kisebb túrát már tejesítenünk kellett. Először a Dobsinai jégbarlangba
látogattunk, ahol –melegen felöltözve- fél órán keresztül álmélkodva gyönyörködtünk a
csillogó képződményekben. Ezután a Bélai cseppkőbarlangba vezetett utunk. A 1370 méter
hosszú látogatási útvonalat 70 perc alatt jártuk be, miközben 860 lépcsőfokon sétáltunk végig.
A cseppkő-vízesések, tavacskák után a Zeneteremben fényjátékot és koncertet élvezhettünk.
Következő állomásunk a Csorba-tó volt, amely 1346 méter tengerszint feletti magasságban
fekszik. Ez a legismertebb és a leglátogatottabb tátrai tengerszem. A környező hegyek
gyakran felhőkbe burkolóztak, de a látvány így is gyönyörű volt.
Ezután Késmárkra vitt utunk, ahol megtekintettük a Thököly várat, az új evangélikus
templomot és a fatemplomot.
A szálláson este irodalmi vetélkedőt rendeztünk a felvidéki írók és költők munkássága
témakörében.
Szombaton először Csütörtökhelyre utaztunk, ahol felkerestük a Szent László
plébániatemplomot, mely egybeépült a Zápolyaiak temetkezési kápolnájával. A
magyarországi gótikus építészet egyik legtökéletesebb, legarányosabb alkotásaként tartják
számon.
Ezután utunk Lőcsére vezetett, melyet a „Szepesség gyöngyszeme”-ként tartanak nyilván.
Láttuk a csaknem teljes épségben fennmaradt városfalakat. Meglátogattuk a régi Városháza
épületét és a Szent Jakab templomot, amely Szlovákia egyik legnagyobb gótikus temploma.
Kipróbáltuk a szégyenketrecet, megnéztük a Thurzó-palotát. A szerzők, a város és a kor

viszonyainak behatóbb megismerése céljából felolvasást tartottunk Jókai Mór Lőcsei fehér
asszony és Mikszáth Kálmán Fekete város című művéből.
Igló orsó alakú főterén feltűnő volt Szlovákia legmagasabb, 87 m magas templomtornya.
A Szepesi várban fegyverek, kínzókamra, vártörténeti kiállítás és idegenvezetőnk
tárlatvezetése várt ránk.
Kassán meglátogattuk a Szent Erzsébet főszékesegyházat, amely gótikus stílusban épült,
meseszép díszítésekkel, motívumokkal. 1906-ban itt helyezték örök nyugalomra II. Rákóczi
Ferencet édesanyjával és a fejedelem idősebb fiával együtt. Itt elénekeltük a magyar
Himnuszt.
Következő programunk egy kellemes városséta volt Márai Sándor emlékek nyomában. Egyik
tanulónk az íróval „szemben ülve” Halotti beszéd című versét szavalta el, így emlékezve
munkásságára. A Miklós börtönt és a Rákóczi-házat csak kívülről tekintettük meg.
Rendhagyó történelem óra keretében felidéztük a fejedelem szabadságharcban és magyar
történelemben betöltött szerepét. Tiszteletünk jeléül megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc
2006-ban állított szobrát.
Kassáról utunk haza vezetett. A késő esti órákban érkeztünk Bükre, sok-sok élménnyel
gazdagodva.
A kirándulásnak követően értékelő órát tartottunk, ahol felidéztük és megosztottuk egymással
a legkedvesebb élményeinket, emlékeinket.

