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Füstös, mohos óratorony, 
Platánok az utcasoron, 

Boltívek az út felett, 
Mosoly, derű, halk szívesség –
Ez a kedves, szép Szepesség, 

Hogy az Isten áldja meg.

Farkas Imre

1. nap1. nap

Indulás  4.30-kor  a  veszprémi  Hotel  parkolóból  (szokásos).  Legkésőbb 4:15-re
mindenki legyen ott! Folyamatos autózás Murányig. A Salgótarjáni határátkelőnél
állunk meg kávézni és szlovák matricát venni. Ha közbe kell pisi, rádiózzatok és megáll a
csapat. Rádió lesz minden autóban!

Murány faluból túra fel a Murányi várromhoz, Wesselé-
nyi  barlanghoz.  Meredeken  6,5  km  550  m  szinttel  és
ugyanott vissza. Oda-vissza kb. 6 óra és 1óra fent. A tetőn
2 órás előadásom a várról  és a benne élők történetéről.
Közös felkiáltással  lemondható! Közép-Európa egyik leg-
magasabban lévő vára, közel 1000 m magasan. Csak I.
osztályú hegymászókat várunk! De helyszíni  kiképzést is
vállalok, ne adjátok fel rögtön!

Kb. 17:00-ra érünk le kocsikhoz. Innen 70 km Lőcse.
Egy erős óra.
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Lőcse

Murány, a pukli tetején a rom



Érkezés Lőcsére este, 6-7 óra körül. Szállásfoglalás, s ha lesz erő városi séta. Este a
szálláson, megemlékezés március 15-ről.  Verset olvas fel  Gabi én és aki még vállalja.
Maximum öt vers, majd közös éneklés. A 80 huszár című filmből egy darab, majd a Kísér-
tet Lublón című film megtekintése, Cserhalmi Györggyel (1972).  Projektoron vetítem ki a
filmeket.

2. nap2. nap
A szálláson 6 euró a reggeli, ha megérkezünk megkérdezzük mikortól lehet kérni!

Reggel 7:20-kor indulás (!!!) Késmárkra a Thökölyek várába! A vár 8:00- kor
nyit. Mivel általában vezetéses a látogatás, ezért 8:00 kor a várban kell lennünk, hogy ne
kelljen várnunk a következő turnusra. 3 euro a belépő. A helyszínen mindig megkérdezzük,
van e csoportos kedvezmény?!

ÁLTALÁBAN 1,5  ÓRA EGY TÁRLATVEZETÉS A TAVALYI TAPASZTALATOK ALAPJÁN,  bár  az  idei
várak kisebbek a tavalyiaknál.

10:00 óra körül  megyünk át a régi fa- és az új evangélikus templomba. 2 euro a belépő.
A régi igazi kuriózum, az új lényege a benne 1906-óta nyugvó Thököly Imre Felső-magyaror-
szági fejedelem, Zrínyi Ilona 2. férjének, Rákóczi Ferenc nevelőapjának mauzóleuma. 1705-
ben hunyt el a törökországi Izmitben, két évvel élte túl Ilonát, ki szintén ott halt meg. Koszorú-
zunk.

11:00-kor legkésőbb irány Ólubló! 35 km, kb. 45 perc menetidő. Reméljük, hogy
megcsípjük mondjuk a déli vezetést!

12:00 Ólubló

A Podsadek városrész felett  magasodik 711 méter magasban  Ólubló vára.  Ez a vár
a magyar királyság határait védő végvárak közé tartozott. A várban látható kiállítás a vár tör-
ténelmét,  a helyi  céheket  és iparosokat  és a vár  utolsó tulajdonosát  (a  Zamoy családot)
mutatja be. A vár alatt egy korabeli sátortábor áll.

A város főterét építészetileg értékes polgárházak veszik körül. A reneszánsz árkádokkal
díszített Provinčný-ház a  múltban  a  zálogba  adott  szepességi  városok  helytartójának  a
székhelye volt. A Ľubovňai polgárházban kiállított gyűjtemény szinte élethűen mutatja be a
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LublóKésmárk



19. századi középosztály életét. Az ide látogatók biztosan érdekesnek fogják találni a kora-
beli stílbútorokat, a papírgyártó mühelyt, a kéknyomat készítő műhelyt vagy a pénzver-
dét, ahol a látogatók saját maguk is készíthetnek Ľubovňai aranytallért.

Zsigmond király 16 szepességi várost adott  zálogba 1412-ben és csak 360 év múlva
került vissza Teri idejében. Lubló is ezen városok egyike volt, ahogy Szepesbéla is, ahová
visszafelé megyünk be.

15:00 Ha bemegyünk aranytallért is verni, akkor is legkésőbb 15:00 órakor tovább indu-
lunk a Dunajeci áttöréshez! Kb. 28 km-re van, de mellékúton. kb. 45 perc.

Itt  e  teszünk  egy  sétát.  A  parkolástól
oda-vissza tudunk menni,  bármikor eldönt-
hetjük, mikor fordulunk vissza. Vita esetén
én döntök. Vöröskolostornál a mellékelt tér-
képen látható bal hajtűkanyar után a falu előtt bal oldalon van parkoló. A folyó partján aszfal -
tos sétaút van (É felé kell menni!), – Pali útbaigazítása. Ne féljetek a háttérben ott lesz, van!

Hazafelé  Lőcsére,  megállunk  Szepesbélán a
nagyőri  kastélynál. (Késmárk  felett  7km-re,  azért
nem odafelé, mert a többi program fontosabb!)

Valószínűleg már nem lesz nyitva, de ezért nem
kapkodunk.  Szepesség  egyik  legjelentősebb  épü-
lete a nagyőri  kastély. A késő gótikus Szent Anna
templommal és a gótikus-reneszánsz haranglábbal
együtt egységes építészeti komplexumot alkot.

3. nap3. nap
A pihenőnap!!

Elég 9:00– kor indulni! 

Illetve van egy alternatív lehetőség elszántaknak! Nekik/nekünk marad a fél 8-as indu-
lás!
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Csütörtökhely 10 km-re Lőcsétől, de visszafelé (megéri!  – lusták). A több mint kétezer
lelket számláló Csütörtökhely (Szepescsütörtökhely) a Szepesi-medence délkeleti részén
fekszik, nevét a csütörtökökön tartott vásárnapjáról kapta. Szemet gyönyörködtető román stí-
lusú temploma gótikus kápolnájával a település szélén álló dombon áll, ez a lovagkirályunkról
elnevezett Szent László-templom.

A látogatókat elsősorban a Szapolyai-kápolna, a magyarországi gótika legtökéletesebb
alkotásaként számon tartott műremek vonzza. A plébániatemplom mellett álló kolostorépület-
ben lehet kulcsot kérni az épületbe való bejutáshoz. Belépő: ingyen, adományt elfogadnak.

Szepes vára megtekintése. (Itt született Szapolyai János magyar király!) Európa egyik
legnagyobb vára!

Ingyenes mert a múzeum még nincs nyitva! De a szabadon látogatható rész is több
óra!

Szepesváralján megnézzük a Szepesi káptalant.  Szepeskáptalan (Spíšská Kapitula),
más néven Szepeshely egy egyedülálló, mintegy 30 épületből álló fallal  körülvett egyházi
város. A Szepes várával és a zsigrai templommal együtt az UNESCO Világörökség részét
képező, a Szepesség egyházi központjának számító városka fő látnivalója a középkori Szent
Márton-templom, a püspöki székesegyház, melyben a szepességi gótikus szárnyas oltárok
egyik legszebb gyűjteményét láthatjuk. Nyitva: 9–13:00, 2 euró.

Ezután  elugrunk  Zsigrára.  (Pali:)  Szepesváraljáról  nem  az  autópályára  kell  kimenni,
hanem a 18-as útra, ami a sztráda mellett megy. Zsigráról Beharóc (Beharovce) közelében
lehet a 18-as útról az autópályára kerülni.
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A Szepesség leghíresebb középkori freskói (Szent László).

A kora gótikus stílusban épült zsigrai Szent Lélek-templom a falu feletti dombról, védőfa-
lak mögül uralja a szepességi tájat. Páratlan értékű, középkori eredetű falfreskói miatt  az
UNESCO Világörökség része.

1,7 euro 16:00-ig van nyitva. Szepes várától 3 km Hodkovce falun keresztül, Szepesvár-
aljától (Spíšské Podhradie) az 547-es úton Krompachy felé, majd 5 km után egy lepukkant
cigánytelepnél balra Žehra felé 1500 méter.

Ezután frissen érkezés Kassára hiszen ez a pihenőnap!

Ha idejében érkezünk, akkor még aznap elsétálunk a szállásról (párszáz méter) a szé-
kesegyházba, másnap akkor több időnk marad Fülekre.

4. nap4. nap

Kassai  dóm  Rákóczi,  Zrínyi  Ilona  kriptájával.
Koszorúnk elhelyezése a síron.

Kassa északi végében, Hradován (Várhegy): 1986 óta egy 21 méter magas kilátóto-
rony emelkedik a város fölé. A 99 lépcső leküzdése után inspiráló kilátás nyílik egész Kas-
sára. A középkori vár maradványai mintegy 6,2 hektáron terülnek el, ami másfélszerese a
Szepesi-vár területének. Kassai kilátó: (Pali:) Nem tudom, a Mestsky Park melyik részén van
a szállás, de a székesegyházba csakis gyalog érdemes menni.

A kilátóhoz viszont kocsival is lehet, abból indultam ki, hogy a Mestsky Park Ny-i szélén,
a Stefanikova úton vagytok. Onnan egy kis itiner:

A Stefanikován É felé – körforgalomnál egyenesen át – "SPIŠSKA N. VES | PREŠOV"
tábla alatt egyenesen – a 3 sávos részen középső sáv, "ZOO" tábla – a következő kereszte -
ződésnél is a középső sáv (se nem SPIŠSKA N. VES, se nem PREŠOV) – balra mellettünk
látható a "CROW ARENA" – "KAVEČANY | ZOO | KOŠICKY HRAD" tábla, ott balra – kiérünk
a városból – kanyargós út, kb. 1 km után balra megint házak, jobbra buszmegálló és parkoló.
Onnan gyalog kb. 7–800 m a kilátó.

Márai szülőháza, ha megtaláljuk.

Ha  Kassáról  legkésőbb  délben  eltudunk  indulni,  akkor
megnézzük  kívülről
Krasznahorka  várát,
mely  talán  18-ra
készül  el.  El  fogunk
indulni!
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büszke vára



Érkezés Fülekre. Palócföld legnagyobb vára

Fülek (Fil’akovo) impozáns várromja a város közepén magasodó vulkáni bazaltkúpra
épült. A nagy terjedelmű erődítmény néhány bástyája, egy nagy tornya és sziklába épült vas-
tag falai maradtak meg az utókornak. A falakról csodás
kilátás nyílik a 70 %-ban magyarok lakta kisvárosra és a
környező hegyekre.

A vár bejárata a Váralja (Podhradská) utcából nyílik.
Közvetlenül a várhoz is fel lehet menni kocsival, azonban
érdemesebb  megállni  a  központban,  a  Fő  utcán,  és
onnan gyalogolni a Váralja utcán át a várhoz. A vár alatti
rész enyhén szólva sem túl bizalomgerjesztő, maradjunk
a felújított Podhradská utcán, úgysem lesz kedvünk más-
felé kalandozni.

Fülek  Salgótarjántól  északra  25  km-re  fekszik,  a
somoskőújfalui határátkelőtől maradva a 71-es főúton 10
km-re jobbra ágazik le a városkába vezető út.

3 euro a kombinált belépő ( csak a várséta 1,5). Ne legyetek garasoskodók. Minden nap
10:00 – 18:00. Innen Veszprém 275 km kb. 4 óra, pisiléssel a komáromi Tescós vásárlással,
persze ha megtaláljuk.

Hazaérkezés éjszaka, vagy hajnalban. Vasárnap lehet pihenni!

Hát röviden ennyi. Sokat mesélek majd nektek Wesselényiről, Széchy Mariskáról, And-
rássyakról, Thökölyekről, Szapolyaiakról, hát talán a Rákócziakról nem kell.

Költségek:

Lőcsei szállás (7500 ifával) 24-25 euro / éjszaka, Kassa kb. 10 euro a benzinpénz kb
7000 Ft/fő Belé

Autónként 10 euró a szlovák autópálya matrica, és valamennyi a tíznapos magyar, ti ezt
biztosan tudjátok.

Az éttermi taxák rajtatok múlik!

Biztosítás párszáz forint.

Hát útra fel, puhányok, kacagányok!!! Ahoj Poplacsek!

Attila
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Fülek


