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Ballagás
Június 18-án 27 nyolcadik osztályos diák
vett búcsút az általános iskolától.
A ballagási ünnepélyen elköszöntek
tanáraiktól, iskolatársaiktól,
megköszönték szüleik támogatását.

Az iskolánkból elballagó tanulók közül szeptembertől nyolcan gimnáziumban, tizennégyen technikumi osztályban, öten
pedig szakképző iskolában folytatják tanulmányaikat. Mindannyiuknak azt kívánjuk, hogy teljesítsenek képességeiknek

megfelelően és legyenek boldogok középiskolás éveikben.
Legfiatalabb gyermekével együtt vett szülőként búcsút iskolánktól hosszú évek kitartó és lelkes munkája után Horváth SziFolytatás a 2. oldalon

10 éves a sármelléki Tüskevár Táncegyüttes
A Tüskevár Táncegyüttes 2022. június 5-én ünnepelte 10 éves fennállását, amelyet kiállítással, gála műsorral
és táncházzal ünnepelt. Ennek apropójából született e kis összefoglaló Üst Gyula gondolatai mentén.
A Tüskevár Táncegyüttes megalakulásának előzményéhez tartozik, hogy
1997 szeptemberében a helyi iskola
vezetése a Talentum Művészeti Iskolát
bevonta a gyermekek művészeti nevelésébe. Ez azért fontos megemlíteni,
mert akkor kerültem én is Sármellékkel
először kapcsolatba, ami későbbiekben
számomra meghatározó élményeket és
eseménysorozatot indított el. E két is-

kola szimbiózisban működött és cselekedett. Ferge József akkori igazgató úr
gondolatai is e célok és értékek mentén
fogalmazódtak meg: „…tanulóinkat
a tiszteletre, a természet szeretetére,
az emberi munka, kultúra megbecsülésére, a természetben és az emberi
alkotásokban megjelenő szépség értékelésére, valamint tevékeny és alkotó
életre igyekszünk nevelni.” Ez a folya-

mat 2007-ig tartott, egy kis szünet után
2012-ben az új iskolavezetés úgy gondolta, hogy szakkör jelleggel folyjék tovább a szakmai munka. Ezt az évszámot
tekinthetjük a táncegyüttes alakulásának. Ettől az időponttól kezdve az akkori
gyermekekből egy ifjúsági csoport nőtte ki magát, akik odaadásukkal, elszántságukkal, lelkiismeretes munkájukkal
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
lárd, a Szülői Szervezet vezetője. Munkáját köszönjük, hálás szívvel gondolunk
rá. A Szülői Szervezet még két tagjának
köszöntük meg munkáját. Kőnig Diána
és Szummer Ildikó további életéhez sok
sikert, jó egészséget, új feladataikhoz kitartást kívánunk.
A ballagási ünnepély keretei között oklevelek, könyvjutalmak, díjak átadására
is sor került. Kiemelkedő tanulmányi
eredményért, kitartó szakköri és közösségi munkáért vehették át jutalmukat a
nyolcadikosok.
DÍJAZOTTJAINK:
Kiss Brigitta – Zalavár Ifjú Tehetsége
Brigi kisdiákként a Sármelléki Általános
Iskola Zalavári Cirill-Metód tagiskolájának padjait koptatta. Magatartása
és szorgalma példás, tanulmányi eredménye kitűnő volt alsó tagozatosként.
Lelkes, jól és könnyen motiválható, tisztelettudó és barátságos tanulója volt
osztályának. Ötödik osztálytól Sármelléken folytatta tanulmányait zalavári osztálytársaival együtt. Kitartó munkával,
jó képességekkel és óriási szorgalommal
itt is az osztály legjobbjai közé tartozik.
Jelesnél rosszabb bizonyítványa soha
nem volt. Tanárai megbízhatónak tartják, nyugodtan számíthatnak rá ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények
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szervezésénél. Énekelt a népdalos csoportban, táncolt a modern táncszakkör
tagjaként, mondott verset az iskola és
Zalavár rendezvényein. Szívesen dolgozott a kézműves majd a varró szakkörön,
szabad idejében szívesen rajzol, fest.
Képességeit iskolán kívüli szakkörön is
igyekezett kibontakoztatni. Rajzpályázatokon gyakran képviselte eredményesen
az iskolát. A sorozatos kiváló tanulmányi
eredmények és a sikeres felvételi vizsga
eredményeként Brigi a zalaegerszegi
Ady Endre Gimnázium kilencedik évfolyamos tanulója lesz szeptembertől. Azt
kívánjuk, hogy kitartása, szorgalma, tehetsége juttassa el őt céljaihoz!
Németh Melinda Mária
– Sármellék Ifjú Tehetsége
A szorgalmas, jó képességű kislány több
tanulmányi versenyen is képviselte az
iskolát. Már alsósként helyesírási és mesemondó versenyekre járt, elismerést
szerzett ezzel saját magának és az iskolának is. Énekelt és versenyzett a népdalos
csoportban, éveken át lelkesen táncolt
az iskola modern tánccsoportjában.
Osztályában nagyon népszerű a mindig
jókedvű, vidám tanuló. Barátságos természete miatt általában a társaság középpontja, ő az, aki mindenkivel jóban
van. Társai kedvelik, keresik a társaságát.
Tanárai bátran számíthattak rá műsorok, rendezvények szervezésekor. Kész-

ségesen segítette a diákönkormányzat
munkáját. Középiskolásként a keszthelyi
Vajda János Gimnázium tanulójaként
találkozhatunk vele. A nyelvi tagozatos
osztály tanulója lesz. Kívánjuk, hogy a
gimnázium tanulójaként is számtalan
sikert érjen el, képességeit kihasználva mélyítse tudását. Ugyanakkor őrizze
meg jó kedélyét, vidámságát és kitartással haladjon céljai felé.
Torma Emese – Marton Jenő díj
A zalavári kislány 2014-ben kezdte meg
általános iskolai tanulmányait az első
osztályban. Hamar megmutatkozott,
hogy osztálya egyik legtehetségesebb
tanulója, kitűnő képességekkel. A tanulás nem okozott neki gondot, az általános iskolai bizonyítványában a nyolc év
alatt végig jeles és kitűnő értesítések
szerepelnek. A tanórákon bizonyítja,
hogy jó képességeivel, aktivitásával osztályának kiemelkedő tanulója, tanárai
biztosan számíthatnak rá az óraszervezések során. Matematikából szinte valamennyi, általános iskolásoknak szervezett tanulmányi versenyen elindult és
szép eredményeket ért el a Zrínyi Ilona
és a Kenguru matematika megmérettetéseken. Stabil tudása megmutatkozott
a történelem, biológia és magyar órákon, de fizika és kémia órákon is. Társainak szívesen segít, tudását átadja, így
támogatja őket.

A tanórákon kívül is aktív szereplője az
iskolai életnek. Gyakran szerepelt iskolai
és faluszintű műsorokban, gyorsan és
könnyen tanult akár verset, akár prózai
szöveget. A megemlékezések, ünnepélyek, iskolai és faluszintű rendezvények
állandó szereplője. A műsorok színvonalát énekhangja megmutatásával is emelni tudta. Jellegzetes, erős, karakteres
hangját már alsós korában is sokat hallhattuk nem csak iskolai rendezvényeken,
hanem népdaléneklési versenyeken is.
Rendszeres résztvevője volt a Tiszán
innen, Dunán túl népdaléneklési versenynek, számtalan arany minősítéssel
tért haza a „Szép Zalában születtem” területi és megyei fordulóiról vagy éppen
a Gergely-napi művészeti fesztiválról
Gyenesdiásról. Szólóban és kisegyüttes
kategóriában is évről évre szaporította
elismeréseinek számát és öregbítette az
iskola hírnevét.
Kitartóan sportol. Évek óta nagy kitartással és szorgalommal űz küzdősportokat,
ezen a területen is számos versenysikert
bezsebelve.
A sokoldalú kislány céltudatosan készül
a felnőtt életre. Kitartásának és kiemelkedő tanulmányi eredményének, valamint sikeres felvételijének köszönhetően a jövő tanévtől a keszthelyi Vajda
János Gimnázium biológia tagozatos osz-

tályának tanulója. Orvosnak készül. Azt
kívánjuk, hogy érje el célját, valósítsa
meg álmait. Élje meg élményként a középiskolás éveket. Maradjon továbbra is
céltudatos, segítőkész és fogadja meg a
körülötte élő felnőttek segítő tanácsait.
Sok sikert és nagyon boldog, eredményes életet kívánunk Emese!
Csepregi Lilla – Marton Jenő díj
Egészen kis kora óta céltudatosan készül
felnőtt életére a most általános iskolájától elköszönő tanuló. Szeret szerepelni,
énekelni, szavalni; érzéseit, érzelmeit
felvállalja és kimutatja akár közönség
előtt is. Hamar megmutatkozott tehetsége, egészen kis korától szerepelt a Pacsirta Gyermekdal Fesztiválon, általános
iskolás éveiben rendszeres résztvevője
volt a Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési versenynek. Szólóban és kisegyüttes kategóriában is szépen teljesítve sok-sok arany minősítéssel tért haza
a „Szép Zalában születtem” területi és
megyei fordulóiról, a Gergely-napi művészeti fesztiválokról.
Már alsó tagozatos korában látszott az
irodalom iránti érdeklődése, olvasó- és
mesemondó versenyeken indult. Mikor
felsős lett, versmondó versenyek szereplőjévé vált, többször indult eredménye-

sen a József Attila versmondó versenyen
Keszthelyen, az idei tanévben a megyei
fordulóra is továbbjutott és ott második helyezést ért el. Ő maga is ír verseket, melyek közül néhánnyal benevezett
versíró versenyre is. Iskolai szakkör keretében belekóstolt a színjátszásba.
Közel áll hozzá a zene, a tánc. Több éven
át táncolt modern tánccsoportban, tagja
volt a Georgikon Néptáncegyüttes gyermektánccsoportjának, jelenleg a Tüskevár Néptáncegyüttesben táncol.
Mindemellett iskolai teljesítménye is
kiemelkedő. Az évek során végig kitűnő
vagy jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhetett. A tanórákon nyújtott teljesítménye mellett több szakkör munkájában is
tevékenykedett, részt vett a diákönkormányzat munkájában. Rendszeres szereplője volt iskolai megemlékezéseknek
és ünnepélyeknek, de biztosan lehetett
rá számítani a falusi műsorok szervezésekor is. Példás szorgalommal, kitartó
lelkesedéssel segítette mindig tanárai és
társai munkáját.
Azt kívánjuk, hogy sikeres felvételid
után, kollégistaként tudj beilleszkedni
a nagyvárosi környezetbe, középiskolás
éveid legyenek sikeresek és boldogok.
Kitartó szorgalommal és a benned lévő
tehetséggel érj célba! Ehhez kívánunk
neked sok sikert!
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10 éves a sármelléki Tüskevár Táncegyüttes
Folytatás az 1. oldalról
segítik a táncegyüttes tovább élését.
Az alapító táncosok a Talentum AMI és
a későbbi táncszakkör tagjaiból tevődött össze, 12-18 éves korosztályból,
ez később természetesen változott, hiszen még most is táncolnak alapító tagok, akik a húszas éveik végén vannak.
Jelenleg a táncegyüttesnek 18 tagja
van, 9 fiú és 9 lány. A táncokat személy szerint tőlem tanulták, de most
elindítottam egy olyan kezdeményezést, amelyben megjelennek vendég
koreográfusok, pedagógusok, akik egy
kicsit más szemlélettel világítják meg
számunkra ezen értékek mivoltját.
A Tüskevár Táncegyüttes legfontosabb
célja, hogy a helyi hagyományokat felkutassa, újra megtanítsa és átörökítse
a jövő nemzedéke számára, ezzel Sármellék tánchagyománya új értelmet
nyer. Emellett a táncegyüttes a Kárpát-medence táncvilágával is ismerkedünk.
Az együttes támogatói Sármellék Önkormányzata, valamint a Sármelléki
Közösségi Szintér, akik anyagilag valamint székhelyileg is támogatnak minket. Meg kell említeni, hogy Nélkülük
nem vagy csak szerény körülmények
között tudnánk működni és dolgozni.
Továbbá meg kell említeni a falu lakosságát is, mert nagyon sok pozitív
visszajelzést és építő jellegű kritikát
kapunk, amik elősegítik gyümölcsöző
munkánkat. Jelenleg egyesület még
nem működik hátterünkben, ez a jövő
elképzelései között szerepel.
A repertoárt természetesen a sármelléki anyaggal kell, hogy kezdjem. Több
ízben feldolgoztuk már e számunkra
kedves táncainkat, ill. hagyományainkat. Így beépítettük koreográfiánkba
a Bene Vendel táncát. Varga Edit helyi
gyermekjátékgyűjtését pedig több ízben és több korosztállyal is megismertettük, valamint helyi néphagyományokat is színpadra állítottunk, mint pl.
regölést, aprószenteki korbácsolást, s
tervbe van még véve a májusfa állítás,
pünkösdölés és a lakodalmas is. Természetes a helyi hagyományok mellett
fontos számunkra, hogy kitekintsünk
Kárpát-medence tánchagyományaira
is, e szempont figyelembe vételével
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Erdélyi élmények
2022. április 23-án hajnalban 22 nyolcadik osztályos diák és kísérőik indultak útnak Erdélybe. A COVID helyzet miatt
többször elhalasztott utazásunkra, melyet a „Határtalanul” pályázaton nyertünk, végre sor kerülhetett.

készült felcsíki, magyarpalatkai, kis�szekeresi, somogyi kanász, vág-garam
közi táncaink, amellyel fellépéseinket
színesítjük, s jelenleg is kettő, vajdaszentiványi és bakonyi táncanyaggal
próbáljuk tapasztalatainkat, élményeinket bővíteni.
Egyre több szereplési lehetőségünk
van, hiszen mint már említettem Sármellék kulturális életében fontos szerepet vállalunk, de a környező települések is rendszeresen hívnak minket.
Részt veszünk farsangi bálokon, március 15-ei ünnepségen, évente önálló
műsorral jelentkezünk, nyáron több
fellépési lehetőségünk van falunapokon, gasztronómiai rendezvényeken,
fesztiválokon, szüreti felvonulásokon,
adventi műsorok alkalmával. Továbbá
többszőr meghívást kaptunk a Zala
Megyei Néptáncantológiára, ahova
saját anyagunkat vittük, a zsűri és a közönség nagy megelégedésére.
2019. március 23-án, Bagon rendezték
meg a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által megrendezett Fülöp
Ferenc szólótáncversenyt, ahová Ács
János verbunkját és cséphadaró táncát vittem. Versenyük meghirdetésével céljuk, hogy ösztönözzék a hagyományőrző együttesekben táncolók
táncos ismereteinek gyarapodását. Archív gyűjtések és az idősebb táncosok
segítségével a helyi táncok elmélyült
tanulmányozását. A hagyományőrző együttesek táncos egyéniségeinek
ösztönzésével és elismerésével, a hagyományőrző együttesekben táncolók
szakmai presztízsének növelését. Itt
az a megtiszteltetés ért, hogy Fülöp
Ferenc díjazott lettem. A díj megnyerése után több országos rendezvényen mutathattuk be Sármellék tánchagyományát. Meg kell említenem a
Hagyományok Házát és az Országos

Tánháztalálkozót! Mindenkori kiemelt
feladatunk a néptáncos, népzenei kultúra gyerekekkel való megismertetése.
Kettő csoportban, az általános iskola
1-8. osztályáig bezárólag, közel 30 fiatal tartozik közösségünkhöz. Célunk
olyan tánc-kultúra és értékközvetítés,
amelyben a felnövekvő nemzedékek
újra és újra megtalálhatják saját gyökereiket és önkifejezési formáikat egyaránt. Hagyomány és korszerűség az
elvünk. Célunk, olyan „modernkori hagyományőrzés”, amelyben a régmúlt
értékei és a jelen kihívásai békében
megférnek egymással!
Hitvallásunk, hogy a népi műveltség,
a hagyományos paraszti társadalom
megismerése a mai kultúra számára
fontos információkat hordoz. A népművészet fennmaradt, alkotásai kiállták az idők próbáját, több ezer éven át,
generációkon keresztül csiszolódtak,
és alkalmasak a mai gyerekek, fiatal
felnőttek nevelésének eszközévé válni. A folklór, és különböző területei a
népzene, a népdal, néptánc, népi játék
lehetőséget nyújtanak a gyermekek
zenei és mozgáskultúrájának fejlesztésére, személyiségük formálására, az
egyén és a közösség együttes élménye
révén az ember, alkotó, kapcsolatteremtői képességének kibontakoztatására.
Célunk továbbá még a színvonalas
működés, műsorszolgáltatás, oktatás
megteremtése mellett, hogy minden
tagunk jól érezze magát ne csak a próbákon, foglalkozásokon, hanem az év
során, rendezvényeinken, melyek a
„jeles napok”, hagyományos naptári ünnepek köré csoportosulnak. Azt
szeretnénk, ha minden nap számítana,
minden napunk legyen jeles, melyet
hagyományaink megismerésével, ápolásával töltünk.

Gyorsan elértük a határt, kora délután
Nagyváradon csatlakozott hozzánk idegenvezetőnk. Vele látogattuk meg a
székesegyházat, az Ady Endre Emlékmúzeumot és tettünk egy sétát a város
központjában. Rövid fotószünetet tartottunk Erdély kapujánál, a Király-hágón.
Megcsodáltuk a fazsindelyes templomot
Körösfőn, este Korondon hajtottuk álomra a fejünket.
Másnap, mint az utazásunk minden napján, korán reggeliztünk és útra keltünk.
Parajdon a sóbányát látogattuk meg,
helyi autóbuszok szállítottak minket a
hegy mélyére. A nagy méretű föld alatti
termekben történeti ismertetőkkel, játszótérrel, kápolnával is találkoztunk. A
Pongrácz-tetőre busszal felkapaszkodva

még havas helyeket is láttunk, így érkeztünk meg a Békás patak völgyébe, a Gyilkos-tóhoz. Itt megkóstoltuk a méltán híres
kürtős kalácsot, néhányan a miccset, majd folytattuk utunkat
a Békás patak mellett a varázslatos szépségű Békás szorosba.
Az 5 km hosszú szoros a Kárpátok egyik legismertebb szurdokvölgye. A hatalmas mészkőfalak 250-300 méter magasra emelkednek a patak fölé. Korondi szállásunk felé tartva megálltunk
Farkaslakán, megkoszorúztuk a falu szülöttének, Tamási Áronnak a sírját. A főút mellett egy faragott székelykapun áthaladva idegenvezetőnk mesélt a Tamási Áron emlékművén látható
szimbólumokról, jelenetekről. Este még a korondi vásárban
sétáltunk, vásároltunk.
Talán a legkülönlegesebb erdélyi élményünk a Vargyas szoros
felkeresése volt. A Vargyas-patak által kivágott 3 km hosszú
mészkőszurdokot traktorral közelítettük meg, majd gyalog közelítettük meg az Almási-barlangot. Megcsodáltuk a Makovecz
Imre által tervezett vargyasi templomot. Utána Kisbaconban

Benedek Elek egykori lakóházából kialakított múzeumban voltunk, délután
Sepsiszentgyörgy főterén sétáltunk. Tusnádfürdői szállásunkra fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk.
A következő reggel is korán útnak indultunk. Csíksomlyón kezdtük a napot, a
székelyföldi székely és a moldvai csángó
magyar katolikus hívek búcsújáró helyén.
Napjainkban a magyarok legismertebb
zarándokhelye a Kárpát-medence térségében. A kéttornyú barokk templomban
megcsodáltuk a kegyszobrot, melynek
csodatévő erőt tulajdonítanak. A Nyerges–tetőn át érkeztünk Alsócsernátonba, Sármellék testvértelepülésére. Itt
látogatást tettünk Székelyföld leggazdagabb skanzenjében, a Haszmann Pál Múzeumban. A helyi iskolásokkal együtt emlékeztünk az iskola névadójára, elhelyeztük
koszorúnkat Végh Antal szobránál és a temetőben Végh Antal
és Haszmann Pali bácsi sírjánál is. Csernátonban felkerestük
a Végh Antal Iskolát. Az igazgató úr lelkesen mutatta be nekünk a felújítás alatt lévő épületet. Délután túráztunk a torjai
Büdösbarlanghoz, majd a Szent Anna tóhoz kirándultunk, ami
része a Mohos Természetvédelmi Területnek, amely a Csomád
két kráterét foglalja magába. A másik kráterben a Mohos-tőzegláp található, ami egy igazán különleges természeti képződmény. mindannyiunknak nagy élményt jelentett.
Ismét Tusnádfürdőről indulva Prázsmáron megtekintettükk a
Német Lovagrend ízlése szerint épült, majd tovább bővített
lenyűgöző szász erődtemplomot, ami Erdély legnagyobb ilyen
védrendszerű építménye. Városnéző sétát tettünk Brassóban.
Törcsváron a káprázatos szász határvárat látogattuk meg, ez
Folytatás a 6. oldalon
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Erdélyi élmények

Folytatás az 5. oldalról
az egyik legszebb várkastély Romániában reneszánsz és gótikus termeivel. Utána a magyarok lakta 40 ezres városban,
Székelyudvarhelyen sétáltunk, fagyiztunk, majd korondi szállásunkra tértünk vissza. Utolsó erdélyi napunk is tartogatott
még látnivalót, Segesvár óvárosát ismertük meg, sétáltunk a
történelmi központban. Idegenvezetőnk nem csupán a városról, hanem
az 1848/1849-es szabadságharc eseményeiről is mesélt nekünk. Utolsó
megállónkat Déva váránál tartottuk,
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Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit! 2022. évben
született babák Sármelléken:
Gór Levente		 2022. 01. 12.
Sármellék Dózsa Gy. u. 153.
Németh Mihály		 2022. 01. 23.
Sármellék Dózsa Gy.u. 219.
Kőcs Izabella		 2022. 02. 07.
Sármellék Dózsa Gy. u. 57.
Benyó Zoé és Benyó Zea 2022. 02. 11.
Sármellék Hegy
Kulcsár Léna		 2022. 04. 23.
Sármellék Barátság ltp.38.
Horváth Lorabella Mia 2022. 05. 10.
Dózsa Gy. u. 64.
Csúri Palkó		 2022. 06. 03.
Sármellék Szitaközi u. 24.
Tamás Olivér		 2022. 06. 16.
Sármellék Barátság ltp. 37.
Baumgartner Lara		 2022. 07. 13.
Sármellék Dózsa Gy. u

itt köszöntük meg Borbély-Kis Lászlónak, idegenvezetőnknek
azt a sok új ismeretet, amivel utunk során elhalmozott minket.
Késő este értünk haza.
Bízom benne, hogy az Erdélyben átélt élmények életre szólóak lesznek. Méltó és szép lezárása volt ez az út együtt töltött
éveinknek.

Határtalanul, Felvidék 2022.05.30 – 06.03 a Sármelléki 7. osztállyal
PROGRAM:
1. nap
Eperjes: városnézés. A 17. század elején épült reneszánsz Rákóczi-házban kötötte meg 1633-ban I. Rákóczi
György a császár követeivel az eperjesi egyezményt.
Eperjesnek Rákóczi Ferenc állíttatta vissza városi jogait,
mert az eperjesiek jelentős támogatást nyújtottak a
szabadságharc során.
Kassa: városnézés. Kelet-Szlovákia legnagyobb városa.
A városnézés során Rákóczi, Kazinczy, Batsányi, Baróti
Szabó Dávid, Bocskay, Betlen Gábor, Márai Sándor és
egyéb más nagy magyar személyiségek életének kassai
vonatkozásait ismertük meg. A Kassai dóm, benne II. Rákóczi
Ferenc, Zrínyi Ilona és Bercsényi sírja. Megkoszorúztuk II.
Rákóczi Ferenc fejedelem sírját. Ezt követően átsétáltunk a
fejedelem törökországi emigrációjakor lakott épület pontos
kassai másához, a Rodostói házhoz.
Szállás Kassán.
2. nap
Kassa: rövid látogatás tettünk Kassa egyetlen magyar nyelvű iskolájában, a Márai Sándor 8 osztályos gimnázium 7.-es
osztályában.
Szádelői völgy: túra az UNESCO Világörökség részét képező

Gólyahír

vadregényes, sziklacsodákkal teli szurdokvölgyben.
Krasznahorkaváralja: Krasznahorka várát csak messziről csodálhattuk meg, mivel még nem látogatható, majd elsétáltunk
az Andrássy-mauzóleumhoz.
Rozsnyó: séta a belvárosban. II. Rákóczi Ferenc egyik kedvenc
tartózkodási helye Rozsnyó, rezidenciája a Nehrer-házban
volt.
Betléri kastély: idegenvezetéssel tekintettük meg a kastélyt,
melyet épületével, parkjával együtt 1985-ben Nemzeti kulturális műemlékké nyilvánították.
Szállás Tatranska Lomnica.

3. nap
Késmárkra: az óváros északi részén áll a 15. századi vár,
amely a huszita pusztítások után a Szenterzsébeten állt korábbi kolostor felhasználásával épült, 1583-tól a Thökölyek
birtoka. A gótikus eredetű várkápolnában a Laszkiak és a
Thökölyek sírjai láthatók. Késmárkon megkoszorúztuk II.
Rákóczi Ferenc nevelőapjának, Zrínyi Ilona második férjének, Felső-Magyarország fejedelmének, a kuruc vezérnek,
Thököly Imrének a szarkofágját az evangélikus templomban.
Meglátogattuk az UNESCO Világörökség részét képező cipszer fatemplomot.
Lőcse: a Szent Jakab-templom az egykori Magyarország
egyik legszebb temploma. A Thurzó-kápolnában a Thurzók
síremlékei sorakoznak. Itt temették el Thököly Imre és Zrínyi
Ilona egyetlen közös gyermekét is. Mellette áll a régi város-

háza épülete, amely a reneszánsz világi építészet legjelentősebb remekművei közé tartozik a Szepességben.
Szepesi vár: a meredek várhegyen felmásztunk a várhoz,
majd körbesétáltunk a külső várban is. Itt született Szapolyai
János magyar király. A váregyüttesben jelenleg a Szepesi
múzeum vártörténelmi, középkori fegyvereket bemutató
és a feudális igazságszolgáltatást ismertető kiállítása van
elhelyezve.
Szepeskáptalan: egy egyedülálló, mintegy 30 épületből álló,
fallal körülvett egyházi város.
Szállás Tatranska Lomnica.
4. nap
Szlovák Paradicsom - egésznapos túrát tettünk (15 km) a
„száraz völgy“ nevű szurdokvölgyben. A fa- és fémlétrákkal,
sodronyokkal, kiépített mászóutakkal nehezített túra remek
élményt nyújtott.
Szállás Tatranska Lomnica.
5. nap
Fülek: impozáns várromja a város közepén magasodó vulkáni bazaltkúpra épült. A nagy terjedelmű erődítmény néhány
bástyája, egy nagy tornya és sziklába épült vastag falai maradtak meg az utókornak. A falakról csodás kilátás nyílik a
70 %-ban magyarok lakta kisvárosra és a környező hegyekre.
Mikszáthfalva: nagy írónkról, Mikszáth Kálmánról emlékeztünk meg a szülőházában kialakított interaktív kiállításon.
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