
indultunk volna, felkerestük a Rodostó-házat, ami be-
mutatta, hogyan élt Rákóczi törökországi fogsága
alatt. Utolsó megállóhelyünk a rozsnyói iskola volt, itt
átadtuk a barátságfát a szlovákiai magyar diákoknak.

Szerintem ezekre a helyekre minden magyarnak el
kell egyszer mennie, mert mi éltetjük ezeket a helye-
ket a hazaszeretetünkkel. Nekem nagyon tetszett ez a
kirándulás, és biztos, hogy vissza fogok még térni a
magyar emlékhelyekre.

Erdei Csenge Kincsõ 7. o.

Határtalanul

Egy vidám, de hûvös keddi reggelen- szeptember 5-
én- izgatottan gyülekeztünk az iskola elõtt .A rövid
búcsúzkodást követõen indultunk is.

Hosszas utazás után megérkeztünk az elsõ úti cé-
lunkhoz, a betléri Andrássy-kastélyhoz. Az épület
elõtt egy angolkert díszelgett. A kastélyba lépve mint-
ha ugrottunk volna egyet az idõben. A korabeli tár-
gyakon kívül trófeák és kitömött állatok is ékesítették
a szobákat. Ezután a Dobsinai-jégbarlanghoz men-
tünk. Mikor beléptünk, elámult mindenki, hogy mire
képes a természet. Gyönyörû formákat és érdekes
képzõdményeket figyelhettünk meg. Mindannyiunk
számára felejthetetlen élmény volt. Késõ délután el-
foglaltuk a tátralomnici szállásunkat. Káprázatos he-
gyi panoráma fogadott minket. Másnap korán reggel
folytattuk kirándulásunkat. A késmárki evangélikus
fatemplomot és a Thököly mauzóleumot néztük meg,
ahol elénekeltük közösen a Himnuszt. Majd Lõcsén

álltunk meg, megcsodáltuk a Thurzó-házat, a híres vá-
rosházát, ahol a Fekete város címû filmet forgatták. A
csodálatos Szent Jakab-templom lenyûgözõ volt. Rö-
vid látogatást tettünk a Máriassy család kastélyának
kertjében. Következõ megállóhelyünk Szepesszombat
volt, ahol megnéztük a szepesi várat. A vár egyedülál-
ló Közép-Európában. Mielõtt a szállásra értünk vol-
na, sétáltunk egyet Igló fõterén, és megcsodáltuk a
csütörtökhelyi Szent László-templomot. Utolsó nap

megálltunk Kassán, ahol bementünk a Szent Erzsé-
bet-székesegyházba, és megkoszorúztuk II. Rákóczi
Ferenc sírhelyét, aki anyjával és fiával nyugszik együtt.
Ezt követõen felmentünk a templomtoronyba, ahol
gyönyörû városkép tárult elénk. Mielõtt még tovább
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Késmárkon Thököly Imre sírjánál
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Meghódították a szepesi várat is
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