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Aggtelek

Barlangok határainkon innen és túl
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„A Hollo-patak mentén 
haladtunk felfelé. 
Találtunk Olival
ebihalakat. A vizeses
nagyon gyönyörű volt. 
Felmásztunk egy szirtre., 
ahonnan csodás látvány 
tárult elénk…” (B.B.)
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Hozelec-gejzír
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Krasznahorkaváralja
Késmárk, Thököly vár
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Dobsinai-jégbarlang

▪ „A Dobsniai-jégbarlangot a tavaszi hó és jég 

olvadása hozta létre. Ez Európa egyik 

legkeresettebb barlangjai közé sorolható. A 

barlangot 1870-ben rendezték be a látogatók 

számára és 2000-től a világ természeti 

örökségének jegyezékén szerepel.

▪ Nekünk a jégbarlang hatalmas élmény volt. 

Sosem jártunk még ott, és izgatottan vártuk 

már hogy bemehessünk. Rendkívüli hideg 

csapott meg minket, mikor a bejárathoz 

értünk. Nekünk nagyon tetszett mert 

hihetetlen volt látni hogy mekkora 

jégtömbök alakultak ki a barlangban és 

hatalmas látványosságot nyújtottak. Tetszett 

a túrában hogy kaptunk idegenvezetést, ahol 

természetesen minden információt 

megtudhattunk a jégbarlangról.” (S. N, I. J.)
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Dobsina



z Rozsnyó
Santinel Élményközpont,

Bányászati Múzeum
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Rozsnyó
Santinel Élményközpont
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▪ „Talán ha választani kéne, 

hogy melyik programot 

mondanám a kedvencemnek 

utazásunk során, akkor az a 

Rozsnyói Bányászati 

Múzeum lenne.

▪ Ha mondhatom így, akkor 

én már eleve rendelkeztem 

némi tudással a helyről 

mivel az ismertetőt is nekem 

kellet írnom…”  (K.N.)
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Szepesváralja
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A várudvarban ő 
lett a mi ürgénk
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Kassa
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Kassa

II. Rákóczi 
Ferenc

sírja
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Betlair, ahogy a mi Zsoltink látta
▪ „A mai nap folyamán volt lehetőségünk eljutni a 

Slanska települése mellett álló Andrássy Mauzóleumba, 

illetve a betléri Andrássy-kastélyba.

▪ Legelőször a Mauzóleumot tekinthettük meg. Ott 

láthattuk gróf Andrássy Dénes illetve felesége, 

Franciska szarkofágjait. Ami történetét illeti, eredetileg 

a gróf úr építtette elhunyt felesége számára, kinek 

koporsóját két évvel halála után vitték át átmeneti 

sírhelyéről. Végül maga Dénes is odakerült. Az épület 

maga egyébként egy szép, kör alapú szecessziós 

mauzóleum, aranyos kis parkkal körülvéve. Az épület 

mögött kapott helyet még a gróf kedvenc kutyájának 

életnagyságú szobra is. Ami a belső teret illeti, nagyon 

lenyűgözött, ugyanis gyönyörű volt. Hatalmas 

mennyiségben láttunk aranyat illetve márványt a világ 

minden részéről. Maga a szarkofág is egészen 

káprázatosan van faragva. Egy kis időt elidőzvén itt, 

átmentünk a kastélyba.
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Betlair, ahogy a mi Zsoltink látta
▪ A betléri Andrássy-kastély nem feküdt messze a mauzóleumtól. Először is a gyönyörű angol 

park fogadott bennünket régi, hatalmas fáival. A kastély már kívülről is egészen bámulatos 
volt. Lassan bejutottunk, és azonnal a díszlépcsőházban találhattuk magunkat. Csodálkozva 
néztük végig a sok-sok festményt az Andrássy-akról, illetve családfájukat. Bepillanthattunk 
még a vörös szalonba is, ahol azonnal több embert is felismertünk a nagy festményeken, 
többek között gróf Andrássy Gyulát, egykori osztrák-magyar miniszterelnököt. Ezt követően 
sétáltunk be a tálalóba ahol felsorakoztatva láthattuk a csodás porcelánokat, és régiségeket. 
Az étkező terem falai ugyancsak festményekkel volt beborítva. Nagyrészt a család 
huszártisztjeit láthattuk. Ez után néztük meg az úgynevezett játéktermet, ahol egy zongora, 
billiárd-, sakk- illetve kártyaasztal is álldogált. 
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Betlair, ahogy a mi Zsoltink látta
▪ Ami azt illeti, úgy gondolom, hogy a következő 

terem tetszett sokaknak a legjobban; az funkcionált 
ugyanis a családfő dolgozószobájául, és 
mindenekfelett itt tárolták a vadászatból származó 
csodás trófeákat illetve pedig az ezek beszerzéséhez 
szükséges fegyvereket is. A második emeleten 
láthattuk még a hálószobákat is, többek között a 
családfőét, annak feleségéét, a gyerekekét illetve 
pedig a nagyszülőkét. Egészen csodálatos 
festmények sorakoztak itt is. Ami pedig engem 
igazán meglepett az egy ágy volt; abban aludt 
ugyanis egy alkalommal Bonaparte Napóleon az 
austerlitzi csata folyamán. Ami pedig csodálatosan 
bámulatos volt egy olyan ember számára, mint én 
—, aki nagyon szeret olvasni —, az a hatalmas 
méretű elképesztő könyvtár volt. Ezt követően még 
megtekinthettük a földszinti egyiptológia kiállítást, 
illetve az Andrássy család és a nehézipar 
kapcsolatát bemutatót is. Ezek után még kaptunk 
háromnegyed órát szétnézni a csodálatos angol 
kertben, majd pedig elhagytuk Betlér települését.
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Betlair, ahogy a mi Zsoltink látta

▪ Összességében azt gondolom, hogy ez a két program egészen csodálatos, és 

izgalmas volt. Nagyon érdekes volt látni ilyen híres festményeket, illetve ilyen 

gyönyörűséges helyiségeket is.” (Z.Zs.)
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Előkészítés, feladatok, értékelés

„Egy vérből valók vagyunk…”




