Szabadidősport és Természetbarát Egyesület Nagykálló

Web: www.szate.hu

Email: szatenagykallo@freemail.hu

Várnéző kirándulás Szlovákiában
A nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE) a nagy tetszést aratott márciusi
szlovákiai várnéző kirándulás hatásán felbuzdulva, májusi túratervét módosítja. Az Alcsúti Arborétumba
tervezett kirándulás helyett, várnéző kirándulást szervez 2018. május 12-re (szombatra) Szlovákiába, a
Kapi és a Sárosi vár felkeresésére a SZATE tagjai, a DÉLI PÓLUS dolgozói, és minden várakat
kedvelő számára.

Indulás: reggel 5.30-órakor a nagykállói autóbusz pályaudvarról.
Utazás: különjáratú autóbusszal.
Az autóbusz pontosan indul, a többség érdekében nem várunk az elkésőkre!
Az autóbusz útvonala:
Nagykálló  Nyíregyháza  Kassa  Eperjes  Kapi (Kapušany)  Nagysáros (Veľký Šariš) 
Eperjes  Kassa  Nyíregyháza  Nagykálló
Indulás utáni felszállási lehetőségek:
Nyíregyházán 5.45-kor a Jósa A. Kórház (Szent I. út) előtt, és 5.50-kor a UNIVERZUM (Vay Ádám körút) előtt.

Hazaérkezés este, kb.: 20és 21 óra között Nyíregyházára, majd a nagykállói autóbusz pályaudvarra.
Fontosabb tudnivalók:
A Kapi vár felkeresése és bejárása oda-vissza kb.: 3,5 km. Szint: +200 m. -200 m.
A Sárosi vár felkeresése oda-vissza kb.: 6,5 km. Szint: +350 m. -350 m.

A kiránduláshoz szükséges felszerelés: kényelmes, csúszásmentes lábbeli (túrabakancs vagy edzőcipő),
és ruházat, valamint az időjárásnak megfelelő öltözet.
Étkezés: egyénileg (Ki mit hoz, azt eszik!)

Részvételi díj: 4.200

Ft. /fő

Költőpénznek, és belépőkre mindenki itthon váltson magának eurót!
1 Euro (EUR) = kb.: 311.00 Magyar Forint (HUF)
Szlovákiában tartózkodáshoz személyi igazolvány, vagy útlevél szükséges.
Mindenkinek javasoljuk kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.
A Kártya bármely kormányhivatalnál igényelhető, és kiadása térítésmentes.
A részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást, az egyénileg megköthető!
Jelentkezni Nagykállóban Torma Lászlónál lehet a 06207734312 telefonszámon a részvételi díj
befizetésével, vagy Nyíregyházán az igazgatáson Tóth Zsuzsánnánál (1300-as mellék) a részvételi díj
befizetésével. Telefonos jelentkezés után, lehetőség van a részvételi díjat OTP netbank-on keresztül,
vagy személyesen az OTP-ben, a 11744120-20011239 számla számra befizetni.
A teljes részvételi díj befizetése az utas listára való felkerülés feltétele!
Jelentkezési és befizetési határidő: 2018.05.07.
További információkat a kirándulásról Torma Lászlótól, a 06207734312 telefonszámon, vagy a
tormalaszlo@szszbmk.hu email címen lehet kérni.
Várjuk az időbeni jelentkezéseket, mivel a befizetés sorrendjében, a férőhelyek számának beteltéig tudunk
jelentkezést elfogadni! Visszamondás esetén, ha nem tudsz eljönni, de küldesz magad helyett másik embert, akkor
természetesen az általad befizetett részvételi díjat átruházhatod rá. Ha a kirándulásra túljelentkezés van, és fel
tudjuk tölteni a helyed, akkor a részvételi díjat visszaadjuk Neked.
Ha nincs a helyedre senki, akkor a befizetésed nem tudjuk visszatéríteni.

A kiránd ulás on mindenki a saját felelősségére ves z rés zt!
Szép időt, és mindenkinek jó kirándulást kívánnak a szervezők!
A szervezők a program változtatásának a jogát fenntartják, tekintettel az időjárási,
vagy más előre ki nem számítható tényezőkre, vagy a résztvevők felkészültségét figyelembe véve!

Nagykálló, 2018. április 16.

Torma László
túraszervező

Bodnár György
túravezető

Az áprilisi kirándulásunk fotóalbuma a lenti linken:
https://photos.app.goo.gl/yCHWzhwLyesyasvd2

Rövid ismertető a két várról.
Kapi vár:
Kapi várának romjai a falutól északnyugatra, egy 499 méter magas, meredek oldalú hegy csúcsán
omladoznak. Mivel főleg délen igen meredek a hegyoldal, erről vastag támpillérek támasztják a kőfalat,
jellegzetessé téve az erősség látképét. A keleti oldalon épült alsóvár bejáratát az egykoron mély, de
napjainkra már részben feltöltődött szárazárkon át közelíthetjük meg. Bejutva az alsóvár félkört formázó
udvarára, bal felől elpusztult gazdasági épületeket pillantunk meg, míg jobbról az út egyre szűkülve egy
boltíves helyiségig vezet.
Mindezen épületek félkörben övezik a magasabb sziklán emelkedő 34 x 13 méteres felsővár tömbjét. A
felsővár déli oldalát boltívesen kiképzett várfal, míg az északi részét a palotaszárny szobái tagolják. Az
épület emeletnyi magasságig áll, de a tetőzetet teljesen elpusztította az 1715-ös rombolás. Ugyanez
érvényes az északnyugati sarkon emelkedő, egykor háromemeletes öregtoronyra is.
Kapi legkorább erődítését még az 1241-es tatárjárás előtti időkre teszik a történészek. A mongol invázió
után IV. Béla király utasítására kővárakat emeltek a királyi birtokokon, ugyanígy tettek a gazdagabb
bárók és nemzetségek is. A 14. század elején Aba Amadé nádor elfoglalta, az ő fiaitól csak az 1312-es
rozgonyi csata után szerezte vissza I. Károly király, aki leromboltatta. Az újjáépítésre csak 1410 után
került sor, mikor Luxemburgi Zsigmond király az őt támogató főnemesek egyikének, Kaproncai
Andrásnak adta, várépítési engedéllyel együtt. A két évig tartó munkálatok során 7800 hordó égetett
meszet használtak fel a kőfalaknál, melyek tartósságát még 9990 darab tojás belekeverésével is fokozták.
A 16. században ez a vidék távol esett a török hódoltság területétől, ezért a magánvár kimaradt az akkori
idők hadászati korszerűsítéséből, nem épültek ki a tüzérség elhelyezésére alkalmas védőművei. Utolsó
katonai szerepét a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idején játszotta, mikor is Bálint sárosi alispán
az embereivel egy ideig hősiesen védelmezte. Az 1715-ös pozsonyi országgyűlés elrendelte a
lerombolását. A császári katonák felgyújtották az épületeket, és puskaporral részben megrongálták a
védőműveket, melyeket többé nem építettek újjá.
Forrás: Szatmári Tamás/várak.hu

Sárosi vár:
A Sárosi vár az egyik legnagyobb középkori vár Szlovákiában. A teljes területe meghaladja a 4,5 hektárt
is. 570m tengerszint feletti magasságban található, Veľký Šariš (magyarul Nagysáros) városa felett.
Évszázadokig Sáros vára volt a megyeszékhely, és fészke egyúttal a királyi várispánnak is. (A
várispánból lett később a főispán.) II. (Vak) Béla, aki 1131–1141 között uralkodott, kedvelte ezt a
vidéket. A tatárokkal vívott szerencsétlen végű muhi csata után, 1241-ben IV. Béla király is e várban lelt
menedéket néhány napra. Sáros vára a magyar királyok birtokában maradt 1436-ig, ekkor örök
adományként a Perényiek kapták. 1441-ben a huszita Jan Jiskra foglalta el, s mint várúr néhány évig
Sáros vármegye főispánja is volt. 1461-ben Mátyás király ostrommal visszafoglalta tőle a várat. Ekkor
ismét a Perényi-család kapta meg, de a család István nevű tagja hűtlenségbe esett, s a király 1490-ben
Sárost fiának, Corvin Jánosnak, Liptó hercegének adományozta. 1528-ban aztán Szapolyai János király
újra visszaadta a Perényieknek. Ebben az időben bővítették a várat: elővárat, új falakat, új bástyákat
kapott, ezáltal ismét megszépült. 1542-ben Ferdinánd, a bécsi király serege foglalta el, majd 1560-ban
Thurzó Elek szerezte meg.
A Thurzók kezéből 1642-ben vásárlás útján I. Rákóczi György tulajdonába került Sáros, aki reneszánsz
stílusban építette tovább. „1660-ban a puskaporos torony véletlenül felrobbant, ledöntötte az öreg tornyot.
1687-ben pedig az utolsó várkapitány, Székely Márton felgyújtatta a maradékot, hogy ne kerüljön német
kézre. A várat ebben az időben a Rákócziak már nem lakták, mert 1617-ben új, szép barokk kastélyt
építettek a vár alatt, a faluban.” Ott fogták el II. Rákóczi Ferencet 1701. április 18-án, de hívei
megszöktették, Lengyelországba menekült, onnan tért vissza később, hogy a felkelés élére álljon

