Szabadidősport és Természetbarát Egyesület Nagykálló

Web: www.szate.hu

Email: szatenagykallo@freemail.hu

Vártúrák Eperjes környékén
A nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE) májusban is folytatja, szlovákiai
várnéző kirándulásait. Ezért 2019. május 11-re (szombatra) kirándulást (gyalogtúra!) szervez a tagjai, a
DÉLI PÓLUS dolgozói, és minden várakat kedvelő, és velünk kirándulni szerető ember számára.
A kiránduláson három Eperjes környékén levő várat keresünk fel. Sorrendben: Sóvár  Sebes-vár  Újvár
A három vár felkereséséhez összesen kb.: 11.8 km kell gyalogolni. A szint kb.: +610m és -610m
Indulás: 11-én (különjáratú autóbusszal) reggel 5.30-órakor a nagykállói autóbusz pályaudvarról.
Az autóbusz pontosan indul, a többség érdekében nem várunk az elkésőkre!
Az autóbusz útvonala:
Nagykálló  Nyíregyháza  Kassa  Eperjes  Sóvár - Sósújfalú (Solivar hrad. Zbojnicki Hrad - Ruska
Nova Ves)  Sebes-vár Sebesváralja (Hrad Šebeš - Podharik)  Újvár - Hőnig (Hanigovski (Novi)
Hrad - Hanigovce)  Litinye (Lutina)  Eperjes  Kassa  Nyíregyháza  Nagykálló
Indulás utáni felszállási lehetőségek:
Nyíregyházán 5.45-kor a Jósa A. Kórház (Szent I. út) előtt, és 5.55-kor a UNIVERZUM (Vay Ádám körút) előtt.

Hazaérkezés este, kb.: 20 és 21 óra között Nyíregyházára, majd a nagykállói autóbusz pályaudvarra.

Fontosabb tudnivalók:

Részvételi díj: 4.200

Ft. /fő

Nincs információnk arról, hogy felkeresendő várakban kell-e belépőjegyet váltani ! Valószínűleg nem.
A részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást, az egyénileg megköthető!

Költőpénznek, mindenki itthon váltson magának eurót!
1 Euro (EUR) = kb.: 321.00 Magyar Forint (HUF)
Szlovákiában tartózkodáshoz plasztik kártyás személyi igazolvány, vagy útlevél szükséges.
Mindenkinek javasoljuk kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.
A Kártya bármely kormányhivatalnál igényelhető, és kiadása térítésmentes.
A kiránduláshoz szükséges felszerelés: kényelmes, csúszásmentes lábbeli (túrabakancs vagy edzőcipő), és
ruházat, valamint az időjárásnak megfelelő öltözet.
Étkezés: egyénileg (Ki mit hoz, azt eszik!)

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 számlaszámra befizetni.
A teljes részvételi díj befizetése az utaslistára való felkerülés feltétele!
Jelentkezési és befizetési határidő: 2019.05.03.
További információkat a kirándulásról Torma Lászlótól, a 06207734312 telefonszámon, vagy a
torma.laszlo@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.

Rövid ismertetők:
Sóvár (Solivar hrad)

A várrom felkeresése oda-vissza kb.: 2.6 km +190 m és -190 m szinttel.
A Sóvár {Zbojnicky hrad} egykori erősségének csak igen csekély maradványa látható még Sósújfalu
{Ruská Nová Ves} településtől keleti irányban. A felszínen látható nyomok alapján a következő állapítható
meg: a Tarkő nevű hegyorom délkeleti oldalán kívül négyzetes, míg belső részén kerek alaprajzú torony
csonkja tör az égbolt felé. Tőle kiindulva a sziklameredély szélén egy várfal alapjai kerítik a szabálytalan
ellipszis alakú területet. A várudvar közepét egy valószínűleg kéthelyiséges palota romjai foglalják el. A
keleti oldalon a lejtős hegyoldalt párhuzamos árkok és sáncok tagolják, egykoron ezek állták útját a támadó
ellenségnek. Az északkeleti oldalon egy kerek őrtorony romjai látszanak. Egy másik, szintén kerek torony a
délkeleti sarkon védelmezte a várat. Valószínűleg itt lehetett a várkapu is.
Forrás: http://varak.hu

Sebes vár (Hrad Sebes)

A kevéssé ismert 13. századi Šebeš-vár romjai a Podhradík (Prešov körzet) feletti sziklás dombon
helyezkednek el 529 méter magasságban.
„Ritka dolog, hogy egy vár ne a főurak, hanem a polgárok bosszújának essék áldozatul. Sebessel ez történt:
középkori birtokosa, a Synka család, folyton bosszantgatta az eperjesieket. Ők végre megunták, s 1550-ben
megtámadták, majd lerombolták a várat.”
A várrom felkeresése oda-vissza kb.: 1.7 km +70 m és -70 m szinttel.

Újvár (Hanigovski (Novi) Hrad)

A Čergov-hegység hátoldalán, egy mészkőhegyen található az Újvár, mintegy 2 km-re északkeletre
Hanigovce falutól. E hely eredeti fa kastélyát (várát), Micsk bán építtette 1320-1330-as években. 1342-ben
Lajos király lehetővé tette, hogy átépítsék, az eredeti fából készült várkastélyt kővé. Innen a vár neve –
Újvár (Új Kastély)
1556-ban a várat I. Habsburg Ferdinánd király hadserege foglalta el. 1557-ben leégett, azóta rom.
Hőnigből (Hanigovce) indulunk a vár felkeresésére, majd onnan Litinyére (Lutina) gyalogolunk.
A gyalogtúra hossza kb.: 7.5 km +350 m és -350 m szinttel.
Gyalogtúra után szemlélődés Litinyén, a béke és pihenés oázisában. http://www.szlak.maryjny.pl/lutina_sk
Litinye, az eperjesi görögkatolikus püspökség legnagyobb kegyhelye, 1851-ben egy Mária-jelenés után vált
nevezetessé. 1852-ben Nagyboldogasszony ünnepén kegykápolnát szenteltek fel itt, a Szűzanya nagyméretű
ikonját elhelyezve. Az ünnepség alatt tisztavízű forrás fakadt mellette. 1855-ös dekrétumában IX. Piusz pápa
Litinyét búcsújáróhelynek ismerte el. 1878 és 1930 között épültek Szűz Mária, Szent Anna, Szent Miklós és
Szent Kereszt kápolnái. 1908-ban a kegykápolna közelében új, nagy templomot építettek, melyet 1988-ban
II. János Pál pápa basilica minor rangjára emelt.

2011 őszén a bazilikában mellett megnyílt a Mini skanzen. Benne sok 1:10-es méretarányú miniatűr fa
templommal, amelyek Szlovákia népi és szellemi építészetének gyöngyszemei. A cél az volt, hogy a
látogatóknak egy helyen mutassák be az építészeti gyöngyszemeket.
A kegyhely weboldala: https://bazilikalutina.sk/zahrada-bohorodicky-v-lutine/

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!

Torma László
túraszervező

Nagykálló, 2019. április 14.

Bodnár György
túravezető

Az áprilisi, szlovákiai kirándulásunk fotói a lenti linken:
https://photos.app.goo.gl/2QdwXkvzFBkUZMqCA

