
VÁRTÚRA 

BARS-HONT 

VÁRMEGYÉKBEN 
 

2017. szeptember 24. 

(vasárnap) 
 

 

 Indulás: Gyülekezés 2017. szeptember 24-én, vasárnap, Esztergomban a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium előtt reggel 6:00-

ig. Bérelt buszunkkal 6:15-kor indulunk a Felvidékre. 

 Érkezés: 2017. szeptember 24-én 21 óra körül Esztergomba. 

 Költség: 9/A osztály számára a befizetett osztálypénz fedezi a költséget. 

1 000 Ft A Franka többi tanulója számára 

2 500 Ft  Külsősöknek: szülőknek, testvéreknek, barátoknak, ismerősöknek 

 Étkezés: A frankás diákoknak a kollégiumból visszük a teljes napi étkezést, a többieknek: egyénileg! 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát (nem széldzseki)! 

 Jelentkezni Zarándy Kleofás testvérnél (mobil: +36-20-334-91-76; e-mail: kleofas.prefektus@gmail.com) lehet a költség 

befizetésével 2017. szeptember 21-ig! 

 Általános felszerelés: saját gyógyszerek, papír zsebkendő, fejlámpa vagy zseblámpa, bicska (konzervnyitó), kulacs vagy termosz a 

vízutánpótlás biztosítására, meleg öltözet. Kiránduláshoz megfelelő lábbeli (bakancs) szükséges. Legyen megfelelő váltás ruha arra 

az esetre, ha elázol. Személyes irataid, pénzed, telefonod, fényképezőgéped stb. egy műanyag hermetikusan zárható kis dobozban 

legyenek, hogy véletlenül se ázzanak el. 

 Csomagolás: 1 kis hátizsákba pakolj! Ne cipelj a kezedben zacskókat, kis hátizsákokat, dobozokat.  

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint, a www.biztositas.hu oldalon ki lehet választani a legmegfelelőbbet. Ha van 

Európai Egészségbiztosítási Kártyád, mindenképp hozd el, ha nincs, akkor érdemes kiváltani a következő évekre (3 évig érvényes, 

infó: www.oep.hu).   

Tervezett program: 
Korán reggel indulás Esztergomból. Negyed 9 körül érkezünk meg Szentantalba. Itt először megreggelizünk, majd megtekintjük kívülről a Koháry-

kastélyt, amely későbarokk-klasszicista  stílusú, és arról nevezetes, hogy egy ún. asztronómiai kastély, vagyis 365 ablaka (napok), 52 terme (hetek), 12 

kéménye (hónapok), 7 árkádja (hét napjai) és bejárata (évszakok) van. Ha be tudunk menni, az angolparkjában tehetünk egy rövid sétát. Miután 

megreggeliztünk, gyalogtúrára indulunk a közeli Illés nevű faluba. Itt megtekintjük a falu Árpád-kori 

templomát, majd kb. másfél óra alatt felsétálunk Szitnya hegyén található Illés várához. A felvidék egyik 

legmagasabban található várában vagyunk, ahol a középkori várvédők felhasználva a grandiózus sziklákat, 

annak közeit elfalazva alakították ki a szabálytalan nyújtott téglaalap alakú alsóvár falait. Kisebb 

helyiségek maradványai vallanak az egykori várbeli hétköznapokra, itt állhattak a lakó és gazdasági 

épületek, raktárak sora. Innen a megismert úton ereszkedünk vissza Illés faluig, ahol a buszunk már fog 

várni bennünket. Ebéd még itt,  vagy majd a következő megállónál. Ez a túra (Szentantal-Illés-Szitnya-

Illés) összesen 12 km hosszú. Ezután már csak rövidebbeket fogunk járni: egymástól körülbelül fél-fél 

órányi távolságra három várba kapaszkodunk fel, azonban mindhárom esetben a buszból a vár közelében 

szállunk ki. Az első ilyen megállónk: Saskőváralja. A faluból kicsit gyalogolnunk kell a várromhoz, 

ahonnan gyönyörű kilátásban lehet részünk, derűs időben akár Körmöcbányáig is elláthatunk. Miután 

fölszálltunk a buszra, rövidesen a Garam folyó völgyében megbújó kicsiny Revistyeváraljára jutunk. Itt 

megérkezés után felsétálunk az impozáns Revistye várához. Innen a meredek sziklacsúcsról a Garam folyó mellett vezető kereskedelmi utat kitűnően 

ellenőrizhették az erősség földesurai, most a vár romjairól tekinthetünk le a Garam folyó völgyére. Innen egy újabb fél óra elteltével Barsberzencére 

érkezünk. Itt felsétálunk a Berzence várhoz. Ez vár már évszázadok óta romos állapotban van, önmagában nem is érdemes arra, hogy ideutazzon miatta 

az ember. Ami miatt mégis érdekes a hely, az az, hogy a szomszéd csúcs a Putikov, ami a Kárpát-medence két legfiatalabb és jelenleg inaktív, de még 

működőképes vulkánjának egyike. (A másik az erdélyi Csomád, a Szent Anna-tó mellett.) A „vulkántúra” után buszra szállunk, és indulunk hazafelé. 

Érkezés Esztergomba este 21 óra körül. 


