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Ďalšie Kľúčové podujatie programu KSK Terra Incognita už v piate poradí sa uskutočnilo v
dňoch 28. -30. júna 2013 v Moldave nad Bodvou a jej okolí. História starobylého kráľovského
mesta Moldava nad Bodvou je úzko spojená s viacerými kráľmi európskeho významu. Ide o
spojenia verne historické i tie tradované, ktoré pretrvali v mnohých povestiach. Práve trom z
nich – Svätému Ladislavovi, Belovi IV. a Matejovi Korvínovi – Mesto Moldava n/B a Kultúrne
centrum Údolia Bodvy a Rudohoria ako hlavní organizátori, venovali podujatie plné koncertov,
divadla i gurmánskych osláv s akcentom na dejinné epochy, počas ktorých títo panovníci vládli.

Návštevníci sa dostali na miesta, o ktorých význame často ani netušili. Sú to predovšetkým
Prameň sv. Ladislava s pútnym kostolom v Debradi, kláštor Premonštrátskeho opátstva v
Jasove a Hrhovský vodopád pod Holubou skalou. Na týchto miestach králi kedysi našli
útočisko. Na všetkých týchto miestach sa s kráľmi, stredovekou hudbou, maďarskými husármi a
chodúľovým divadlom mohli stretnúť všetci, ktorí podujatie navštívili. Deti okrem toho čakalo aj
stretnutie s malým psíkom Tašim, ktorý je sprievodcom po Rozprávkovom kráľovstve Tašíkovo
a možnosť zahrať si u neho rôzne hry. Dospelí zas mohli ochutnávať vínko, či krásne torty a
zahnať hlad rôznymi dobrotami. Na toto podujatie v sobotu prišiel tiež historický vláčik z Košíc.
Náladu už vo vlaku rozprúdila ľudová hudba a z Moldavy n/B sa vlak pohol aj ďalej do Jasova.
Tu mohli cestujúci navštíviť jaskyňu, kláštor premonštrátov a blízky rybník. Vyskúšali si
lukostreľbu, pozreli výstavu starožitností a možno odchádzali aj s nejakou knižkou z burzy kníh.
Zážitkom bola určite aj nedeľná svätá omša v prírodnom kostolíku pri prameni sv. Ladislava v
Debradi a následná večera z domácich produktov Debraďčanov. Dni Moldavy a večery kráľov
pripomenuli čriepky z histórie a povestí tohto kraja a ukázali jeho návštevníkom krásne miesta s
nimi spojené.
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