
1.nap 

 

Reggel 7 órakor indultunk az iskola elől, majd felvettük a pankaszi tanulókat is. 

Több, mint 2 óra utazás után, gyönyörű tájakat látva, az Erzsébet-hídon át megérkeztünk 

Szlovákiába. Az első megállónk a Komárnoi Duna menti Múzeum volt, ahol megnéztük a Jókai 

szobrot és a Bartók Béla emléktáblát. Utána körbejártuk az Európa udvart, ahol sok ország 

jellegzetes épültének homlokzatát láttuk. Majd ellátogattunk a Klapka-térre, ahol külön nekünk 

lejátszották a Klapka-indulót. 

A következő állomásunk Nagysalló volt, ahol megnéztük az 1849. április 19-ei csatában elhunyt 

hősök tiszteletére állított emlékművet. 

A harmadik megállónk Mikszáthfalva volt, ahol András bácsi palócos beszédével bemutatta 

nekünk a Mikszáth emlékházat és kipróbálhattuk az udvaron lévő népi játékokat is. 

Utána Kékkő várába látogattunk, amely a Balassi család egykori otthona volt, majd a bástyából 

is megnéztük a tájat. 

Végül elmentünk a rimaszombati szállásunkra, ahol megvacsoráztunk és nyugovóra tértünk. 

 

 

2. nap 

 

Reggeli után útnak indultunk a Gombaszögi-cseppkőbarlanghoz. A hely gyönyörű látványt 

nyújtott jellegzetes szalmacseppköveivel.  Idegenvezetőnk segítségével bejártuk a barlangot, 

miközben gyönyörködhettünk a természet által létrehozott formákban. 

Ezután a rozsnyói Fábry Alapiskolában tettünk látogatást. Itt bemutatták nekünk a várost és 

találkoztunk az ottani diákokkal, akiket ajándékkal is megleptünk. Látogatásunk után tettünk 

egy sétát a városban.  

Következő állomásunk Krasznahorka volt. Felsétáltunk a várba, amit sajnos nem tudtunk 

belülről megnézni, mert egy 2012-es tűzvész miatt még ma is felújítás alatt áll. Utána Andrássy 

Dénes és felesége mauzóleumát tekintettük meg.  

A Betlérben található vadászkastély szintén az Andrássy család tulajdona volt, az itt tett 

látogatás lenyűgözött minket. 

A nap végén megérkeztünk Iglóra, ahol körbesétáltuk a lencse alakú főteret és megkongattuk a 

kívánságharangot is.  

 

 

 



3. nap 

 

A harmadik napon újabb látványosságok vártak ránk. Első állomásunk a Szepesi vár volt, ami 

csodás látványt nyújtott a méreteivel. A tőle nem messze található kénes vizű gejzírt is 

megnéztük.  

Onnan folytattuk kirándulásunkat Lőcsére. A Szent Jakab templomban megtekintettük a híres 

Pál mester által készített gyönyörű, majdnem 20 méter magas szárnyasoltárt. A legfelső része 

az oromzat, a középső a szekrény és a legalsó pedig a predella. A templom mellett található 

városháza volt a helyszíne a Fekete város című filmnek, ami Jókai Mór regényéből készült. 

Vetettünk egy pillantást a "szégyenketrecre", amibe bementünk és mindannyian jó hangulatban 

megszégyenültünk. 

Utunkat a Magas-Tátra felé vettük. Ott elfogyasztottuk az ebédünket és utána kaptunk 

szabadidőt, ami alatt vásároltunk és megfigyelhettük a havas hegycsúcsokat. 

Következő állomásunk Késmárk volt. Ott bejárhattuk a fatemplomot és az új evangélikus 

templomot is. Itt emlékszalagot helyeztünk Thököly Imre szarkofágjára és elénekeltük nemzeti 

himnuszunkat.  

Visszaindultunk Rimaszombatba, ahol először megnéztük a várost, majd elfoglaltuk a 

szállásunkat. 

 

4. nap 

 

Reggeli után elindultunk kirándulásunk utolsó állomására, Besztercebányára. A hosszú út alatt 

János bácsi villámkérdésekkel bombázott minket. A város főterén megtekintettük a 

Szentháromság-szobrot és az Óratornyot, ami a pisai toronyhoz hasonlóan elferdült. A Szűz 

Mária Mennybemenetele plébániatemplom barokk stílusát is megcsodálhattuk a benne lévő 

Szent Borbála oltárral együtt, amit Pál mester készített, majd a Mátyás-ház előtt is 

fényképezkedtünk. A városnézés után szabadidőt kaptunk, amit vásárlással és nézelődéssel 

töltöttünk. 

A hazaúton átismételtük a négy nap eseményeit, melyekre szívesen emlékeztünk vissza. Jó 

érzéssel töltött el minket, hogy láthattuk ezeket a csodálatos helyeket, melyek egykor 

Magyarországhoz tartoztak. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


