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2018.09.05-én szerdán reggel indultunk 6.30-kor indultunk a Jancsár úti Aldi 

parkolóból 77 gyermekkel és 8 pedagógussal, 2 db autóbusszal és az egyik buszon 

utazó idegenvezetővel. Esztergomi határkilépés után, felvettük a második 

idegenvezetőnket és a szlovák előírásoknak megfelelően megálltunk beszerezni az 

útdíj használathoz a GOBOX-okat. Sajnos ezzel 1 órát veszítettünk a tervezett 

menetidőnkből.  

Utunk a kurtaszoknyás falvakon vezetett keresztül. Első megállónk Kéméndi 

tájház lett volna, de sajnos épp renoválás alatt állt, ezért helyette Bénybe mentünk és 

az ottani tájházat tekintettük meg, ahol tejfölös-sajtos lepénnyel várták a csoportunkat 

és ajándékul saját készítésű papírvirágokat kaptunk.  

 

 

 

 

 



Majd a bényi Kerektemplomba látogattunk, ahol Kocka Gyula helyi néprajzos vért 

bennünket és mutatta be az Árpád-korból származó kéttornyú templomot. 

 

Ezek után egy közeli, magyarok lakta település iskoláját látogattuk meg a csatai 

Baross Gábor Alapiskolát. A tornateremben bemutatkozó vetítést tekintettünk meg az 

intézményről és mi is bemutatkoztunk, átadtuk ajándékainkat. Az iskola teljes létszáma 

kisebb volt, mint a mi 7. évfolyamunk. Ennek ellenére barátságos futball meccset 

játszottak a gyerekek az iskola szépen karbantartott pályáján. 

 

Délután Hunyadi Mátyás egyik lovagvárába, Bajmócra látogattunk, ahol két 

csoportban pincétől a padlásig végig jártuk az épületet angolnyelvű idegenvezetéssel, 

a kísérő kollégák tolmácsolásával. 

 

Este a két busz különvált és elfoglaltuk szálláshelyünket Körmöcbányán és a 

mellette lévő Jánosréten. Mindkét helyen vacsorával vártak minket. 

 

 

 



A második napon 7 órás ébresztő és reggeli után felvettük az úticsomagokat és 

a bányavárosok felé vettük az útirányt. Elsőként Körmöcbányán a főteret néztük meg, 

többek között a Pénzverde épületét.  

 

Majd Selmecbánya következett. A városközpontban a Szentháromság térre 

igyekezve elsétáltunk a Szent Katalin templom mellett, majd felkerestük Petőfi Sándor 

emléktábláját az evangélikus líceum épületén.  

 

 

 

 

 

 



 

Megtekintettük a középkori templomból erőddé alakított Óvárat, melynek udvarán 

az 1848-49-es szabadságharc emlékműve látható. Felkapaszkodtunk a Kálvária 

Dombra, onnan gyönyörködtünk a város pompás panorámájában. 

 

 

Ezek után a felvidék egyik legszebb bányavárosába, Besztercebányára 

látogattunk, ahol a városközpontban töltöttünk egy órát. 

 

Szálláshelyünk mintegy 2 órás utazásra volt Besztercebányától, Iglón. Szintén 

két szálláshelyen tudtak elhelyezni bennünket. Mivel mindkét busz eltévedt, 

meglehetősen későn, 9 órakor foglaltuk el a szobákat és vacsoráztunk. 



A harmadik napon Lőcsén kezdtük utunkat a Szent Jakab katedrálisban. 

 

 

Majd Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű erődítményéhez, Szepes várához 

utaztunk és még a toronyba is felmásztunk.  

  

 

 

A délutánt Késmárkon töltöttük, az evangélikus templomba megkoszorúztuk 

Felső-Magyarország fejedelmének, a kuruc vezérnek, Thököly Imrének a szarkofágját. 

Jártunk a cipszer fatemplomnál is, majd elsétáltunk a Thököly várhoz, melyet kívülről 

megtekintettünk. Gyalogtúra keretében túrát tettünk a Tamásfalvi-kilátóhoz.  



  

 

Ez a program nagyon tetszett a mi sporthoz szokott tanulóinknak. Kora esti 

órákban értünk a szállás helyünkre, ahol vacsora után egy kis beszélgetésre is jutott 

idő. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az utolsó napon Iglón sétáltunk, a város főterén.  

  

A fakultatív programként felajánlott szepesszombati kirándulást kihagytuk 

egészségügyi okok miatt, mivel ez túl nagy távolságra és ellentétes irányban volt a 

hazaúttól. Iglóról ezért Rozsnyóra utaztunk, megnéztük a város központjában a négyzet 

alakú főteret, látványos épületeivel. Egy kis szabadidőt biztosítottunk a vásárlásra a 

gyerekeknek.  

  

Majd többszöri megállókkal 17 óra körül Székesfehérvárra érkeztünk. 

Nagyon tartalmas, élményekkel teli utazáson vehettünk részt. Biztosak vagyunk 

abban, hogy a 77 gyerek sok hasznos ismerethez, tapasztalatot kapott a határon túli 

magyarok életéről, szokásairól, hagyományairól. 

 


