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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ  
A FELVIDÉKI KIRÁNDULÁSRÓL 

 
Április 25-én megkezdtük egész napos utunkat a számomra 

még soha sem látott felvidékre. Első úticélunk Selmecbánya 
volt, ami a Selmeci-hegységben, egy völgykatlanban található. A 
középkorban évszázadokon át Magyarország legfontosabb 
ezüst- és aranybányái voltak itt. IV. Béla a tatárjárás után bajor 
és szász bányászokat telepített le, és szabad királyi városi rang-
ra emelte. A történelmi belvárosban található Evangélikus Lyce-
umban tanult Petőfi Sándor. A városháza toronyórája arról 
híres, hogy a mutatói fordítva jelzik az időt.  A városhoz kap-
csolódik Mikszáth Kálmán számos írása. Híres az Óvár és az 
Újvár vagy más néven Leányvár. Az idegenvezetőnk bemutatott 
nekünk mindent, így sok új információt szerezhettünk a város-

ról. 

Második megállónk Besztercebánya volt. Ovális alakú főte-
rén minden épületet megnéztünk, ezután sétálhattunk itt. Besz-
tercebánya Közép-Szlovákia központja, egykori bányászváros, 
mely a nevét a Beszterce-patakról kapta. Buda visszafoglalása 
után itt tartották az első országgyűlést. A belvárosban gótikus 
és reneszánsz stílusú polgárházak láthatók. Legfontosabb látni-
való a várnegyed. Nekem ez tetszett itt a legjobban. A homok-
kőből készült templom falán egykor lovagok húzták végig kard-
jaikat, mert úgy hitték, ez szerencsét hoz majd nekik a háború-
ban. A templom mellett egy fehér épületben szállt meg Mátyás 
király és felesége, Beatrix királyné. Az itt élők nekik emelték 
ezt az épületet az 1800-as évek első felében. A Thurzó-ház 
kétszintes reneszánsz palota, ma a Közép-szlovákiai Múzeum fő 

épülete, kiállítások helyszíne. 

Ezután szállásunkra érkeztünk, mely Tátralomnicon, a Ma-
gas- Tátrában lévő Lomnici- csúcs alatti üdülőtelepülésen volt. 
A kilátás csodálatos volt, egy patak csobogásában is gyönyör-

ködhettünk. 

Másnap Szepesszombatot néztük meg. A város középpont-
jában egy templom és a mögötte lévő paplak és iskola található. 
Épületei rendezettek, középkori jellegűek. Dicséretes, hogy az 
1848-as szabadságharc emlékére felállított emlékművet nagyon 

szépen rendben tartják. 

Ezután a késmárki várat jártuk körbe, valamint a benne 
berendezett múzeumot figyeltük meg. A múzeumban a fegyve-
rek, a művészetek, a történelem és a különböző használati 
tárgyak bemutatása került sorra. A legérdekesebbnek azt a 
helyiséget találtam, melyben különböző orvostudománnyal 

kapcsolatos eszközöket néztünk meg. 

Ruttkai Hanna 7.a 

IRÁNY A HEGYTETŐ!  

 

 Kirándulni mentünk a „Felvidéki portya” keretében. 
Körülbelül 7-8 órát utaztunk, amikor az első programhelyre 
értünk. Ez volt Selmecbánya. Selmecbányán először a Szenthá-
romság téren jártunk, majd a városházát néztük meg. Ezek után 
körülbelül félórás szabadprogram volt. Fél óra után visszaszáll-
tunk a buszra, és célba vettük a második helyszínt, Beszterce-

bányát. 

Itt megtekintettük a várnegyedet, a Mátyás-házat, Beniczky-
házat, a vártemplomot és végül a Thurzó-házat. Miután ezeket 
végignéztük, az úticélunk nem más volt, mint a szállás helyszíne, 
Tártralomnic. 
  Már beesteledett, mikorra odaértünk, így kiosztották 
a faházak kulcsait, és mehettünk vacsorázni. Vacsora után visz-
sza kellett menni a faházakba, és ki kellett pakolni. Este 10-kor 
következett a villanyoltás. 
 A második napon az első helyszín Poprád volt. Pop-
rádon a Tártra Múzeumot néztük meg, majd folytattuk az utun-
kat Késmárkra. Itt a várat tekintettük meg, majd miután mind a 
kettő csoport végzett, a szitáló esőben visszamentünk a busz-
ra, és Lőcse felé vettük az irányt. Időközben elkezdett szakadni 
az eső, így az aznapi feladatot esőben végeztük el. A feladat az 
volt, hogy 45 perc alatt Lőcse belvárosának öt híres-neves 
helyét keressük meg, és a csapatokkal együtt fotózzuk le őket, 
majd mutassuk meg az idegenvezetőnek. Miután minden csapat 
végzett, elindultunk a busszal a Tesco felé. Itt bevásárolhattunk 
a következő két napra! Ezután visszamentünk a szállásra. Az 
este ugyanúgy zajlott, mint az előző napon.  
 A harmadik nap a Bélai-cseppkőbarlangot fedeztük 
fel. A barlang után a Csorba-tó következett. A tó vizén mese-
belien tükröződött vissza a nap sugara. Miután körbesétáltuk a 
tavat, Tátrafüred felé indultunk. Egy sikló nevezetű járművel a 
Tarpataki-vízeséshez mentünk fel. A vízeséstől a szállásig 22,2 
km-t túráztunk. A szálláson minden a megszokott módon 
ment. Az utolsó napon Kassát, Rozsnyót, Krasznahorkát és 
Rimaszombatot látogattuk meg. Rimaszombaton egy iskolát is 
megtekintettünk. Ezután már csak Magyarországon álltunk 
meg. Pesten kitettük az idegenvezetőt, majd folytattuk az utun-
kat Csaba felé. Mikor megérkeztünk a suli elé, rengeteg szülő 
várt minket. Összeségében így telt ez a csodálatos szlovákiai 
kirándulás! 

Almási Lilla és Tárkány-Szűcs Fruzsina 7.c 

A hetedik évfolyamos tanulók 2018. április 25-én nagy kalandra indultak! Hazaérkezésük után nem sokkal gyorsan 
„megkörnyékeztük” őket, hogy legyenek kedvesek egy-egy színes beszámolót írni a nagy utazásról. Ügyesen meg is tették 

mindhárom osztályban, így aztán tessék szépen sorra elolvasni mindegyiket. :) Ne érezzék úgy, hogy hiába dolgoztak! :) 


