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NYUGAT-FELVIDÉKI VÁRTÚRA /HAT-16-01-0429/ 

1. nap: 

Intézményünk,az Ászári Jászai Mari Általános Iskola 42 diákja 5 pedagógus kísérővel 

2017.03.15-17. közötti időszakban Szlovákiában, a Felvidéken egy 3 napos „vártúrán” vett 

részt. Kirándulásunk első megállója Jóka volt. Itt megnézhettük a Közép-Európában is 

egyedülálló technikai műemléket, a háromszintű cölöpös famalmot, amely mind a mai napig 

üzemképes. Pista bácsi elmesélte nekünk a malom történetét, és megmutatta működés 

közben is. Ezt követően ellátogattunk a helyi iskolába, ahol körbevezettek bennünket, és 

megismerkedtünk a diákokkal. Majd részt vettünk a Márc 15. ünnepségen, ahol az igazgató 

asszonynak átadtuk a koszorúnkat, amit ők elhelyeztek az emléktáblánál az esti ünnepi 

műsor alkalmából.  Programunk befejezéseként pedig átadtuk ajándékainkat, melyet a 

kerékteleki kisdiákok készítettek. Kora délutáni órában érkeztünk Pozsonyba. 

Városnézésünket a várban kezdtük, majd sétánkat az óvárosi részben folytattuk az 

idegenvezető kalauzolásával. Gyönyörködtünk a sok szép épületben és közben 

meghallgattuk a történetét is: Országgyűlések háza, Prímás Palota, Óvárosháza, Új-híd, Kék 

templom, székesegyház. A látnivalók közül legjobban a Szent Márton dóm tetszett, melynek 

tornyát 3 mázsás aranyozott korona díszít. A közel 3 órás séta után kaptunk egy órás 

szabadidőt, amit kis emlékek, ajándékok vásárlására fordítottunk. Kissé fáradtan, de 

jókedvűen szálltunk vissza a buszra. Kora esti órában érkeztünk Nyitrára. Először felsétáltunk 

a várba. Itt egy kis történelmi ízelítőt kaptunk a vár történelméből, majd megcsodáltuk a 

pestis áldozatok emlékére állított Mária oszlopot. A magasból lenézve, ha rövid időre is, de 

gyönyörködhettünk az elénk táruló látványban. Utunkat a székesegyházban folytattuk, majd 

megcsodáltuk a Szent Mihály templomot és a megyeháza épületét. Kicsit igyekeznünk is 

kellett, mert Alsóbodokon már vártak bennünket. Így is sötétedésre értünk oda. Elfoglaltuk a 

szállást, és elfogyasztottuk az ízletes vacsorát. Majd lepihentünk, hisz tudtuk, hogy másnap is 

korán kelünk, és fárasztó napunk lesz. 

 



2. nap: 

Hét órai ébresztő után megreggeliztünk, becsomagoltunk a bőröndjeinkbe, átvettük a hideg 

ebédcsomagot és bepakoltunk a buszba. Egy rövid gyönyörű környezetbe megtett séta után, 

9 óra körül elindultunk Selmecbányára. Itt megtekintettük a középkori Óvárat, a bányászat 

tudományát és technikáját megismertető Kamaraházat, és lementünk egy mesterségesen 

kialakított tárnába. Nagyon érdekes volt, hogy a közvetlenül az épület alatt helyezkedett el. 

A selmecbányai programunk átnyúlt a délutánba is, hisz egy kis szabadidőt mindig kell adni a 

gyerekeknek. Végezetül megnéztük a gótikus Szent Katalin templomot. Utunkat a kora 

délutáni órákban folytattuk Zólyom irányába. Először a város kisebb magaslatán álló 

reneszánsz stílusban épült várba sétáltunk fel. Az idegenvezetőtől megtudtuk, hogy itt 

született Balassi Bálint, a korszak legnagyobb magyar költője, és itt koronázták királlyá 

Bethlen Gábort, valamint egy esztendőn át a vár őrizt a a Szent Koronát. De láttuk azt a 

helyet is, ahol Szent István király megvakítatta Vazult. Kora esti órában érkeztünk Divénybe. 

Ez egy nagyon kellemes aprócska kistelepülés, melynek várát a XIII. században építették, és a 

későbbiekben a török ellenes harcokban nagy szerepet játszott.  Először egy kellemes séta 

során felkapaszkodtunk a romokban heverő várba. Csodálatos panoráma tárult elénk. Itt egy 

kis történelmi ízelítőt kaptunk a vár történelméből, többek között azt is megtudtuk, hogy 

nem minden Balassi volt jó ember, mert az itt élő Balassi Imre többször is megtámadta és 

kifosztotta a környező falvakat, sőt feleségét pedig a vár ablakából lökte ki. Egy rövid 

nézelődés után leereszkedtünk a hegyről, megnéztük a katolikus templomot, és elindultunk 

Várhosszúrétre, ahol a második éjszakát töltöttük el. 

3. nap: 

A reggeli elfogyasztása után egy kis séta során felértünk a helyi kilátóhoz. Rövid 

gyönyörködés után leereszkedtünk a hegyoldalon. A szobák elhagyása után ismét 

bepakoltunk a buszba, és elindultunk Rozsnyóra. Ez egy nagyon kellemes magyar lakta 

kisváros. Az idegenvezetés során megtekintettük a várost, és egy kis időre 

gyönyörködhettünk Andrássy Katinka szobrában is. Majd egy rövidke szabadidő következett. 

Rozsnyói programunk zárásaként a Petőfi emléktáblájánál tiszteletünk jeléül elhelyeztünk 

egy koszorút. Majd elindultunk Csucsomra. Itt a helyi polgármester nagyon kedvesen 

fogadott bennünket., és elmesélte a bánya történetét. Ezt követően felmásztunk a hegyre, 



ahol megismerkedtünk egy korabeli bányászati szerkezettel. A látogatás után egy könnyed 

túrán vettünk részt, mely során a környék festői tájában gyönyörködhettünk. Majd ismét 

buszra szálltunk, és elindultunk tanulmányi kirándulásunk utolsó állomására, Fülekre. A 

délutáni programunk Füleken folytatódott. Egy rövid városnéző séta után megtekintettük a 

füleki várat, és a bástyában lévő interaktív kiállítást. Nagyon sok új információra tettünk 

szert, érdekes dolgokat láttunk és tapasztaltunk. Egészen felélénkültek diákjaink, amikor 

kipróbálhatták a kardokat, felpróbálhatták a sisakot és a páncélt. A várlátogatást egy rövid 

szabadidős program követte, majd elindultunk haza. Útközben többször is meg kellett állni, 

1-1 rövid pihenőt beiktatni, így fél kilencre értünk haza. Nagy örömmel fogadtak bennünket 

a szülők. 
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