
Beszámoló a 2019. május 27. és 2019. május 30-a között, a „Határtalanul” pá-

lyázat keretében  megvalósult, „Magyar mágnások Felvidéken” elnevezésű 

programról. 

 

1.nap: 

Indulás Pécsről 

8:30-kor, a Barba-

kán térről egy na-

gyon kényelmes 

emeletes busszal.  

67 belvárosis diák-

kal és 4 kísérőtanár-

ral  

 

 

 

 

A bepakolás, és ira-

tok ellenőrzése után 

elindultunk a füleki 

várhoz, ahol a hívek 

Thököly Imrét Ma-

gyarország királyá-

vá kiáltották ki. 

 

 

 
 

A várlátogatást követően városnézés volt Rimaszombatban, ahol Tompa Mi-

hály és Petőfi Sándor szobrainak megtekintése után, egyik tanítványunk elmond-

ta Petőfi versét, majd tiszteletünk jeléül egy koszorút helyeztünk el a költő szob-

ránál.  



 
 

Este megkerestük Látkán a szállásunkat, beosztottuk 

a szobákat és megettük a vacsoránkat. 

 

 

 

 

2. nap: Szakadó esőre ébredtünk. A reggeli (ami igen bőséges 

volt) elfogyasztása után elutazás Körmöcbá-

nyára, Károly Róbert szabad királyi városába: 

A városi séta inkább menekülésnek tűnt, mivel 

többször szakadt ránk az ég. A viharos felhők 

kíséretében megtekintettük a főtéren álló 

Szentháromság-szobrot és a Szent Katalin 

templomot.  Ezt követően elutaztunk az 

UNESCO világörökség listáján szereplő festői 

kisvárosba, Selmecbányára, mely egykoron 

Európa ezüstbányászatának központja volt.  

 Meglátogattuk a Szabadtéri Bányászati Múzeumot, majd folytat- 

           tuk utunkat egy városnéző sétával Besztercebánya belvárosában. 

 Mátyás-ház  

  Mária-szobor, 

 Óratorony, 

 Thurzó-ház.  
 
 
 
 

Este a szálláson elfo-

gyasztottuk vacsoránkat. 

 



3. nap: A reggelink elfogyasztása után elindul-

tunk Közép-Európa egyik leglátogatottabb és 

legszebb várkastélyához, a mesés bajmóci vár-

kastélyhoz.  Egykor királyi vár volt, melyet a 

leghíresebb magyar nemesi családok birtokol-

tak, végül közel 300 évre a Pálffyak tulajdona 

lett.  A várkastély parkjában található Mátyás 

király híres, 12,5 m kerületű 600 éves bajmóci 

hársfája is. A várkastély megtekintésének ré-

szeként a vár alatti cseppkőbarlangot is meglá-

togattuk, mely össze van kapcsolva a 26 méter 

mély várkúttal. 

 

 

 

 

      Látogatás a malonyai arborétumban.  

 
 

A jeli arborétum létrehozójának, a „virágos grófnak, báró Ambrózi-

Migazzi Istvánnak munkája a malonyai botanikus kert alapítása is. A Felvidék 

leggazdagabb és legértékesebb idegen eredetű, legfőképpen örökzöld faállo-

mánnyal rendelkező arborétuma. 

 Este a szálláson elfogyasztott vacsoránk után kiváló hangulatú vetélkedőn 

adtak meggyőző bizonyítékot diákjaink, hogy mennyire voltak figyelmesek az 

előző napokban. 



 Nagy sok mindent megjegyeztek a idegenvezetőnktől hallott érdekességekből.  

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 Volt diákunk, aki az összes kérdést hibátlanul megválaszolta, és ezzel a tudásá- 

  val kivívta társai maximális elismerését. 

4. nap: Reggel korán indultunk, mert hosszú út várt ránk és még látnivaló is 

akadt az utolsó napra.  Délelőtt látogatás a Dobsinai-jégbarlangban, melynek 

hőmérséklete megegyezett a kinti 

zord klímával.  A meleg ruházatra, 

kényelmes, túrázásra alkalmas cipőre 

kint is és bent is szükség volt.  

Délután, hazautazás közben, még be-

tértünk Betlérre, hogy az Andrássy-

kastélyt is megtekintsük, és egy kicsit 

sétáljunk a kastély parkjában. 

 Hazaérkezésünk Pécsre a megadott 

és percre pontosan betartott 21.30-ra 

történt. 

Nagyon köszönjük ezt a felejthetetlen élményt a 

 Pécsi Belvárosi Általános Iskola 7 osztályos diákjai és a kísérőtanárok nevében. 


