
Solti Vécseys diákok Felvidéken 

 

  A Solti Vécsey Károly Általános Iskola és AMI a Határtalanul pályázat keretében 

„Mátyás király nyomában a Felvidéken” címmel pályázatot nyert 2021 őszén. Az 

elnyert összeg az eddigi legnagyobb összeg: 4.582. 000 Ft, ami teljes egészében 

fedezte a szállást, étkezést és a programok teljes költségét. Az utazás költségeit 

üzemanya-árak emelkedése miatt 3000 Ft/fővel megemelték, a hiányzó összeget 

a Solti Alapítvány egészítette ki.  A solti iskola 7. évfolyamos diákjai 2022. május 

9-13. között Felvidéken járt 43 diák és 5 kísérő pedagógus kíséretében, hogy a 

történelmi értékekkel bíró, jelentős múlttal rendelkező bányavárosokat 

felkeressék. 

A határt Esztergomnál a Párkányi hídon léptük át.  

Az első állomásunk Kéménden volt, ahol megismerkedhettünk a kurta-szoknyás 

falvak néprajzi jellegzetességeivel. A tájházban megtekinthettük a korabeli 

népviseleteket. Megtudtuk, hogy egyedülálló népviseltről van szó, mert a világon 

csak ebben a 6 faluban viselik és viselték (Kéménd, Bény, Kőhídgyarmat, Bart, 

Garampáld, Kisgyarmat). Innen Bényre érkeztünk, ahol megnéztük a 12 apostol 

tiszteletére szentelt bényi körtemplomot. Itt megcsodálhattuk a 13. századból 

fennmaradt freskótöredékeket. A körtemplom szomszédságában áll a kimagasló 

jelentőséggel bíró Árpád-korból származó kéttornyú templom. 

Délután ellátogattunk Szentantalra, ahol már messziről kimagaslott a dombon 

álló Koháry -kastély. A kastélyt kívülről körbejártuk. 

A kastély barokk stílusban épült és érdekessége, hogy 365 ablaka, 52 szobája, 12 

kéménye, 7 bejárati boltíve és 4 kapuja van - a naptári év adatainak megfelelően. 

A gyönyörű angol parkjában mindenki szabadon sétálhatott 1 órát. A 

kacskaringós ösvényeken járva több kis tó növényvilágában gyönyörködhettünk.  

Este 6 óra körül megérkeztünk első szálláshelyünkre körmöcbányai Hotel Oaza 

üdülőközpontba. Miután birtokba vették a lányok a szobájukat, a fiúk a számukra 

kijelölt faházakat jóízűen fogyasztottuk el a vacsoránkat. 

A második napot Selmecbánya főterén kezdtük a Szentháromság-téren. Innen 

elsétáltunk a Szent Katalin templomhoz. Felkerestük az evengélikus líceum 

épületét, ahol megemlékeztünk Petőfi Sándorról az emléktáblája előtt. Rövid 

gyaloglás után elértünk a Bányabíróság épületéhez, ahol először a Mihály-tárnát 

néztük meg (75m hosszú). Az épületben található több mint 400 féle kőzet- és 



ásványgyűjtemény az egész világból. A kiállítás megtekintése után a gyerekek 

vásárolhattak maguknak egy kis emléket a földszinten lévő boltban. A városban 

töltött délelőttünket a 727 m magas vulkáni kúpon épült Kálvária épületegyüttes 

megtekintésével fejeztük be. A hegyre meredek szerpentinlépcsőn jutottunk fel, 

majd a Felső-templom tövében elfogyasztottuk az ebédünket. Közben 

ámulhattunk a város csodás panorámáján. 

A következő állomásunk Körmöcbánya volt, az aranyváros. Belvárosi séta közben 

a várnegyed részét képező Szent Katalin templomot néztük meg. A bátrabbak az 

óratoronyba is felmerészkedtek. A főtér látványosságai közé tartozott a 

Szentháromság-szobor és a szökőkút. A városnézés után kis szabadidő 

következett, nézelődéssel, fagyizással, vásárlással töltöttük. 

Az este izgalmasan telt, mert a vacsora elfogyasztása után össze kellett 

csomagolnunk, hogy másnap reggel tovább indulhassunk. 

A harmadik napon Zólyom várában Balassi Bálint emléktábláját tekintettük meg. 

Az első magyar költőnk itt ebben a várban született. Innen nem messze található 

Besztercebánya a 3. bányaváros, amit az utunk során érintettünk. A főtéren 

sétálva több gótikus és reneszánsz stílusú polgárház előtt haladtunk el. 

Hosszú buszozás következett, hogy elérjük a következő célállomásunkat, 

Késmárkot. Átkeltünk az Alacsony-Tátrán. Hihetetlen szép tájakat láttunk 

útközben és az idő is kedvezett nekünk, mert a távolban tisztán láthattuk a 

Magas-Tátra havas csúcsait. 

Késmárkon az új evangélikus templomhoz épített mauzóleumban 

megkoszorúztuk Thököly Imre Felső-Magyarország és Erdély fejedelmének a 

sírját. A régi evangélikus templom a 17. századból való. Kívülről nem látványos, 

mint az új templom, de belülről a fafaragványai és a gazdag díszítése ámulatba 

ejtő volt. 

Továbbutaztunk Lőcsére, ahol a várost egy szűk várkapun keresztül lehetett 

megközelíteni. A főtéren megtekintettük a Szent Jakab-templomot, a lőcsei 

városházát. Egy kicsit elidőztünk a szégyenketrec előtt, ami a 16. században 

készült.  

Estefelé érkeztünk meg 2. szálláshelyünkre az Igló melletti Szepespatakra. A 

buszunk megpihent a hóágyuk között, és mi elfoglaltuk új szobáinkat.  



A 4. napot Közép-Európa legnagyobb erődítménye a Szepesi vár megtekintésével 

kezdtük. Ebben a várban született Szapolyai János magyar király. A várat 1970 

óta folyamatosan felújítják, 1993-ban felkerült az UNESCO világörökség listájára.  

A várban hatalmas sétát tettünk és közben gyönyörű látkép tárult elénk. Beláttuk 

egész Szepességet, a távolban magasodó Magas-Tátrát. 

A következő programunk a Szlovák Paradicsomba vezetett, ahol 7 km-es túrán 

végig mentünk a Hernád folyó partján. Felkapaszkodtunk a Tamásfalvi-kilátóhoz 

(666 m), mely egy látványos sziklaperemen helyezkedik el. A szikla tetejéről 

belátás nyílik a Hernád völgyére, a Szlovák Paradicsom sűrű fenyveseire.  

A kimerítő túra után (250 m szintkülönbség) Igló városába utaztunk el. A 

belvárosi körutunk során elhaladtunk a plébániatemplom előtt, melynek 87 m 

magas templomtornya Szlovákiában a legmagasabb. A főtéren található a 

klasszicista stílusban épült Városháza, a Provinciális ház gyönyörű homlokzatával 

és a szecessziós stílusú színház épülete. 

Utolsó esténk a szálláson nagyon jókedvűen telt. A fiúk barátságos 

focimérkőzésen vettek részt szlovák ellenfeleikkel, a lányok pedig lelkesen 

szurkoltak. 

Elérkeztünk az utolsó nap eseményeihez, mely tele volt látnivalókkal. A nap nagy 

részét Kassán töltöttük. Első utunk a kegyetlen kassai hóhérról elnevezett, 

Miklós- börtönhöz vezetett. A rodostói házban betekintést kaptunk II. Rákóczi 

Ferenc életének utolsó száműzetésében töltött időszakáról. A Szent Erzsébet 

dómban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc márványkoporsóját.  

Délután Rozsnyóra érkeztünk, ahol egy kisebb séta közben érintettük II. Rákóczi 

Ferenc rezidenciáját, a Nehrer-házat, a Városházat és a Ferences templomot. 

Hazafelé utolsó állomásunk egy kis falu volt, Sajógömör, ahol a csoportunk 

Mátyás király szobra előtt elkattintotta utolsó fényképét Szlovákiában. 

Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk, értékes tudásanyaggal bővítettük 

ismereteinket. Rengeteg program miatt sokszor elfáradtunk a nap végén, de a jó 

kedvünk végig velünk maradt.  

A pályázat által kötelezően előírt elemeket megvalósítottuk. Az utazást 

megelőzően előkészítő órát tartottunk, ahol megismerkedtünk részletesen az 

útitervvel, Felvidék történelmi, földrajzi adottságaival és a trianoni békediktátum 

hatásáról a határon túli magyarokra vonatkozóan. Az élménybeszámolókból és 



fényképekből kiállítást készítünk, amit az iskolánk földszintjén helyezünk el. A 

Híd tv-ben a kirándulás élményeiről beszámolót tartanak a résztvevő tanulóink. 

Köszönjük a pályázat előkészítésében, lebonyolításában és lezárásban résztvevő 

pedagógusok: Bohácsné Laki Judit, Gudmonné Gosztolai Margit, Kerti Nóra (7.c 

osztályfőnöke), Csepregi Zsolt (7.a osztályfőnöke), Kovácsné Vincze Gabriella 

munkáját.  
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