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SZLOVÁKIA

Második helyszínünk Fülek volt, 
ahol a füleki várat csodálhattuk 
meg. Itt épp egy fesztivál is volt. 

A várról 1246-ban olvashatunk 
először, ahol IV. Béla akarta 
megszerezni a várat az akkori 
uralkodótól. 

A várnak rengeteg tulajdonosa 
volt, például Zsigmond király vagy 
Erzsébet királynő.

A vár legtöbbször védelmi célokra 
volt tartogatva.

A sok csata után Bebek Ferenc 
erősítette, bővítette a várat de 
1554-ben a török elfoglalta.

Reggel korán indultunk tanulmányi 
kirándulásunk útjára. Első úticélunk
Mikszáth Kálmán múzeuma volt, 
Sklabinán. Ahol híres írónk életével 
ismerkedhettünk meg.

Mikszáth Kálmán 1847-ben 
született Szklabonyán művelt 
családba. Tanulmányait 
Rimaszombaton kezdte majd 
Selmecbányán fejezte be. A 
realizmus stílust képviselte 
műveiben. 1910-ben hunyt el 
Budapesten 63 évesen.

AUGUSZTUS 26.
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AUGUSZTUS  26.

Augusztus 27.
Reggel Rimaszombat felé 
vettük utunkat, ahol egy 
rendkívül érdekes 
kiállításon vehettünk részt. 
A múzeumnak több része 
volt mint például régészeti 
leletek illetve az állatok. A 
legérdekesebb talán  egy 
egyiptomi sír volt. Rengeteg 
híres festményt is 
nézhettünk meg illetve az 
ókorban divatos esküvői 
ruhákat is.
Este a szállásunkra vissza-
érve az íjászkodás fortélyait 
sajátíthattuk el.
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Augusztus  28.
Az időjárás ellenére reggel 
szálláshelyünk, Várhosszúrét
falujában kirándultunk. Egy 
gyönyörű szép erdőben illetve 
barlangban jártunk, ahol egy Szűz 
Mária jelenés emlékhelyét is 
megnézhettük.

Ezután Krasznahorkváraljára
látogattunk az Andrássy 
Mauzóleumhoz. 

1904-ben épült Andrássy Dénes 
felesége számára. (Franciska). A 
világ különböző márványbányáiból 
szerezték az anyagokat. Az 
oltárkép Franciskát ábrázolja, ami 
600 darab színes márványból áll 
össze. A kupola apró velencei 
üvegdarabokból tevődik össze. 

Délután Kassára 
látogattunk, ahol 
megnéztük a csodaszép 
betléri Andrássy kastélyt.

Ezt követően Kassa 
városában nézhettünk körül 
illetve a Szent Erzsébet 
dómban. Ez a dóm 
Szlovákia legmagasabb 
gótikus temploma.

AUGUSZTUS 28. (KASSA)
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Késmárkon megkoszorúztuk 
Thököly Imre lovasszobrát. 
Illetve Késmárk várát 
megcsodálhattuk. Este 
Szepesváralján szálltunk 
meg ahonnan gyönyörű 
kilátásnak lehettünk 
szemtanúi.

Lőcsén egy templomot illetve 
egy múzeumot néztünk meg.

AUGUSZTUS 29. 
Lőcse:

Késmárk:

AUGUSZTUS 30.
Selmecbányára utaztunk utolsó napunkon, ahol egy érdekes 
múzeumba mentünk be. Rengeteg ásványkincset láthattunk 
illetve játékokat is kipróbálhattunk.
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KÖSZÖNÖM 
SZÉPEN A 

FIGYELMÉT!


KÉSZÍTETTE: HODOVÁN GRÉTA 11.C

ELSŐ DIÁN LÉVŐ KÉP FORRÁSA: 
HTTPS://WWW.NKP.HU/TANKONYV/FOLDRAJZ_8/LE

CKE_04_004


