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INDULÁS 

 

 

2022. június 8. 1. nap 

Először megnéztük a komáromi erődöt és benne rengeteg raktárat, alagutat, vizilabdás 

gyakorló medencét és káposztasavanyító medencét.  

 



 

Az erőd után megnéztük a várost, először a Bethlen Gábor szobrot, majd a szökőkutat. 

Ógyallán megtekintettük Konkoly-Thege Miklós obszervatóriumát, majd a Planetárium 

szobában ámulva néztük meg a fejünk fölött levetített filmet az Univerzumról. Ógyallán 

meglátogattuk a polihisztor Konkoly-Thege Miklós síremlékét is. 

 

 

Utána Gútára látogattunk el, ahol megtekintettük Közép-Európa leghosszabb fahídját és 

mellette a hajós vízimalmot.  

 

 



 

Késő délután Deákiban elfoglaltuk szállásainkat. 

 

2022. június 9. 2. nap 

Reggel felkeltünk, beszálltunk a buszba és elindultunk Selmecbánya felé. Útközben a buszból 

láttuk Nyitrát is. Amikor odaértünk Selmecbányára, nagyon kedvesen fogadtak minket.  

 

 
 

Védő öltözetet kaptunk, ami egy sisakból, egy kabátból állt és egy lámpát is kaptunk 

kettesével. Majd elindultunk lefelé a bányába.  

 



 
 

A bányában minden nagyon érdekes volt. Megtudhattuk, hogy a különböző korokban milyen 

technikákat alkalmaztak az arany kinyerésére. Láttuk a kis kocsikat, amikkel szállították a 

kibányászott érceket. Megtudhattuk, hogy a bányászat milyen nehéz fizikai munka és az 

egészségre mennyire káros hatással volt. Lovakat is szállítottak le a bánya mélyébe, hogy ott 

egész rövid életükben segíthessék a bányászok munkáját. Az érdekes bányamúzeum után 

busszal indultunk tovább várost nézni.  

 

 
 

A városban sok érdekes dolgot láttunk, például sok templomot, köztük a híres Szent Katalin 

templomot, a Szentháromság-oszlopot és a városházát. Selmecbánya után Besztercebányát 

látogattuk meg. Megnéztük kívülről a Mária-templomot, majd a nagyon szép főteret.  

 

 



 

Itt szabadidőt is kaptunk, ami nagyon jól telt. Besztercebányáról a zuhogó esőben 

visszamentünk Deákiba, ahol a kellemes panzió várt minket. 

 

2022. június 10. 3. nap 

Az utolsó napon reggeli után elmentünk a deáki magyar iskolába, ahol a diákok különféle 

produkciókat adtak elő nekünk.  

 

 

Mi is megajándékoztuk őket egy kis ajándékkal. Ezután felszálltunk a buszra és elmentünk 

Jókára a famalomhoz, ahol bemutatták, hogy hogyan működik egy ilyen szerkezet. Utána újra 

busszal elmentünk Pozsonyba, ahol egy idegenvezető megmutatta nekünk a város híresebb 

helyeit.  

 



 

Kívülről megnéztük a várat, a Szent Márton dómba pedig be is mehettünk, amely belülről 

gyönyörűen díszített és aranyozott volt. Azt is megtudhattuk, hogy tizenegy Habsburg-házi 

magyar királyt és nyolc magyar királynőt/királynét itt koronáztak meg. Az idegenvezető a 

szlovák iskolarendszerről is mesélt nekünk, hogy a Felvidéken hogyan tanulnak a gyerekek. 

Elmesélte, hogy mikor vannak szüneteik, azt beosztják államilag, hogy a síszünet melyik 

iskolában mikor legyen, hogy a sípályáikra ne mindenki egyszerre menjen az országból. Az 

általános iskolájuk 9 évig tart, a 9. év csak egy ismétlő év a gimnáziumra; de ezt lehet, hogy 

meg fogják szüntetni, mert az emberek többsége fölöslegesnek tartja. Az osztályozás fordítva 

van, mert náluk az 1-es a legjobb osztályzat és az 5-ös a legjobb. Pozsonyban kaptunk egy kis 

szabadidőt, ami után hazautaztunk Budapestre a busszal. 


