
 

Első nap délelőtt utunk először Dévénybe vezetett, ahol a Duna és Morva összefolyása hajdan a 

Magyar Királyság határát jelentette. Megtekintettük a várat, majd a várból lesétálva felkerestük a 

Millenniumi emlékmű megmaradt tábláját, az apácatorony alatt pedig felidéztük az azt övező 

legendát. Következő állomásunk Pozsony volt, behatóan ismerkedtünk az egykori magyar koronázó 

várossal.  Zoboralja népi kultúrájával ismerkedtünk: az alsóbodoki hagyományőrzőkkel találkoztunk. 

 

 

Második nap először a Vöröskő várát látogattuk meg, amely a Kárpát-medence egyik legszebb, 

legépebben megmaradt és berendezett vára. Utána a Kis-Kárpátok mentén északi irányba haladunk, 

a Vág völgyében. Úticélunk Beckó, a romjaiban is impozáns mesevár, ahol megismertük Stibor vajda 

és a bolond Beckó történetét. 

 



Kora este érkeztünk meg Trencsénbe.   Először leróttuk tiszteletünket a Trencséni csata 

emlékművénél, majd felmásztunk a várhoz. Ennek meglátogatása után még maradt egy kevés időnk 

arra is, hogy a város központjában egy rövid sétát tegyünk. 

Másnap a következő úti célunk Bajmóc volt. A középkori lovagvár Mátyás király országgyűléseinek is 

helyszíne volt (kedvenc hársfája mai napig a vár bejáratával szemben áll). Pompás berendezése a mai 

napig szemkápráztató.  

A Nyitra folyó festői, kastélyokkal, egyéb történelmi emlékekkel gazdag völgyén haladtunk dél felé. 

Délután Selmecbányán, a középkori Magyarország legnagyobb aranybánya lelőhelyén, és 

leggazdagabb városában a Mihaly tárnában tettünk látogatást. 

Kora este: városnézést tartottunk az UNESCO Világörökségéhez tartozó Selmecbányán és 

meglátogattuk a középkori Óvárat is. 

 

Az utolsó nap Zólyom városának szép belvárosában tettünk sétát. A belváros fő látványossága a 

központban lévő Zólyomi-várkastély, amely Nagy Lajos királyunk vadászkastélyaként épült, és később 

itt született Balassi Bálint. Emlékét őrzi a várkapunál 1994-ben elhelyezett emléktábla. A vár ma is ép, 

és a gótika fennkölt dicsőségét hirdeti.  

Mielőtt buszunk végleg hazafelé vette volna az irányt még benéztünk Besztercebányára, ami a 

Felvidék egyik legszebb bányavárosa. Sétáltunk a gyönyörűen felújított főterén, amelynek északi 

részéhez kapcsolódik a Várnegyed. Itt található a 13. századi „Német” templom is. A főteret (IV. Béla 

király tér) a várnegyedtől a magas toronnyal büszkélkedő félköríves hajdani bástya, a Barbakán 

választja el.  

Fáradtan de sok élménnyel gazdagodva értünk haza a késő esti órákban.  

 


