
HATÁRTALANUL 
Értékelő óra
2022. 05. 26.

Készítette: 7.a, 7.b, 7.c osztály



1. nap
Kéménd, Bény, Szentantal

Készítette: 
Éberling Kamilla, 
Kardos Vanda, 
Koch Lóránt, 
Lovas Eszter, 
Oláh Milán, 
Szabó Nóra 



• A szlovákiai kirándulásunk első napjának reggelén 7:00-kor indultunk a
solti LIDL-parkolóból. Már mindenki izgatottan várta az indulást. A három
órás út után végre megérkeztünk az esztergomi határhoz. A Mária-Valéria
hídon mentünk át a Dunán, ezzel meg is érkeztünk Szlovákiába. Első
állomásunk Kéménd volt. A településen ellátogattunk a tájházba,
amelyben a kurtaszoknyás-falvak egyedi néprajzi jellegzetességeit
ismerhettük meg. A következő település Bény volt, ahol megnézhettük a
Tizenkét apostol tiszteletére felszentelt körtemplomot és a szintén árpád-
kori kéttornyú templomot, ahol a helyi pap elmesélte az épület
történetét. Szintén ebben a faluban ellátogattunk a tájházba, melyben
gazdag kiállítást nézhettünk meg. Ezek után megtekintettünk egy híres
kutat melynek legendás története van. Utolsó állomásunk a hétfői napon
Szentantal volt, ahol nagyot sétálhattunk a Koháry-kastély gyönyörű,
tágas parkjában. A körmöcbányai szállásra este 7 óra körül érkeztünk
meg, ahol meleg vacsorával vártak minket. Nagyon elfáradtunk, de sok
élménnyel gazdagodtunk ezen a napon.



Kéménd
A hétfői napon miután átléptünk Szlovákiába, Kéménd felé vettük az irányt,
hogy megismerjük a kurtaszoknyás népviseletet. Kéménd az Alsó-Garam menti
kurtaszoknyás hat falu központja. Jellegzetes női viselete a kurtaszoknya
különlegesnek mondható, melyet a világon csak ebben a hat faluban viseltek
ill. viselnek. Az ing gyolcsból készült, melynek az ujjait vásárolt csipkéből
készítettek, fehér szalaggal díszítették. Az ingre került a muszlik, melyre
pofándlit varrtak csípőtől csípőig. A pofándli tartja a szoknyákat és erősíti a
csípőt. A test alsó részére az ing fölé felkerülnek az alsó szoknyák, melyek
bársonyból és posztóból voltak és zöld selyemszalaggal voltak díszítve. A
menyasszony hat alsó szoknyát viselt. Az alsó szoknyákra felkerült a
vastagselyemből készült szoknya. A selyemszoknyára felkerült a kötény. A
csípőt körülkötötték fehér szalaggal. A menyasszonyi viselet szoros tartozéka a
kendő. A kendőt hátul karra való díszítette. A nyakát ezüstgyöngy díszíti. A
fehérharisnyára felkerült ráncos torkú csörgő, csikorgó. A fejet tornyos koszorú
díszíti, mely virágokból, rezgőből, pillangókból készült. A fejet hátul kiskoszorú
díszítette melyből szalagok lógtak a szoknya hosszáig. Az esküvőre a
menyasszony kezében kezibe való volt, mégpedig, imakönyv, rózsafüzér és
zsebkendő. A „kurtaszoknyás falvak” hagyományőrzői hűen őrzik a viselet.





Bény
• Tájház: Itt a népviseletet mutatták be nekünk, a kurtaszoknya

történetét hallottuk Jellegzetes eszközöket tekinthettünk meg és
foghattunk. A ház régies stílusú volt.

• Körtemplom: 12 apostol bemutatása után bemehettünk és
megcsodálhattuk a templomot. A kis ablakokon hihetetlenül sok fény
áradt be a templomba. Nem volt olyan szép templom, de inkább
annál érdekesebb.

• Kéttornyú templom: bemegyünk a templomba és egy szép előtér
fogad minket. Tovább mentünk beljebb a templom fő részére. Az még
szebb volt. 12 kereszt található a templomban 6 az oltáron 6 pedig a
fő oszlopokon található ami az apostolokat jelképezi.



Bény a Garam partján fekszik Esztergombtól 16 km-re északnyugati
irányban. Ami miatt leginkább érdemes a faluba látogatni, az az 1217
körül, karinthiai szerzetesek által épített kéttornyú apátsági templom.
A román stílusú templomot először gótikus, 1722-ben pedig barokk
stílusban építették át a szerzetesek, majd 1862-ben Scitovszky
hercegprímás visszaállította eredeti állapotába. Sajnos a 2. háború
ezt a régiót sem kímélte, 1945-ben a templom súlyos károkat
szenvedett. Viszont ma teljesen felújított, tökéletes állapotban
tekinthetjük meg egyes eredeti, 800 éves részeivel együtt. A
templomtól 50 méterre található rotunda, azaz körtemplom
különlegessége efféle párosítással a Kárpát-medencében kizárólag
Jákon, Szepesmindenszenten, illetve itt találkozhatunk. A rotundában
13. századi freskórészletek találhatók.









Szentantal

Selmecbányától 5 km-re délkeletre, a Selmec-patak partján fekszik. Nevét
Remete Szent Antal tiszteletére szentelt templomról kapta. A
16.században a település mezővárosi rangot viselt, ahol Hont vármegye
több közgyűlését is tartották. A 16.századtól a Pálffy család szitnyai
uradalmához tartozott. Téglagyár is működött a településen. Hont
vármegye monográfiája szerint tót kisközség, 213 házzal és 1631 róm.
kath. lakossal; vasúti állomása Selmecbányán, postája és távírója helyben
van. A 18.századi Koháry-kastélyban faipari és vadászati múzeum
működik. A kastély 1744-ben épült barokk stílusban, a 19.század elején
klasszicista stílusban átalakították. Különlegessége, hogy a naptár
számszinbóluma szerint tervezett épületnek eredetileg 365 ablaka, 52
terme, 12 kéménye, 7 árkádja és négy évszak alapján 4 bejárata volt,
mely beosztás a későbbi átépítések során némileg módosult. Folyosóját
agancsok és egyéb vadásztrófeák gazdag gyűjteménye díszíti.









2. nap
Selmecbánya, Körmöcbánya



SELMECBÁNYA
Az egykori Magyar Királyság egyik
legjelentősebb bányavárosa.
Selmecbánya egy ősi bányaváros,
ahol főként ezüstöt bányásztak. A
középkorban mesés gazdagság
rejtőzött itt a vulkanikus hegyek
mélyén. A bányászathoz
kapcsolódóan számos kisebb-
nagyobb telep jött létre a környező
hegyekben, amelyek a történelem
során általában közigazgatási
egységet alkottak a várossal, ma
viszont egy részük külön község.





A Szlovák Bányamúzeum 1964-ben jött létre. A kiállítás részletesen ismerteti
a bányászat történetét Szlovákia területén. Többek között működő gépmodelleket
láthattunk itt, amelyek bemutatják a múltban használt bányászati és vízszivattyúzási
módszereket. Átsétálhattunk egy valódi bányajáraton, a múzeumban pdig több száz
ásványban gyönyörködhetünk.



Kálvária
A város mellett található a Kálvária, ahová 22 kápolna megtekintése mellett 
lehet feljutni a templomhoz, ahol csodálatos látvány tárult elénk.





Körmöcbánya

Körmöcbánya az egykori Magyar Királyság egyik legjelentősebb,
aranybányászatáról nevezetes bányavárosa és pénzverőhelye.
Károly Róbert szabad királyi bányavárosi jogokkal látta el és
megalapította pénzverdéjét. A pénzverde épületét mi is
megtekintettük kívülről, ahol hajdanán még Mátyás király verette
aranyforintját. A főtéren megnéztük a nagy, barokk stílusú
Szentháromság-szobrot és elsétáltunk a város fő épületéhez ami a
várnegyed gótikus Szent Katalin-temploma. A templom fő
látványossága a ritka orgona. Akinek még volt energiája az
felsétálhatott a templomtorony körfolyosójára ahonnan gyönyörű
kilátás tárult elénk a városra és környékére.









3.nap
Besztercebánya, Zólyom, Késmárk



A 3. nap reggelén elhagytuk szállásunkat. Első utunk a Zólyomi várhoz
vezetett. A vár, amellett hogy fontos erődítmény volt, még arról is híres,
hogy 1554-ben itt született Balassi Bálint.



Besztercebánya

A város a Beszterce-patakról kapta a nevét, utótagja pedig ércbányáihoz
kapcsolódik. A főtéren a Mária szobrot néztük meg nem messze tőle volt
egy szép szökőkút. A Mária templomba csak benéztünk, mert nem lehetett
bemenni. Besztercebányán és a környékén játszódik Mikszáth Kálmán Szent
Péter esernyője című regénye, ami az idén a kötelező olvasmányunk.







Késmárk
A Tátra alatti város látványosága a Késmárki vár. A városi típusú várkomplexum a
város védelmének céljából 1463-ban a középkori Szent Erzsébet település romjain
jött létre. A vár legrégebbi külseje gótikus stílusú volt , amit Zápolyai Jánostól és
Imrétől kapott. A jelenlegi többnyire reneszánsz külsőt a Késmárki vár az 1572-
1624-es években végrehajtott terjedelmes többszakos átalakítás révén szerezte.



Késmárkon két evangélikus templom áll egymás szomszédságában. A
nagyobb, feltűnőbb, újabb épület a 19. században épült. Vörös kupoláját jól
látni a város körüli dombokról. A templomban található Thököly Imre sírja,
ahol iskolánk tanulói koszorút helyeztek el.



Ez az evangélikus fatemplom Szlovákia épített kulturális világörökségének
részét képezi. A Szentháromság tiszteletére emelt, eredeti állapotában látható
fatemplomban napjainkban is evangélikus istentiszteleteket tartanak.
Építéséhez hozzájárult egész Észak-Európa minden protestáns vallású hívője.
Külön érdekessége, hogy csak fából készült, egyetlen vas szeg vagy vas
összekötő anyag sincs benne.





Lőcse



Szepespatak

• Este elfoglaltuk új szállásunkat, Szepespatakon. A szállást gyönyörű
dombok vették körül. Nagyon tetszett mindenkinek a szállás, még
focipálya is volt. A szállás közelében lehetett hallani a csurdogáló
patakot is.





4. nap 
Szepes vára, Szlovák Paradicsom, Igló



Felkerestük a 
szepesi várat.

Szepes vára Közép-Európa legnagyobb
kiterjedésű erődítménye. Itt született
Szapolyai János, magyar király.

A tatárjárás idején IV. Béla szorgalmazta a
várépítéseket. Mivel a tatárok harcolni
tudtak, de várat ostromolni nem, ezért
volt szükség egy ilyen vár építésére.

Az alsó várudvart Zsigmond király halála
után lánya, Erzsébet királyné építette.

A Szapolyai család több mint 70 várat
birtokolt, a szepesi várat tartották családi
várnak, ezért sokat tartózkodtak itt.



Romlása és 
újraépítése

1703-ban a kurucok foglalták el.

A Csákyak a 17. századig lakták a várat.
1707-ben végleg elköltöztek, csak egy kis
helyőrség maradt. 1790-ben a katonák
pálinkát főztek, ami felrobbantotta a vár egy
részét. A vár leégett, csak a romok
maradtak.

A várat 1961-ben nyilvánították műemlékké,
1970-ben kezdték újjáépíteni.

A vár és környéke 1993-ban került fel az
UNESCO Világörökség listájára.



Magas-Tátra 
csúcsai

A toronyból beláthatjuk a 
Szepesség nagy részét, és 
jó idő esetében a Magas-
Tátra csúcsait. 







Szlovák 
paradicsom

7 km-es túra következett a Szlovák
paradicsomban. A túra fő
látványossága a Hernád- áttörés.
Látványos szurdokvölgyei, azokat
összekötő hágok teszik széppé a
tájat.

A Nemzeti Park területén több
hegyvonulat húzódik. A terület
legnagyobb részét a Sztacenai-
hegység, vagyis szűkebb értelemben
vett Szlovák paradicsom foglalja el.



Tamásfalvi-
kilátó

Egyik legszebb
kilátópontja a
Tamásfalvi- kilátó.
A hatalmas sziklafal
146 méterrel
emelkedik ki a
környezetéből.



Szlovák 
Paradicsom

A Nemzeti Park
területét – mintegy
90%-t erdők borítják.
A változatos
természeti
adottságok biztosítják
a növénytakaró faji
sokféleségét.



Igló

A hosszú túra után felkerestük Iglót, Szepesség
egyik legjelentősebb városát.

A plébániatemplom a Felvidék legmagasabb
templomtornya.

A templomot 1380-ban kezdték építeni gótikus
stílusban.

1435-ben tűzvész, 1441-ben földrengés miatt kellett
átépíteni. 1742-ben és 1772-ben barokk stílusban
építették át. Tornyát 1849-ben leágyúzták, ezért
1870-es években újra építették Steindl Imre tervei
alapján.

A torony 87 méteres magaságával Szlováki
legnagyobb templomtornya lett.



Városháza

Megnéztük a 18. századi
városházát. 1777 és 1779
között épült klasszicista
stílusban.



Színház

A város kulturális 
központja.



Igló - Szepespatak 
mentén érkezés a 
szállásra

Utolsó esténk remekül
telt Szlovákiában. A fiúk
jót fociztak a szlovák
ellenfeleikkel, a lányok
lelkesen szurkoltak.



5. Nap
Kassa, Rozsnyó, Sajógömör

Készítette: Kovács Gréta, Chudi Csenge, Jankovics Lili 



Reggel a szálláson

Az 5. nap reggelén az
ebédlőben finom étel várt
minket.
Miután elfogyasztottuk
reggelinket egy gyors
pakolás és
szobaellenőrzés után újra
útnak indultunk.



Miklós-börtön
Utunk elsőként Kassára a
Miklós-börtönbe vezetett.
A börtön gótikus stílusban
épült. Az épület névadója
a kassai hóhér, Miklós
volt. Háromszáz évig
börtönnek használták. Az
építmény 1909-ig szolgált
ebben a minőségben,
később a
Felsőmagyarországi
Múzeum Egylet
kezelésébe került.



Rodostói ház

Második úti célunk Kassán a
Rodostói ház volt, mely
emléket állít II. Rákóczi
Ferenc fejedelem házának
ahol száműzetésben élt, és
halt meg 1720-1735 között.
Az eredeti ház Rodostóban
található meg.



Szent Erzsébet-dóm

Szerencsénkre a Szent Erzsébet-
dómhoz vezető úton egy autó
kiállítás szemtanúi is lehettünk.
Az ajtón belépve a dóm
csodálatos díszítése fogadott
minket. Pár lépést követően
megnéztük és megkoszorúztuk
Rákóczi Ferenc valamint
édesanyja Zrínyi Ilona és gróf
Bercsényi Miklós generális
szarkofágját.



Kassa

Tovább menve elkápráztató
helyeket nézhettünk meg.
Ezek között volt például a
Lőcsei-ház, a Szentháromság-
temploma és rendháza,
Állami Színház, Orbán torony,
a régi megyeház, városháza,
Forgách-palota, érseki palota.
Majd kaptunk egy kis
szabadidőt a városban ahol
bolondballagókkal
találkoztunk.



Rozsnyó

• Mindezek után újra buszra
szálltunk és elindultunk
Rozsnyóra, ahol 2. Rákóczi
Ferenc sok időt eltöltött. A
város neve egy német szóból
ered. Területe már az
őskorban lakott hely volt,
ahol megtalálták az újkőkor,
a bronzkor és a vaskor
emlékeit is.



Sajógömör
• Utolsó megállónk Sajógömör

volt, amely Gömör vármegye
központja. Területe ősidők
óta lakott. Az Őrhegyen és a
Várhegyen bronzkori
leleteket találtak. Itt
született Lányi Pál
bányavállalkozó, Rákóczi
Ferenc salétrom és
puskaporgyártási hadbiztosa.



Hazaút

• Sajógömör után haza felé 
vettük az irányt.

• Jó hangulatban értünk haza 
késő este.



• Források:

• https://slovakia.travel/hu/rozsnyo-roznava

• https://felvidek.ma/2014/07/kassa-nyelvmuveles-nyelvmentes/

• https://www.errearra.org/rodostoi-haz-kassa

• https://www.otptravel.hu/inspiraciok/utazas-szlovakia-kassa-dom-szent-erzsbet-szekesegyhaz-katedralis

• https://www.sorger.sk/chata-mraznica-v-lyziarskom-stredisku-hnilcik

• https://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/miklos-borton/

• https://bagyinszki.eu/archives/3814

• https://www.cartourmagazin.hu/tatralomnic-es-a-csorba-to-kombinalhato-si-elmenyek-a-magas-tatraban.html

https://slovakia.travel/hu/rozsnyo-roznava
https://felvidek.ma/2014/07/kassa-nyelvmuveles-nyelvmentes/
https://www.errearra.org/rodostoi-haz-kassa
https://www.otptravel.hu/inspiraciok/utazas-szlovakia-kassa-dom-szent-erzsbet-szekesegyhaz-katedralis
https://www.sorger.sk/chata-mraznica-v-lyziarskom-stredisku-hnilcik
https://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/miklos-borton/
https://bagyinszki.eu/archives/3814
https://www.cartourmagazin.hu/tatralomnic-es-a-csorba-to-kombinalhato-si-elmenyek-a-magas-tatraban.html


Köszönjük a figyelmet!


