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Várnéző kirándulás Szlovákiában 

 
A nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE) 2019-ben is folytatja, szlovákiai 

várnéző kirándulásait. Ezért 2019. március 23-ára (szombatra) kirándulást szervez a tagjai, a DÉLI 

PÓLUS dolgozói, és minden várakat kedvelő, és velünk gyalogolni szerető számára.  
II. Rákóczi Ferenc szülőháza, a Kövesdi-vár, és a Szalánci-vár felkeresése után, délután szabadprogram 

Kassa belvárosában. 

  

Indulás: 23-án (különjáratú autóbusszal) reggel 6.00-órakor a nagykállói autóbusz pályaudvarról.           

Az autóbusz pontosan indul, a többség érdekében nem várunk az elkésőkre! 
Az autóbusz útvonala:  

Nagykálló  Nyíregyháza   Sátoraljaújhely  Borsi, Rákóczi-várkastély (Borša)   Kövesdi-vár 

(Veľký Kamenec)  Szalánci-vár (Slanec)  Kassa (Kosice)  Tornyosnémeti   Nyíregyháza  

Nagykálló  

Indulás utáni felszállási lehetőségek:  

Nyíregyházán 6.15-kor a Jósa A. Kórház (Szent I. út) előtt, és 6.25-kor a UNIVERZUM (Vay Ádám körút) előtt. 

Hazaérkezés este, kb.: 20 és 21 óra között Nyíregyházára, majd a nagykállói autóbusz pályaudvarra. 

Fontosabb tudnivalók: 

Reggel, határátlépés előtt rövid megálló a sátoraljaújhelyi TESCO-nál!  

A Kövesdi-vár vár felkeresése és bejárása oda-vissza kb.: 0,4 km.  Szint: +20 m. -20 m. 

A Szalánci-vár felkeresése oda-vissza kb.: 3,5 km. Szint: +170 m. -170 m. 

 

A kiránduláshoz szükséges felszerelés: kényelmes, csúszásmentes lábbeli (túrabakancs vagy edzőcipő), 

és ruházat, valamint az időjárásnak megfelelő öltözet.  

 

Étkezés: egyénileg (Ki mit hoz, azt eszik!)  

 

Részvételi díj: 3.100 Ft. /fő  

A részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást, az egyénileg megköthető! 

 

Költőpénznek, mindenki itthon váltson magának eurót!  

1 Euro (EUR)  =  kb.: 317.00 Magyar Forint  (HUF) 

Szlovákiában tartózkodáshoz személyi igazolvány, vagy útlevél szükséges. 

Mindenkinek javasoljuk kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.  

A Kártya bármely kormányhivatalnál igényelhető, és kiadása térítésmentes. 

 

Jelentkezni Nagykállóban Torma Lászlónál lehet a 06207734312 telefonszámon a részvételi díj 

befizetésével, vagy Nyíregyházán az igazgatáson Tóth Zsuzsánnánál (1300-as mellék) a részvételi díj 

befizetésével. Telefonos jelentkezés után, lehetőség van a részvételi díjat OTP netbank-on keresztül, 
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vagy személyesen az OTP-ben, a 11744120-20011239  számla számra befizetni.   

A teljes részvételi díj befizetése az utas listára való felkerülés feltétele! 

Jelentkezési és befizetési határidő: 2019.03.14.  
További információkat a kirándulásról Torma Lászlótól, a 06207734312 telefonszámon, vagy a 

tormalaszlo@szszbmk.hu email címen lehet kérni. 

Várjuk az időbeni jelentkezéseket, mivel a befizetés sorrendjében, a férőhelyek számának beteltéig tudunk 

jelentkezést elfogadni!  Visszamondás esetén, ha nem tudsz eljönni, de küldesz magad helyett másik embert, akkor 

természetesen az általad befizetett részvételi díjat átruházhatod rá. Ha a kirándulásra túljelentkezés van, és fel 

tudjuk tölteni a helyed, akkor a részvételi díjat visszaadjuk Neked.                                                                             

Ha nincs a helyedre senki, akkor a befizetésed nem tudjuk visszatéríteni.    

 

Rövid ismertetők: 

 

Borsi Rákóczi-várkastély: 

 

 

 

Borsi (szlovákul Borša) falva az északi határon áthaladva, Sátoraljaújhelytől alig pár kilométerre fekszik. 

Kétségtelen, hogy a vár történelmi jelentőségét az alapozza meg, hogy az a II. Rákóczi Ferenc – Rákóczi 

György és Lórántffy Zsuzsanna gyermekeként – itt született, aki az 1703-1711 közötti Habsburg-ellenes 

szabadságharc vezetője volt. Ugyanakkor, egyes források azt is alátámasztják, hogy Borsi várának abból a 

szempontból is jelentősége volt a Rákócziak számára, hogy a Munkács felé tartó utakon ebben a várban 

szálltak meg. 

 

Nagykövesd vára: 

 

  
 

A település közepén, az Európska és a Podhradová (Váralja) utcák között emelkedő domb tetején. 

Az Árpád-kori eredetű faluban álló várat minden bizonnyal a tatárjárás (1241-42) után emelték a Micbán-

nemzetség tagjai, de a vár nevét először egy 14. századi oklevélben olvashatjuk, mint a Baksa-nembeli 

Soós és Szerdahelyi családok birtokát. A 15. század végén a Felvidéket fosztogató, egykori huszita vezér, 
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Ján Giskra kezébe került, akitől Mátyás király vette vissza pár év után. A 16- század második felében és a 

17. században Nagykövesd az Erdélyi Fejedelemség és a „királyi” Magyarország ütközőzónájába került, 

ennek következtében számos alkalommal ostromolták, vagy cserélt gazdát és hűséget. Végül 1673-ban a 

császáriak felgyújtották és védhetetlenségig lerombolták. 

Ma a vár igen látványos romja, a közeli római katolikus templommal és a várdomb alatti, erősen 

átalakított, egykori Szirmay-Fischer kastéllyal alkot műemléki együttest. Utóbbi két épületet részben a 18. 

század óta kőbányaként „hasznosított” vár építőköveiből emelték. A várból ma legépebben a D-i, ötszögű 

ágyútorony 4 emelet magas csonkja és az ehhez egykor kapcsolódó palotaszárny falai állnak, melyek 

egykor egy szabálytalan alaprajzú, a várdomb platóját körülölelő várudvart vettek körül. Több más épület 

falai is állnak, vagy legalábbis azonosítható egykori nyomvonaluk. A vár védelmi rendszere egészen 

biztosan többszörös lehetett, így pl É-on egy alacsonyabb plató szélén is erődítésnyomok látszanak. 

(Külsővár?) 

 

Forrás   http://www.muemlekem.hu/hatareset/Nagykovesd-vara-Nagykovesd-618 

 

 

Szalánc vára: 

 

  
 

Kelet-Szlovákiában, a Sóvári hegység (Slanské vrchy) hegygerincének szembetűnő lesüllyedése helyén 

fekszik Nagyszalánc (Slanec) község, amely fölött a középkori vár maradványait hátán hordó hegycsúcs 

emelkedik. 1230-ból származó okirat mint sóraktárt védő várat tűnteti fel. 

Az első birtokosaitól, az Abov családtól a Drugeth család szerezte meg, amely a 14. században 

hozzáépítette a központi tornyot, amely ma a várrom uralkodó eleme. A Thökölyi felkelés idején a várat 

1679-ben a császári seregek lerombolták. Jellegzetes sziluettje a várnak a Nebojsa torony, amelytől szép 

kilátás nyílik a környező tájra.  

Forrás   http://slovakia.travel/hu/szalanc-vara 

 

Kassa látnivalói: 

Szlovákia második legnagyobb városa, több mint 240 ezres állandó népességéből hivatalosan kb: 6300 a 

magyar. Kassát szinte átjárja a történelem. A település ősidők óta lakott hely, először 1230-ban említik. 

Tartott itt országgyűlést Nagy Lajos, és sok uralkodó és államférfi kísérelte meg bevenni a várost: I. 

Ulászló, I.Ferdinánd, Szapolyai János, Bocskai, Bethlen. Itt halt meg Bocskai, itt kiáltották ki a rendek 

I.Rákóczi Györgyöt Magyarország fejedelmévé. 1920-ban szakadt el hazánktól, és vált Csehszlovákia 

részévé. 1938-ban az első bécsi döntés révén visszakerült Magyarországhoz, majd a város bombázása volt 

a háborús ok, ami miatt országunk hadat üzent a Szovjetuniónak.  

Belvárosi séta 

Kassa történelmi belvárosának központja a hosszúkás alakú, impozáns Fő tér és utca, közepén a 

monumentális gótikus székesegyházzal, ez a város epicentruma, itt találjuk a legtöbb látnivalót, szinte 
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minden épületébe települt egy étterem, kávéház vagy söröző, és az épületek hosszú udvaraiba is érdemes 

benézni, egy udvaron akár több vendéglátóhelyet is találunk. 

Fő tér 

A Fő tér és a környező utcácskák zöme sétálóövezet szépen lekövezve, hangulatos sétára csábítva. A 

vasútállomásról nyílegyenes utca (Mlynska) vezet át a városi parkon keresztül a belvárosba egészen a 

dómig. A Fő tér (Hlavné námestie) közepén terül el a mindenhonnan látható Szent Erzsébet-

székesegyház impozáns, gótikus épülete. Tőle északra az Orbán-torony, és a zenélő szökőkút túloldalán 

az Állami Színház monumentális tömbje. A dómtól délre a bájos Szent Mihály-kápolna és egy kis park 

található. 

Szent Erzsébet-székesegyház 

A kassai dóm a Felvidék legcsodálatosabb középkori műemléke, a magyar gótikus művészet 

legkiemelkedőbb alkotása. 

Orbán-torony 

A dómtól északra álló 45 m magas harangtornyot 1628-ban azért építették, mivel a tekintélyes 

nagyságú, 1557-ből származó Szent Orbán-harangot nem bírta el a dóm tornya. Ma az eredeti harangot 

a torony előtt találjuk, fent a másolat van. Árkádsora alatt antik, gótikus és barokk sírkövek találhatók. A 

toronyban működik egy panoptikum, melyben a régióhoz kapcsolódó hírességek viaszszobrai láthatók, 

azonban ott jártunkkor azonban zárva volt a kiállítás. Elméletileg keddtől vasárnapig délután 1 és 3 óra 

között van nyitva, belépő 4 euro. 

Állami Színház 

A főtér másik meghatározó épülete az 1899-ben épült eklektikus stílusú Állami Színház szecessziós 

elemekkel díszített újbarokk külsejű tömbje. Helyén eredetileg a városháza állt, majd sokáig egy német 

nyelvű színház működött itt, magyar nyelven csak a XIX. században kezdtek eljátszani, itt tartották meg 

1833-ban a Bánk bán ősbemutatóját. A ma is látható épületben szlovák nyelvű előadásokat játszanak, 

legnépszerűbb programjai érdekes módon a híres magyar operettek. 

A színház épülete előtti hatalmas szökőkút májustól októberig minden órában a harangjáték után 

klasszikus zenei ritmusokra kezd működésbe, sötétedés után pedig elragadó fényjáték teszi még 

különlegessebbé. 

Immaculata-szoborcsoport 

A színház mögött áll az 1723-ból származó Szűz Mária pestisoszlop és szoborcsoport, mely a nagy 

pestisjárványtól való megmenekülésnek állít emléket. Az impozáns alkotás a felvidéki barokk 

szobrászművészet kimagasló alkotása. 

Premontrei templom 

A Fő tér keleti oldalán, a színháztól nem messze áll az 1681-ben épült, nyers kövekből faragott 

homlokzatú, kettős tornyú premontrei templom. A kora barokk stílusú templomot eredetileg a jezsuiták 

építették, arra a helyre, ahol 1619-ben három jezsuita vértanút végeztek ki Bethlen Gábor erdélyi 

fejedelem katonái. ha nyitva találjuk a templomot, érdemes benézni, díszes barokk belső tere lenyűgözően 

szép. A szentély térhatású freskói és a gazdagon faragott szószék igazán különlegesek. 

A templom melletti keresztutca túloldalán álló ház a város legöregebb lakóháza, a XV. századi eredetű 

épületben tartotta Bethlen Gábor fejedelem a lakodalmát 1626-ban. 

Egyéb látnivalók a főtéren 

A főtér északi részének legdíszesebb épülete, a gyönyörűen felújított, barokk stílusú ferences templom, 

mely mai formáját 1724-ben kapta. A templomban látható az ország legnagyobb mechanikus 

rózsafüzére. 
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A főtéren számos épület őrzi egykori nevezetes lakóinak emlékét, többek közt Bocskai István, Batsányi 

János, Kazinczy Ferenc emléktábláit is láthatjuk. 

A főtér északi részén egy Tesco áruházat találunk, déli végétől nem messze pedig a modern Aupark 

bevásárlóközpont húzódik egy nagy Billa szupermarkettel. 

Rodostói-ház 

A középkori városfal Hóhér-bástyájához építették Rákóczi fejedelem törökországi házának replikáját, 

számos eredeti elemet beépítve, igazi keleti hangulatot varázsolva a középkori hangulatú kis térre. 

Dominikánus-templom 

A Fő tértől nem messze, a Dominikánske námestie-n áll Kassa legrégebbi, a XII. század végéről 

fennmaradt temploma. A kis téren piac működik, és számos kitűnő vendéglátóhelyet is találunk itt. 

Amennyiben nyitva találjuk a templomot érdemes megnéznünk egészen különleges freskóit, melyek 

olyan illúziót teremtenek, mintha az épületnek nem lenne teteje. 

Márai Sándor szobra 

Kassa leghíresebb polgára, Márai Sándor szülőházának közelében egy kis téren 2004-ben állították fel 

az író szobrát. Interaktívnak is nevezhetjük az alkotást, hiszen a széken ülő művésszel szembe mi is 

helyet foglalhatunk az üres székben. 

Jakab-palota 

A Mlynska utca végén, a vasútállomás felé találjuk a kastélyszerű, monumentális épületet, mely Jakab 

Árpád híres kassai építész házaként szolgált hajdanán, 1945-ben egy rövid időre pedig Csehszlovákia 

elnöke Edvard Benes lakott itt. 

 

Forrás   http://kirandulastippek.hu/kelet-szlovakia/kassa-belvaros 

 

A  k i r á n d u l á s o n  m i n d e n k i  a  s a j á t  f e l e l ő s s é g é r e  v e s z  r é s z t !  

Szép időt, és mindenkinek jó kirándulást kívánnak a szervezők! 

 

A szervezők a program változtatásának a jogát fenntartják, tekintettel az időjárási, 
vagy más előre ki nem számítható tényezőkre, vagy a résztvevők felkészültségét figyelembe véve! 

 

   

 

                                                                                                                                              
                                                                                                      Torma László                 Bodnár György 

Nagykálló, 2019. február 18.                                                        túraszervező                        túravezető 

 

 

A februári gyalogtúránkon készült fotók a lenti linken: 

 

                                                                                    https://photos.app.goo.gl/RWPd48gDVtuDkDox7 
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