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1 Úvod
Bevezeto

MIESTO PRE SKUTOČNÝCH FAJNŠMEKROV

Výnimoční ľudia, bohatá história a samozrejme jedinečná kultúra dotvárajú
v regióne harmóniu. Historické stavby, hrady, kaštiele, sakrálne pamiatky a ďalšie
skvosty architektúry, ale aj množstvo živých ľudových zvykov a tradícií vzbudzujú
záujem návštevníkov o hlbšie poznanie regiónu. Príbehy podané prostredníctvom
hudby, piesní, zvykov, tancov, rozprávok, ale najčastejšie z úprimných rozhovorov
s miestnymi obyvateľmi vedia podať najlepší obraz o histórii a súčasnosti života.

AZ IGAZI ÍNYENCEK VILÁGA

A kivételes emberek, a gazdag történelem és az egyedi kultúra harmonikus összhangot alkot a térségben. A műemlékek, várak, kastélyok, egyházi épületek, az építészet
egyéb gyöngyszemei és az élő néphagyományok és népszokások hatására minden
idelátogató szeretne többet megtudni a térségről. A zenében, dalokban, szokásokban, táncokban, mesékben és nagyon gyakran a helyi emberekkel folytatott beszélgetésekben visszatükröződik a helyiek életének múltja és jelene.
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2 Košice – mesto kultúry
Kassa, a kultúra városa

VIAC / TÖBB:
www.visitkosice.eu
www.kosiceregion.com

MESTO KULTÚRY

A KULTÚRA VÁROSA

Mesto, v ktorom sa tradícia snúbi s modernou
kultúrou. Mesto, ktoré ponúka domácim, ale aj
návštevníkom príležitosť rozvinúť svoj tvorivý
potenciál a vtiahne ho do kontaktu s miestnou
komunitou.
Jedinečná stredoeurópska metropola, Európske
hlavné mesto kultúry 2013! Neopakovateľná
atmosféra mesta je mixom kultúry, životného
štýlu, histórie a priemyslu mesta. Košice sú domov najstaršieho maratónu v Európe, miesto
s najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku, s najväčším a najvýznamnejším zlatým
pokladom v Európe, ale predovšetkým miesto,
kde sa život žije a vychutnáva.

A város, ahol a hagyomány és a modern kultúra
találkozik. Egy város, ahol a hazaiak és az idelátogatók egyaránt bebizonyíthatják kreativitásukat
– ezáltal részeseivé válnak az eseményeknek és
a helyi közösség életének.
Ez egy egyedülálló közép-európai város, Európai
kulturális fővárosa 2013-ban! A város megismételhetetlen légkörét a kultúra, az életstílus, a történelem és az ipar egyvelege adja. Kassa ad otthont
a legrégebbi európai maratonnak, itt van az ország
legnagyobb kiterjedésű műemlék-rezervátuma,
a legnagyobb és legjelentősebb európai aranykincs otthona, ám elsősorban egy olyan hely, ahol
az életet élik és élvezik.
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NOVÉ MIESTA KULTÚRY

A KULTÚRA ÚJ SZENTÉLYEI

Kunsthalle – hala umenia slúžila kedysi ako mestská plaváreň. Po narušení statiky bola uzavretá
a dlhodobo chátrala. Až projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 vdýchlo
tejto budove v centre mesta staro-nový život.
Prepojenie kultúry so svetom vody nadviazalo
na jej pôvodnú historickú funkciu, no zároveň
vytvorilo podmienky pre posilnenie kultúrneho
potenciálu. Hala umenia sa tak stala centrom
medzinárodných výstav a workshopov nastupujúcej generácie.
Komplex budov bývalých kasární s industriálnym rázom takmer v centre Košíc dostal cez
projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry
2013 svoju novú šancu v podobe Kulturparku.
Nové kultúrne centrum tak v súčasnosti vytvára priestor pre stretávanie sa, tvorbu, spájanie
a prezentáciu rôznych druhov a žánrov umenia.

A Kunsthalle elnevezésű műcsarnok egykor uszodaként funkcionált. Az épület statikájának meggyengülése után lezárták, állapota pedig folyamatosan
romlott. Csak a 2013-as Európa kulturális fővárosa
projekt lehelt újra életet az épületbe. A kultúra és
a víz találkozása az épület eredeti funkciójához
kapcsolódik, ezáltal bővültek a kulturális lehetőségek is. A műcsarnok a nemzetközi kiállítások
helyszíne, valamint a következő generáció számára
tartott alkotóműhelyek helyszíne.
Az egykor laktanyaként funkcionáló, ipari jellegű épületegyüttes az Európa kulturális fővárosa
projekt keretében újabb lehetőséget kapott –
a művészetek itt a Kulturpark fantázianév alatt
kaptak új otthont. Ez az új kulturális központ így
egy olyan hellyé vált, ahol különféle művészeti
ágak alkotásai találkoznak, születnek, fonódnak
össze és kerülnek bemutatásra.

VIAC / TÖBB:
www.visitkosice.eu
www.kosiceregion.com
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3 Odhal’ krásy regiónu
Fedezze fel a régió szépségeit
Gotická cesta jedinečným spôsobom priblíži
najzaujímavejšie kultúrno-historické pamiatky,
astronómiu a tradíciu. Skvost medzi historickými
cestami, Gotická cesta, patrí k prvým tematickým
trasám, ktoré boli na Slovensku zmapované.

NAJVÝCHODNEJŠIA GOTICKÁ
KATEDRÁLA V EURÓPE

V priebehu storočí sa okolo Dómu svätej Alžbety
v Košiciach vytvorilo niekoľko legiend. Väčšina
z nich má svoje korene v stredovekých časoch
z obdobia výstavby chrámu. Stavitelia podľa jednej z nich umiestnili počas stavby na neznáme
miesto dutý kameň. Ak by bol vytiahnutý, spôsobil
by pád celého kostola.

VIAC / TÖBB:
www.visitkosice.eu
www.kosiceregion.com

A Gótikus út egyedi felfogásban ismerteti meg
a látogatókkal a műemlékeket, a konyhaművészeteket és a hagyományokat. A történeti útvonalak egyik
csodálatos példája a Gótikus út – ez a Szlovákiában
kijelölt tematikus útvonalak között a legrégebbiek
közé tartozik.

EURÓPA LEGKELETIBB GÓTIKUS
SZÉKESEGYHÁZA

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD

A századok során a kassai Szt. Erzsébet-székesegyházzal kapcsolatban számos legenda született. Ezek
nagy része középkori, még a templom építésének
idejéből származó. Az egyik legenda szerint az építők
az épület egy ismeretlen helyére egy üreges követ
építettek be. Ha ezt eltávolítanák, az egész templom
összedőlne.

Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz.
Bol uložený v schránke z tepaného medeného
plechu s rytými zvieracími motívmi. Poklad sa
pravdepodobne snažili ukryť pred Imrichom Thökölym, ktorý v rámci protihabsburských povstaní
obsadil Košice.

2920 aranypénz, egy- és kétdukátos, három aranyérme és egy reneszánsz aranylánc alkotja. Egy rézlemezből készült, vésett állatfigurákkal díszített
edényben helyezték el. A kincset valószínűleg Thököly Imre elől igyekeztek elrejteni, aki a Habsburgellenes felkelések idején Kassát megszállta.

A KASSAI ARANYKINCS
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NAJROZSIAHLEJŠÍ HRADNÝ
KOMPLEX V STREDNEJ EURÓPE

KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB
KITERJEDÉSŰ VÁRTERÜLETE

Spišský hrad, jedinečná dominanta regiónu Spiš.
Legenda hovorí, že počas mesačných nocí
sa po hradných múroch prechádza dievča
v bielych šatách s vlajúcimi vlasmi, s pásom
okolo drieku. Na páse má zväzok kľúčov
a beda dievčaťu, na ktoré hodí kľúče – to
bude počarené.

A Szepesi vár a Szepesség meghatározó eleme.
A legenda szerint a holdfényes éjszakában
a várfalakon egy fehér ruhás, lobogó hajú,
a derekán övet viselő női alak sétál. Az övén
egy kulcscsomó van – jaj annak a lánynak,
akit azzal megdob, mert azzal el is varázsolja.

NAJZACHOVALEJŠÍ HRAD
NA ÚZEMÍ REGIÓNU

Krásna Hôrka, ktorú nedávno poškodil veľký požiar, je v súčasnosti v rekonštrukcii. Ako všetky
hrady, aj Krásna Hôrka ukrýva svoje tajomstvá
v legendách a príbehoch. Jeden z nich spracoval
v historickom románe spisovateľ Mór Jókai. Vo
svojej knihe vytvoril legendu o hradnej pani Žofii
Serédyovej, ktorá na hradbách láka „pútnikov”
k sklenenému sarkofágu.

A TÉRSÉG LEGJOBB ÁLLAPOTBAN
FENNMARADT VÁRA

A nemrégiben tűzvész áldozatául esett Krasznahorka vára jelenleg felújítás alatt áll. Mint minden várat, Krasznahorka várát is legendák és
történetek veszik körül. Ezek egyikét történelmi
regényében Jókai Mór is feldolgozta. A könyvben
egy legendát szőtt, amely a vár ódon falai között
a mai napig fennmaradt, és a „zarándokokat”
az egykori krasznahorkai várúrnő, Serédy Zsófia
üvegkoporsójához vonzza.

VIAC / TÖBB:
www.spis-region.sk
www.kosiceregion.com
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4 Objav poklady regiónu
Fedezze fel a régió kincseit

Vydajte sa v ústrety histórii a priblížte si miestne tradície spracovania nerastného bohatstva.
Vďaka sile prírody, zručnosti a pracovitosti
miestnych majstrov, sa tento región stal jedným z najväčších producentov železa v Uhorsku. Železná cesta spája miesta bývalej ťažby
železných rúd, výroby a spracovania železa
a ďalších kovov.

JEDINÉ MÚZEUM TECHNICKÉHO
ZAMERANIA NA SLOVENSKU
VIAC / TÖBB:
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.kosiceregion.com

Slovenské technické múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 33 600 kusov
zbierkových predmetov z oblasti baníctva,
hutníctva, kováčstva, hodinárstva, strojárstva,
geodézie a kartografie, fotografickej a ďalších
technických oblastí.

Vesse bele magát a történelembe és ismerje meg az
ásványkincsek feldolgozásának helyi hagyományait.
A természet erőinek, a helyi mesterek ügyességének
és dolgosságának köszönhetően a térség a történelmi
Magyarország egyik legnagyobb vastermelője volt.
A szlovákiai Vas Útja egy olyan kulturális útvonal,
amely összeköti a vas és egyéb fémek érceinek bányászatával, a fémek előállításával és feldolgozásával
kapcsolatos helyszíneket.

AZ EGYETLEN MŰSZAKI MÚZEUM
AZ ORSZÁGBAN

A Szlovák Műszaki Múzeum a mai napig több, mint
33 600 db kiállítási tárgyat gyűjtött össze a bányászat, a kohászat, a kovácsmesterség, a gépészet,
a geodézia, a térképészet, a fénykép és más műszaki
ágazatok területéről.
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NAJSTARŠIE VÝTVARNÉ
ZOBRAZENIE BANÍCKEJ PRÁCE

A BÁNYÁSZOK MUNKÁJÁNAK
LEGRÉGEBBI ÁBRÁZOLÁSA

Rožňavská metercia zobrazuje nielen sakrálny
námet, ale realisticky zachytáva život baníkov
v banskej osade Rozgang v Čučme, v blízkosti
mesta Rožňava. Tam sa dnes nachádza náučný
chodník. Originál obrazu je v Biskupskom kostole
v Rožňave, kópia v Banskom múzeu v Rožňave.

TISÍCROČNÁ TRADÍCIA PIVOVARNÍCTVA

A rozsnyói Metercia nemcsak vallásos témát mutat
be, hanem realista módon ábrázolja a Rozsnyó
melletti Csucsom község Rozgang bányásztelepén
élők életét. A helyszínen ma tanösvény található.
A kép eredetije a rozsnyói püspöki templomban
van. Másolata pedig a rozsnyói bányászati múzeumban található.

Pivovarnícka tradícia mesta Rožňava siaha rovnako
ďaleko do histórie ako jej tradícia banícka. Výrobu piva a sortiment špeciálnych pív priniesli do
Rožňavy zo svojich pôvodných domovov hlavne
nemeckí banskí majstri.

AZ EZERÉVES SÖRGYÁRTÁS

A sörgyártás hagyománya Rozsnyón szinte
ugyanolyan régi, mint a bányászaté. A sörgyártást és a különleges söröket Rozsnyóra elsőként
a betelepült német bányászmesterek hozták el.

Pivo Buchvald vyrobené podľa starého pivovarského zákona o čistote piva – Reinheitsgebot.
V pive sú použité iba 4 suroviny, a to: voda, slad,
chmeľ a pivovarské kvasnice. Pivo sa tak podáva
nepasterizované, nefiltrované, čerstvé, kvalitné
a bohaté na vitamíny.

A régi, sörtisztasági törvény (Reinheitsgebot) alapján készített Buchvald sör. E sör előállításához
mindössze négy összetevőt használnak: vizet,
malátát, komlót és sörélesztőt. A sör így pasztőrözés és szűrés nélkül, frissen, jó minőségben
és vitaminban gazdagon kerül a fogyasztókhoz.

ZLATÝ MOK BANÍKOV

A BÁNYÁSZOK ARANY NEDŰJE

VIAC / TÖBB:
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.kosiceregion.com
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5 Zaži chute regiónu
Fedezze fel a régió ízeit

Vínna cesta je stvorená pre všetkých, ktorí si
v objatí podmanivej prírody radi vychutnajú
čas pre seba. Doprajte si pohár plný histórie,
ktorý v sebe snúbi miestnu tradíciu, slnkom
zaliate svahy a pracovitosť miestnych ľudí.
Historické vínne cesty v našom regióne vedú
úrodnými údoliami, slnkom zaliatymi svahmi,
na ktorých sa darí tradičným odrodám viniča.
Stretať sa tu môžete s pohostinnosťou ľudí,
s hrdosťou na dedičstvo po predkoch, zachovanými tradíciami, ale tiež s nádhernými, no
na pohľad nenápadnými pamiatkami.

A Borút tökéletes választás mindazok számára, akik
szabadidejüket szívesen töltik az andalító természet
lágy ölén. Lepje meg magát egy pohár borral, amely
magába szívta a történelmet, a helyi hagyományokat, a
napsütötte lejtők illatát és a vidék lakóinak szorgalmát.
Régiónk történelmi Borútjai napfényes lejtőkön és
termékeny völgyeken haladnak keresztül, amelyek
kedveznek a hagyományos szőlőfajták termesztésének. A helyiek vendégszeretetével, megőrzött
hagyományokkal, az elődök öröksége iránt érzett
büszkeséggel és csodálatos – bár ránézésre sokszor
nagyon egyszerű – műemlékekkel találkozhatunk itt.

Malohorešské vínne pivnice sú najväčším komplexom pivníc v regióne. Do tufu na malom
mieste je vytesaných 80 vchodov, ktoré sa delia
ešte na množstvo ďalších chodieb. Ich pôvod
siaha do doby pred tatárskym vpádom, kedy
slúžili miestnemu obyvateľstvu ako úkryty.

A Kisgéresi borospincék a térség legnagyobb
pinceegyüttesének számítanak. A tufakőzetben kis
helyen mintegy 80 bejáratot hoztak létre, ahonnan
további járatok nyílnak. Ezek története még a tatárjárás előtti időkbe nyúlik vissza, amikor a helyi lakosság
búvóhelynek használta őket.

TAJUPLNÉ PIVNIČKY V AGÁTOVOM HÁJI

VIAC / TÖBB:
www.dolnyzemplin.sk
www.kosiceregion.com

TITOKZATOS PINCESOR AZ AKÁCLIGETBEN

19

VÍNO KRÁĽOV – KRÁĽ VÍN

KIRÁLYOK BORA – A BOROK KIRÁLYA

Tak znie výrok francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV.
o tokajskom víne. Aromatické víno zlatej farby,
vyrábané v Tokajskej oblasti, je výnimočné tým,
že nemá alternatívu. Je to skrátka originál. Tokajské vína možno vyrábať výlučne z hrozna odrôd
Furmint, Lipovina, Muškát žltý a v niektorých prípadoch aj Zeta.

Így szólt XIV. Lajos francia király a tokaji borról.
A tokaji térségben készült aranyszínű aromás
bor egyedi, nincs párja. Utánozhatatlan. Tokaji
bort kizárólag furmint, hárslevelű, sárga muskotály és egyes esetekben zeta szőlőfajtákból
lehet készíteni.

UNIVERZÁLNA MEDICÍNA

AZ EGYETEMES ORVOSSÁG

A tokaji bor gyógyhatásáról is ismert. GyógyítotTokajské víno je od minulosti známe aj svojimi lie- tak vele vérszegénységet, rosszullétet és idegi
čivými účinkami. Ako liek ho používali na liečenie betegségeket.
chudokrvnosti, malátnosti a nervových chorôb. KÉZZEL BETAKARÍTOTT ARANY

RUČNE ZBIERANÉ ZLATÉ HROZIENKA

SZŐLŐSZEMEK

Cibéby, ktoré zoschli na koreni viniča, obsahujú 40 – 60 % cukru a sú napadnuté ušľachtilou
plesňou Botrytis cinerea. Oberajú sa ručne. Denne
jeden človek nazbiera okolo 8 kg cibéb. Na výrobu
trojputňového tokajského vína je potrebné zaliať
cca 70 – 80 kg takýchto cibéb takmer 140 litrami
suchého vína. Potom musí vínko zrieť ešte štyri
až osem rokov.

Az aszúszemek – a Botrytis cinerea nemes penész által megtámadott szőlőszemek – amelyek
a szőlőfürtön asztak össze, cukortartalmuk 40
– 60 %. Kézzel szedik őket. Egy nap alatt egy
ember mintegy 8 kg aszúszemet gyűjt be. A háromputtonyos tokaji borhoz kb. 70 – 80 ilyen
aszúszemet kell felönteni mintegy 140 liter száraz
borral. Ezután a bor még 4 – 8 évig érik.

VIAC / TÖBB:
www.dolnyzemplin.sk
www.kosiceregion.com
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6 Cesty za vierou
A hit zarándokútjai

SPIŠSKÝ JERUZALEM
ALEBO VYMODLENÉ MIESTO
V Spišskej Kapitule, v lokalite Pažica, je
maketa Jeruzalema v mierke 1:1. Tvoria
ju sakrálne objekty a prícestné kaplnky
a každá z nich symbolizuje istú stavbu
alebo miesto spojené s utrpením Ježiša
Krista v Jeruzaleme.

NESMRTEĽNÁ IKONA

Najvýznamnejším pútnickým miestom gréckokatolíkov na Zemplíne je Klokočov. Počas
kuruckých vojen, keď vojsko tiahlo na Michalovce, tvár Bohorodičky sa zatemnila a začala
slziť. Vojaci na druhý deň chrám podpálili, ale
ikona nebola zničená.

VIAC / TÖBB: KOSTOLÍKY BEZ KLINCA
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.dolnyzemplin.sk
www.kosiceregion.com

Ruská Bystrá. Drevená sakrálna architektúra, skvost slovenskej ľudovej architektúry. Zvláštnosťou je, že objekty sú
postavené výlučne z dreva.

A SZEPESI JERUZSÁLEM,
AVAGY A MEGHALLGATOTT IMÁK HELYE
Szepeshelyen, annak Pažica nevű dombján áll az
ókori Jeruzsálem 1:1 léptékű leképezése. Egyházi
épületekből és út menti kápolnákból áll össze –
ezek a Jézus Krisztus jeruzsálemi szenvedésével
kapcsolatos helyeket, épületeket szimbolizálják.

A HALHATATLAN IKON

A görög katolikusok legismertebb zempléni búcsújáró helye Hajagos községben van. A kuruc időkben, amikor a seregek Nagymihályhoz közeledtek,
az Istenszülő arca elsötétült és könnyezni kezdett.
Másnap a katonák felgyújtották a templomot, ám az
ikon megmenekült a lángok elől.

TEMPLOMOK SZÖGEK NÉLKÜL

Ruská Bystrá. A fából készült egyházi épületek
a szlovák népi építészet gyöngyszemei. Érdekességük, hogy ezek az épületek kizárólag
fából készültek.
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KAMENNÍ SVEDKOVIA ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

A ZSIDÓ KULTÚRA KŐBŐL FARAGOTT TANÚI

V Košickom regióne máme približne 10 synagóg,
z ktorých už iba dve slúžia pôvodnému účelu.
Náhrobky s mnohými zaujímavými folklórnymi
dekoratívnymi prvkami zdobia niekoľko desiatok
stále nepreskúmaných cintorínov.

A kassai régióban mintegy 10 zsinagóga található,
közülük csak kettőt használnak az eredeti rendeltetésük szerint. Sok zsidó temetőt díszítenek
a számos érdekes népi díszítőelemet tartalmazó
sírkövek.

Pred holokaustom boli Košice mestom s jednou
z najväčších a najprominentnejších židovských
komunít na území dnešného Slovenska. Pred druhou svetovou vojnou tu žilo 11 500 židov, ktorí
tvorili 16,4 % celkovej populácie mesta Košice.
Táto silná komunita z mesta však bola zničená
v priebehu necelého mesiaca začiatkom leta 1944.
V súčasnosti má židovská komunita iba približne
280 členov. V Košiciach sa nachádza viacero významných lokalít súvisiacich so židovskou kultúrou, napríklad rozsiahly cintorín, aj štyri z pôvodne
piatich synagóg, ktoré v meste fungovali.

A holokauszt előtt Kassa a mai Szlovákia egyik
legnagyobb és legjelentősebb zsidó közösségét
tudhatta magáénak. A második világháború előtt
11 500 zsidó élt itt, ami a város lakosságának
16,4 %-át jelentette. Ez az erős közösség azonban
szinte egy hónap alatt megszűnt, 1944 nyarának
elején. Jelenleg a zsidó közösség már csak mintegy 280 tagú. Kassán számos jelentős, a zsidó
kultúrával kapcsolatos helyszín található – pl.
a nagyméretű temető, amely ma is az eredeti célt
szolgálja. A város öt zsinagógájából négy a mai
napig fennmaradt.

DRUHÁ NAJVÄČŠIA ŽIDOVSKÁ
KOMUNITA NA SLOVENSKU

A MÁSODIK LEGNAGYOBB
SZLOVÁKIAI ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
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7 Známy a neznámy
Ismert és ismeretlen
CITADELA POD OBCHODNÝM CENTROM

CITADELLA A PLÁZA ALATT

Košická citadela z roku 1671 mala zabezpečiť
obranu Košíc pred Turkami. Pri archeologickom
výskume pri výstavbe obchodného centra boli
objavené fragmenty citadely. Dnes tvoria zaujímavú muzeálnu súčasť podzemného parkoviska
nákupného centra.

Az 1671-ben épült kassai citadellának Kassa védelmét kellett szolgálnia, megerősítendő a török
elleni védővonalakat. Helyén városrész épült.
2010-ben a pláza építése és a régészeti feltárások során feltárták a citadella töredékes romjait.
Ezek ma a pláza földalatti parkolójának érdekes
részét képezik.

UNIKÁTNY PODZEMNÝ KOMPLEX
– DOLNÁ BRÁNA

Pozostatky dolnej mestskej brány z 13. storočia boli objavené počas rekonštrukcie v centre
Košíc. V unikátnom archeologickom komplexe
dýchajúcom históriou je možné vidieť pozostatky
mestského opevnenia.

PRAVEKÉ OSÍDLENIE OKOLIA KOŠÍC
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Archeologický výskum v obci Nižná Myšľa v blízkosti Košíc zmenil túto lokalitu na jednu z najznámejších v Európe. Ide hlavne o nálezy takmer
2000 nádob a približne 5000 bronzových, kostených a kamenných predmetov rozličného významu. Raritou sú praveké hračky. Exponáty sú
vystavené v obecnom archeologickom múzeu.

EGYEDI FÖLDALATTI KOMPLEXUM
– AZ ALSÓ KAPU

Az Alsó Kapu régészeti lelőhely a 13. századi
városfalak egy részét rejti. Az egyedi régészeti
lelőhely területén a látogatók megtekinthetik
a védelmi rendszer maradványait.

KASSA KÖRNYÉKÉNEK ŐSKORI LAKÓI

A Kassa melletti Alsómisle községben szisztematikus régészeti kutatás folyik, így ez az egyik
legismertebb ilyen hely Európában. Elsősorban
mintegy 2000 edényről és 5000 bronzból, csontból és kőből készült őskori tárgyról van szó. Unikumnak számítanak az őskori játékok. A leletek
a község régészeti múzeumábanvannak kiállítva.
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NÁRUŽIVÝ NÁVŠTEVNÍK KAVIARNIČIEK

A SZENVEDÉLYES KÁVÉHÁZI VENDÉG

V každom meste mal jednu obľúbenú, ale
len v Košiciach nájdete „Márai kávu”. Sándor
Márai, najvýraznejší predstaviteľ meštianskej
literatúry a kultúry 20. storočia. Miloval Košice a ich obyvateľov. Tam čerpal inšpirácie
pre svoje najväčšie diela.

Minden városban volt egy kedvenc helye, azonban kizárólag Kassán van „Márai kávé”. Márai Sándor a 20. század polgári irodalmának és kultúrájának legjelentősebb képviselője. Imádta Kassát és a kassaiakat. Innen
merítette az ihletet a legnagyobb műveihez.

SEDMOHRADSKÝ VEĽMOŽ

František II. Rákoci, vodca protihabsburského
povstania v rokoch 1703 až 1711.

BLAHOSLAVENÁ UČITEĽKA

a novinárka Sára Salkaházi počas druhej
svetovej vojny výrazne pomohla pri ukrývaní Židov.

AMERICKÝ ARCHITEKT

Emery Roth, pochádzajúci zo Sečoviec, dokázal dokonale spájať klasické prvky s modernými. Autor stavieb Hotel Belleclaire na
Broadway, Ritz Hotel Tower v New Yorku,
prvých mrakodrapov.

ERDÉLYI FEJEDELEM

II. Rákóczi Ferenc, az utolsó Habsburg-ellenes rendi
felkelés vezére volt 1703 és 1711 között.

A BOLDOG TANÍTÓNŐ

A kassai magyar Salkaházi Sára előbb, majd újságíró
volt. A második világháború alatt a többi nővérrel
együtt zsidókat bújtatott.

AMERIKAI ÉPÍTÉSZ

Emery Roth szlovák származású amerikai építész. Munkáinak különleges voltát az adta, hogy tökéletesen
ötvözte a klasszikus és modern elemeket. Egyik legjelentősebb építménye a Hotel Belleclaire, Broadwayen,
Ritz Tower New Yorkban és az első felhőkarcolók terveit
is ő készítette.
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9 Naša kulinária
Konyhamuvészetünk
GEMERSKÉ BANÍCKE GUĽKY

GÖMÖRI BÁNYÁSZGOMBÓCOK

2 kg zemiakov, hrnček múky, 2 vajcia, čierne korenie, majorán, 1 kg údeného bravčového mäsa,
3 strúčiky cesnaku, soľ, cibuľa, masť
Postrúhané zemiaky zbavíme prebytočnej vody
a zmiešame s ostatnými surovinami. Vyformujeme
primerané guľky. Obalíme ich v hladkej múke
a dáme do vriacej osolenej vody. Podávame ich
s upraženou cibuľkou, prípadne slaninkou, kyslou
kapustou alebo kyslou smotanou.

2 kg burgonya, 1 csésze liszt, 2 tojás, fekete bors,
majoránna, 1 kg füstölt sertéshús, 3 gerezd fokhagyma, só, hagyma, zsír. A lereszelt burgonyából
kinyomkodjuk a vizet és összekeverjük a többi
hozzávalóval. Tenyerünkkel golyókat formálunk
a masszából. Finomlisztben meghempergetjük
őket, majd sós, lobogó vízbe helyezzük. Pirított
hagymával, esetleg szalonnával, savanyú káposztával vagy tejföllel tálaljuk.

2 šálky múky, 1/2 šálky pohánkovej hrubo mletej
múky, soľ, voda, 200 g zemiakov, 200 g hrudkovitého tvarohu, masť, cibuľa
Z oboch múk v pomere 1:4, soli a vody vypracujeme cesto. Zemiaky olúpeme, nakrájame a uvaríme, zlejeme, roztlačíme, zmiešame s tvarohom
a osolíme. Nakrájanú cibuľu opražíme na masti.
Cesto rozvaľkáme, nakrájame ho na štvorčeky,
do stredu každého dáme zemiakovo-tvarohovú plnku, spojíme dva protiľahlé rohy do tvaru
trojuholníka. Pirohy varíme v osolenej vode.
Uvarené scedíme, polejeme opraženou cibuľkou
a kyslou smotanou.

2 csésze liszt, 1/2 csésze tönköly grízliszt, só, víz,
200 g burgonya, 200 g túró, zsír, hagyma.
A két lisztet 1:4 arányban összekeverjük a sóval
és vízzel. A burgonyát meghámozzuk, felvágjuk,
megfőzzük, leszűrjük, összetörjük, összekeverjük
a túróval és megsózzuk. A felvágott hagymát zsíron megdunsztoljuk. A tésztát elnyújtjuk, négyzeteket vágunk belőle, és minden négyzet közepébe
helyezünk egy kevés burgonyás-túrós tölteléket,
majd a két szemben levő sarkát összeragasztjuk,
háromszöget formázva. A derelyét sós vízben
főzzük ki. A főtt derelyéket leszűrjük, zsíros hagymával és némi tejföllel leöntve tálaljuk.

TATARČANÉ PIROHY
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TATÁRDERELYE
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KOKTEJL KOŠÍC

A KASSAI KOKTÉL

To, čo je pre Kubu mojito, pre New York Manhattan
a Cosmopolitan, pre Brazíliu Caipirinha, to je
dnes pre Košice Košické zlato – oficiálny drink
mesta. Osviežujúci drink tajnej receptúry vytvorený vynikajúcim slovenským barmanom.
Jeho teplá aj koktejlová verzia sú lahodnou
symfóniou chutí, ktoré nájdete v štýlových košických podnikoch.

Ami Kubában a mojito, New Yorkban a Manhattan és a Cosmopolitan, Brazíliában a Caipirinha,
az Kassán a Kassai Arany a város hivatalos itala.
A kiváló szlovák koktélkeverő által létrehozott,
titkos összetételű frissítő ital egyes kassai vendéglátóhelyeken kapható. Meleg és koktélos változata az ízek finom szimfóniájává állnak össze
a stílusos kassai mulatókban.

250 g hladkej múky, 3 polievkové lyžice bieleho vína, 2 dcl vlažnej vody, čajová lyžička soli
a bravčová masť
Z múky, vína, vody a štipky soli vypracujeme
cesto. Na masle speníme cibuľku, pridáme kapustu. Cesto vyvaľkáme a potrieme bravčovou
masťou, preložíme. Opakujeme ešte dvakrát.
Nakoniec cesto vyvaľkáme na dvojnásobnú veľkosť plechu, v ktorom ho budeme piecť. Dáme na
plech tak, aby nám druhá polovica cesta trčala
z plechu. Naplníme kapustovou plnkou a prikryjeme vyčnievajúcou časťou cesta. Upečený
koláč potrieme masťou.

250 g finomliszt, 3 evőkanál fehérbor, 2 dcl langyos
víz, 1 kávéskanál só és disznózsír.
A lisztből, borból, vízből és egy csipetnyi sóból
tésztát készítünk. A vajon a hagymát üvegesre pirítjuk, majd hozzáadjuk a felszeletelt káposztát. Ezután a tésztát elnyújtjuk, megkenjük disznózsírral,
félbehajtjuk, ismét elnyújtjuk, megzsírozzuk majd
kétrét hajtjuk. Mindezt még kétszer megismételjük.
Végül a tésztát kétszer olyan nagyságúra nyújtjuk,
amilyen a tepsi, amelyikben sütni fogjuk. A tepsibe
úgy tesszük, hogy a tészta fele kilógjon belőle.
Megtöltjük a káposztával és visszahajtjuk rá a tészta
lelógó felét. A kész bélest megkenjük zsírral.

GÉRESI BÉLES

GÉRESI BÉLES
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get inspired
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