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ARANY ÚT HELYI AKCIÓCSOPORT

Az Arany út Polgári Egyesület kisebb 
polgári egyesületek – Hontianka Mikrorégió, 
Južné Sitno Mikrorégió és a Konkordia Mikro-
régió, valamint a Sitno Régió jogi személyek 
társulása több éves együttműködésének 
eredményeként jött létre, melynek célja a re-
gionális fejlődés és a vidék fenntartható fejlő-
désének biztosítása.

 Az egyesület Bagyan, Béld, Berencsfalu, 
Bacsófalva, Hontkirályfalva, Zsibritó, Szentan-
tal, Hegybánya, Gyügyfürdő, Selmecbánya, 
Hontmarót, Hontnémeti, Szebelléb, Tópatak, 
Gyökös, Illés, Zólyomkecskés, Kövesmocsár, 
Teplafőszékhely, Magaslak, Devicse, Darázsi, 
Dömeháza, Teszér, Ledény, Lissó, Mézneve-
lő, Rakonca, Ösöd, Szúd és Terény községek-
ben, illetve városokban fejti ki tevékenységét.

 A polgári egyesület célja az alapsza-
bályzat 3. cikke értelmében az életminőség 
javítása az adott térségben, valamint a régió 

valamennyi gazdasági és társadalmi csoport-
ja gazdasági lehetőségeinek és társadalmi 
feltételeinek jobb kihasználása a gazdaság, a 
társadalom, a művelődés, a szellemi élet és a 
sport minden területén.

 A polgári egyesület a többi szerevezettel 
együttműködve az említett területeken kifejtett 
tevékenységével hozzájárul a régió sokoldalú 
fejlődéséhez, versenyképességének növelé-
séhez, az adott terület, annak szükségletei, 
feltételei, forrásai és potenciálja tökéletes ki-
aknázásához.

Az Arany út helyi akciócsoport az „Új mar-
ketingeszközök kialakítása a vidéki turizmus 
fejlesztése érdekében“ c. projekt által a régió 
vidéki turizmusának és agroturisztikai szolgál-
tatásainak fejlesztésére törekszik. A projekt 
megvalósítója a Szebellébi Polgári Egyesület, 
amely a régió vidéki turizmusának hosszú 
távú fejlődésére törekszik.

BAGYAN

Bagyan község a Selmeci-hegység déli 
lejtőin, gyakorlatilag a Besztercebányai és 
a Nyitrai kerület határán fekszik. A település 
két részből, Bagyanból és Klastavából áll, 
jelenleg 220 lakosa van. 

A faluból és környékéről származó felszíni 
régészeti ásatások arról tanúskodnak, hogy 
ez a vidék már az újkőkorban lakott volt. Az 
első írásos emlék 1245-ből származik, mely-

ben a települést Villa Bagun-ként említik. 
Bagyán község egyik legfontosabb mű-

emléke az eredeti román kori rotundával 
ékesített evangélikus templom, amely Szlo-
vákia műemlékeinek jegyzékében késő re-
neszánsz kori templomként van bejegyezve, 
amely 1685-ben épült. A település egyetlen 
épületében, melynek építészeti stílusa a 
régebbi korokra emlékeztet, létrehozták a 
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néphagyományok házát. A látogatók meg-
tekinthetik ennek pitvarát és cserépkályhá-
ját, földpadlóját, famennyezetét, kövezett 
udvarát. Ritka és egyben rejtélyes a három 
tufakőbe vájt pince, amely a török háborúk 
idején gabonaraktárként működött. A pincék 

Klastava községrész „Háj“ (Liget) elnevezé-
sű zugában találhatók. Jelenleg be vannak 
temetve, a jövőben azonban helyreállításu-
kat és a nyilvánosság előtt való megnyitásu-
kat tervezik. 

Kapcsolat: www.badan.webnode.sk  

SELMECBÁNYA

A gazdag multikulturális hagyományokkal 
rendelkező történelmi város főleg ércbányá-
szatának, bányajogi előírásainak, önkormány-
zatának és művelődési hagyományainak kö-
szönheti hírnevét. A város a Selmeci-hegység 
tájvédelmi körzet szívében fekszik, amelyet 
1979. szeptember 22-én hoztak létre, 77 630 
ha területen. A város központi része 1950 óta 
városi műemlék rezervátum, 1993-ban pedig 
Selmecbányát és környékét felvették az UNES-
CO világörökségi listára. A városban ered a 

Štiavnica (Selmec) patak, melynek szinte teljes 
folyása a föld alatt található, és csupán az Alsó-
városban tör fel a földfelszínre. 

Selmecbánya immár az újkőkorban be volt 
népesítve. A későbbi korokból érdemes meg-
említeni a késő vaskori és a nagymorva kor 
utáni települést, valamint a Glanzenbergen a 
10-11. században létrehozott erődöt. 1217-ben 
származik az első írásos emlék a városban fo-
lyó ezüstbányászatról. 1238-ban Selmecbánya 
megszerezte a városi kiváltságjogokat és 1275-
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ből származik az első, a város pecsétjével ellá-
tott fennmaradt okirat. A 13. századból szárma-
zik az erődítmény, a bányászati eszközök és a 
városi címer, amely a legrégebbi fennmaradt 
címer Szlovákiában. Selmecbánya 1275-ből 
származó pecsétje a legrégebbi fennmaradt 
városi pecsét és a második legrégebbi pecsét a 
történelmi Magyarország területén, illetve a leg-
régebbi pecsét Európában, amely tartalmazza 
a bányászati jelképeket – a kalapácsot és a 
csákányt. A város bevételeinek legnagyobb 
része a bányászatból származott. Életét a 16. 
század 2. felétől a 18. század elejéig kedve-
zőtlenül befolyásolták a török háborúk és a 
rendi felkelések. 1541-ben elkezdődött a városi 
erődítményrendszer kialakítása. Habár a törö-
kök egyszer sem vették be a várost, környékét 
sokszor feldúlták. A városban állandó helyőrség 
és hírszerző szolgálat működött, amely fi gye-
lemmel kísérte és jelentette a török csapatok 
minden mozgását. A 18. században Selmec-
bánya a világ műszakilag legjobban felszerelt 
bányászati központjai közé tartozott. 1782-ben 
Selmecbányának 23 192 lakosa volt, ezzel 
Pozsony és Debrecen után Magyarország 
harmadik legnépesebb városa volt. 1735-ben 
Selmecbányán megalapították az első magyar-
országi bányászati iskolát. 1763-ban megnyílt 
a bányászati főiskola, amelyet 1770-ben át-
kereszteltek Bányászati Akadémiára, mely az 
első bányászati felsőoktatási intézmény volt 
Európában és a legrégebbi műszaki főiskola 
a világon. A 18. század végén Selmecbánya a 
környező jobbágyfalvakkal, több mint 20 000 la-
kosával Pozsony után a mai Szlovákia második 
legnagyobb települése volt. 1873-ban üzembe 
helyezték a Felsőbesenyőbe vezető keskeny 
nyomtávú vasutat, Magyarország első kes-
keny nyomtávú, nem lóvontatású/gőzüzemű 
vasútját, amely napjainkban Ifjúsági vasútnak 
neveznek.  

Selmecbánya városi műemléki rezervá-
tum, amely 360 műemlék jellegű épületet foglal 
magába. A város legfontosabb látnivalói közé 
tartozik az Óvár, amely 1546 és 1559 között 
jött létre a 13. század első feléből származó 
egykori román kori plébániatemplom átalakí-
tásával, később, a 15. században gótikus stí-
lusban csarnoktemplommá, majd a reneszánsz 

korban erődítménnyé alakították át. Az Óvár a 
régió legrégebbi történetét bemutató kiállítás-
nak ad otthont. A sekrestyében a titokzatos 
M.S. mester oltárképeinek másolatai vannak 
kiállítva, míg a toronyból pompás kilátás nyílik 
a városra, miközben a látogatók megtekinthe-
tik a régi óraszerkezetek egy-egy példányát. A 
két templomot magába foglaló, 1751-ben épült 
Selmeci kálvária Európa egyik legszebb barokk 
kálváriája. A Scharfenberg hegyen áll, minden 
oldalról látható és az egész selmeci kaldera pa-
norámája kitárulkozik itt. Állomásainak számát 
és az általuk elmesélt történetet tekintve egye-
dülálló építészeti remekműként tartják nyilván. 
Az 1571-ben reneszánsz stílusban épült Újvár 
(Leányvár) a város egyik legnevezetesebb 
építészeti ékessége. Rakétára emlékeztető 
sziluettje európai léptékben egyedülálló. A tö-
rökellenes háborúkat bemutató kiállítás és a 
korabeli fegyverek egyedülálló gyűjteményé-
nek ad otthont. Az 1681-ben épült Klopacska 
kétemeletes toronyszerű, reneszánsz-barokk 
stílusban épült építmény, melynek zsindely-
tetője kicsiny, hangvezető nyílásokkal ellátott 
toronyban végződik. Egykor a bányászok éb-
resztésére szolgált és fegyházként használták. 
A főtér a 16. században jött létre és a város 
központi részében található. Kialakulásában 
jelentős szerepet játszott a városháza és a 
Szent Katalin-templom. A teret mindkét oldalról 
pazar paloták szegélyezik, amelyek egykor a 
gazdag polgárok és a bányászati vállalkozók 
tulajdonában voltak. A tér ékessége a Szent-
háromság-szoborcsoport és a pestis-szobor 
együttese, amelyet az 1710-11-ben pusztító 
pestisjárvány visszaszorítása után, hálából 
hoztak létre a város polgárai. Az eredeti egy-
szerű pestis-szobrot később, Stanetti Dénes 
tervei alapján 1759 és 1764 között építették 
át. A város központjában áll a késő gótikus 
Szent Katalin-templom is, amely Selmecbánya 
legszebb templomai közé tartozik. „Szlovák“ 
templomnak is nevezik, mivel 1658-tól szlová-
kul hirdették benne az igét. 1488 és1491 kö-
zött épült, 1500-ig a belső díszítés kialakítása 
folyt. 1776-ban a templomhoz hozzáépítették 
a Nepomuki Szent János kápolnát. A templom 
közvetlen szomszédságában áll a messziről 
látható, magas toronnyal ékesített Városhá-
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za. Az eredetileg földszintes, a 14. századból 
származó épületet 1488-ban emeletes épületté 
alakították át. A városháza belső terét meny-
nyezeti freskó díszíti, amely az igazságossá-
got jelképezi. A városháza alagsora egykor a 
városi börtönnek adott helyet. A Kammerhof a 
történelmi városközpont legnagyobb épülete-
gyüttese, amely a 16. században, több polgári 
ház átalakítása nyomán jött létre. Ennek kö-
szönhetően egy lenyűgöző épületegyüttes jött 
létre, amely több építészeti stílus jegyeit ötvözi. 
A 16. század második felétől a Bányászati Ka-
mara és a Kamaragrófi  Hivatal székhelye volt, 
ahol a mai Közép-Szlovákia területén működő 
bányák, kohók és pénzverdék igazgatása ösz-
szpontosult. Napjainkban kiállításnak ad ott-
hont, amely bemutatja a Selmeci-hegység és 
Szlovákia területén egykor folytatott bányászati 
tevékenységeket. A plébániatemplomnak vagy 
német templomnak is nevezett Nagyboldogasz-
szony templom a város legrégebbi, épségben 
maradt temploma. A templom és a hozzá tarto-
zó kolostor 1222 körül épült. Az akkoriban még 
Szent Miklós nevét viselő templom eredetileg 
háromhajós, kereszthajóval ékesített román 
stílusú bazilika volt. Az evangélikus templom 
a vallásszabadság kezdetére emlékeztető 
fontos építészeti emlék, melynek létrejötte II. 
József császár 1781-ben kiadott türelmi ren-
deletének kiadását követően vált lehetővé. A 
Szélaknai (Piargi) kapu az olasz Ferrabosco 
mérnök által tervezett városi erődítmény-

rendszer napjainkig fennmaradt részlete. Az 
1554-ben az Újvárral egy időben épített kapu 
a Selmecbányáról Bakabányára és az egykori 
Vindsachta felé vezető utat védte. Az eredeti 
városi erődítményrendszer kettős védvonal-
ból állt, amely az egyes házak külső falainak 
egybeépítése útján jött létre. A fő közlekedési 
útvonalakat öt kapu - a Szentantal, a Béla, 
a Ciliner, a Kammerhof és a Szélaknai kapu 
zárta le. A városközpontot számos, műem-
lékként nyilvántartott polgári ház szegélyezi. 
Emellett Selmecbánya további nevezetessé-
gekkel is büszkélkedik. Környékén jó néhány 
mesterséges tó – teich található, amelyeket 
a 18. század során hoztak létre, bányászati 
célokra. Napjainkban üdülésre szolgálnak. A 
Kysihýbel-i arborétumot 1900-ban alapították, 
a 7,06 hektáron elterülő védett területen az 
idegen eredetű fatörzsű növények alkalmaz-
kodóképességét tanulmányozzák a szlovákiai 
erdőgazdálkodás viszonyai között. A faipari 
szakközépiskola területén egy 3,55 hektáron 
elterülő dendrobotanikai arborétum található, 
amelyet 1838-ban alapítottak, oktatási és 
tanulási célokra. Az ún. alsó kertben nő Szlo-
vákia legnagyobb magyalja, a felsőben az 
egyetlen libanoni cédrus az ország területén, 
valamint egy 1877-ben ültetett mamutfenyő. A 
két kertben ma több mint 160 idegen eredetű 
fatörzsű fafajta nő. 

Kapcsolat: www.banskastiavnica.sk  
www.banskastiavnica.travel 

TÓPATAK
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Tópatak község a Selmeci-hegység 
keleti lejtőjén, a Tópataki (Kolpachi) patak 
szűk völgyében terül el. Szomszédságá-
ban találhatók a mesterséges Tópataki 
(Kolpachi) tavak (teichok), melyekből a 
Tópataki patak ered. A községnek jelenleg 
460 lakosa van.

Az első írásos emlék Tópataktól 1266-
ból származik, amikor Kulpahként említik. 
Határán keresztül vezetett a fontos, Sel-
mecbányát Európával összekötő Magna 
Via postaút. 

A községben található az Urunk színe-
változásának római katolikus templomba, 
amelyet Martinelli tervei alapján építettek 
1745-ben, barokk stílusban. Később a 
tópatakiak az elhunytak lelkéért való ha-
rangozásból és az adományokból befolyt 
pénzből egy fatornyot építtettek – amelyet 
ma pitvarcnak neveznek. A templomból 
származó Nagyboldogasszony látogatása 
c. festményt állítólag 10 aranyért egy zsidó 
vásárolta meg. Ezt követően 400 aranyért 
Bécsben felújíttatta és a párizsi kiállításon 
2000 aranyért eladta. A festmény eredeti-
leg a selmecbányai Szent-Katalin templom 
szárnyas főoltára hat táblájának egyike 
volt. 1506-ban festette a nagyra becsült 

M.S. mester.
A község egész közigazgatási területe 

1979 óta a Selmeci-hegység Tájvédel-
mi Körzethez tartozik. Számos műszaki 
emlékére és műemlékére való tekintettel 
1993-ban Selmecbányával és környéké-
vel együtt 1993-ban felvették az UNESCO 
Világörökségi Listájára. A Tópataki tó a 
régió leglátogatottabb tavai közé tartozik. 
A Kis Tópataki-tó és a Halastó egységes 
rendszert alkotnak. A Nagy Tópataki-tavat 
1730-ban hozták létre. Kysihýbel település 
néhány házból, egy takaros kis erdész-
kastélyból, valamint az első világháború 
után létrehozott halastó-rendszerből áll. 
Érdemes meglátogatni a Gödröt (Diery), 
a néhány száz évvel ezelőtt létrehozott 
régi földalatti kőfejtőt, amely az UNESCO 
Világörökségi Listáján szerepel. Állítólag 
már a 14. századtól építőkő bányászat 
folyt ezen a helyen. Kisihýbelben található 
az 1870-ből származó vízvezeték, amelyet 
a Garamberzence - Selmec szűk nyom-
távú vasút építésével egyidejűleg hoztak 
létre. A vízvezetéket a selmeci csodák kö-
zött tartják számon, hiszen ezen keresztül 
vezették fel a vizet a dombtetőre

Kapcsolat: www.banskystudenec.sk 

BÉLD

Béld község a Selmeci-hegység köz-
ponti részében, a selmecbányai járásban 
található. A községhez tartozik a Széles rét 

(Široká lúka) elnevezésű major is, amely kb. 
3 km-re a falu határától, Berencsfalu felől, 
közvetlenül a Szitnya-hegycsúcs alatt terül 
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el. Jelenleg 126 lakosa van.
A település története időszámításunk 

kezdetéig nyúlik vissza. A hegyvidéki régió 
és a területén alapított települések fejlődését 
a kedvező talajszerkezet tette lehetővé. Az 
első írásos emlék Béldről 1290. július 6-ról 
származik, amikor „az esztergomi káptalan 
tanúsította, hogy Lambert, a Hont-Pázmány 
családból származó Miklós fi a eladta Béld 

község felét Miklós selmeci polgárnak, 
Hermann fi ának.

A község műemléke a Szent Lőrinc már-
tír római katolikus templom, amely 1730-ban 
épült, és napjainkig fennmaradt eredeti, 1752-
ben épített orgonája. A községben emellett 
evangélikus templom is áll, amely türelmi temp-
lomként épült 1785-ben, klasszicista stílusban. 

Kapcsolat: www.beluj.ocu.sk 

GYÖKÖS

Gyökös község a Selmeci-hegység 
déli lejtőin, a Gyökös patak forrása körül, 
eróziós tevékenység során létrejött kis-
méretű katlanban helyezkedik el. Jelenleg 
200 lakosa van. A község a Selmeci hegy-
ség központjában, egy festői völgyben 
rejtőzik, csodálatos táj övezi, melyet délről 
a Jabloňovský Roháč Állami Természet-
védelmi Terület, keletről a Bacsófalvi-tó a 
Szitnya-heggyel, valamint a 4km-re levő 
Richnavai-tavak vesznek körül.

Az első írásos emlék Gyökösről 1270-

ből származik, amikor Gukes-nek említik. 
Területe már a kőkorszakban be volt né-
pesítve, a vonaldíszes (zselízi) kerámia 
kultúrájáról és az ezzel kapcsolatban a 
régészek által feltárt bálványról, valamint 
a római kori településéről híres.  

A községben található az 1805-ben, 
klasszicista stílusban épített római katoli-
kus templom, amelyet 1924-ban építettek, 
valamint az 1924-ben épült, szecessziós 
evangélikus templom 

Kapcsolat: www.dekys.sk

DEVICSE

A község a Selmeci-hegység lejtőjén, a 
Korpona (Krupinica) patak jobb oldali mellék-
folyója mellett helyezkedik el. Jelenleg 300 
lakosa van.

A mai Devicse község területén a késő 

bronzkorban a luzsicai kultúra telepe állt, 
valamint egy trák-szkíta-halstatti temetke-
zési helyet is feltártak a falu határában. Az 
első, 1256-ból származó írásos emlékben 
Dyuche-ként említik. 
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A község ékessége az 1785-ben épült 
barokk-klasszicista evangélikus templom. A 

templomtorony létrehozására és a templom 
átépítésére 1804-ben került sor.

DÖMEHÁZA

Dömeháza festői, egyedi stílusú község, 
amely a Korponai dombvidék völgyében ka-
nyargó Štiavnička patak mentén található. A 
Štiavnička-patak folyik keresztül rajta. Jelen-
leg mintegy 200 lakosa van. 

A mai Dömeháza község területén tárták 
fel a késői bronzkori luzsicai kultúra urnás 

temetkezési helyét. A községet első ízben 
1135-ben, Dominyk-ként említik. 

A község büszkesége az 1929-ban épült 
Szent Margit-templom, amely nemzeti kultu-
rális emlékként van nyilvántartva. 

Kapcsolat: www.domaniky.sk

DARÁZSI

Darázsi község a Kalászi (Klastavai) 
patak mentén elterülő, egyedi stílusú kisköz-
ség, melynek jelenleg 134 lakosa van.

A bozóki apátság 1135-ből származó 

alapító oklevelében a települést Dras-ként 
említik. 

A község nevezetessége az 1843-ban 
épült evangélikus templom és a 18. század 
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végéről származó, fa harangláb. Kapcsolat: www.drazovce.ocu.sk

GYÜGYFÜRDŐ

Gyügyfürdő a Korponai-katlan lábánál 
terül el, jelenleg 1505 lakosa van. Éghaj-
latilag a síkvidéki melegebb övezetek közé 
tartozik, a napsütéses órák száma éves 
viszonylatban itt a legtöbb egész Szlo-
vákia területén. A Štiavnička-patak folyik 
keresztül rajta. 

Gyügyfürdő fontos régészeti lelőhely, 
melynek újkőkori, neolit, szláv és nagy-
morva kori, 9-11. századból származó 
leletei állandó jellegű történelmi telepü-
lésszerkezetről tanúskodnak. A mamut-, 
őstulok- orrszarvú, rénszarvas- és bö-
lénycsont leletek arról tanúskodnak, hogy 
az itteni források már a pleisztocén kori 
állatfajok körében nagy népszerűségnek 

örvendtek. A csontvázas sírok arra utal-
nak, hogy ez a környék már i.e. 4-5000 
évvel ezelőtt be volt népesítve. Az első 
írásos emlék Gyügyfürdőről (Dyud) 1284-
ből származik. Az 1301-ben keletkezett 
oklevél két önálló településről esik említés: 
Felső- és Alsó-Gyügyről. A szakirodalom-
ban Gyügyöt mint fürdőt első ízben 1777-
ben említik, Johann von Crantz professzor 
jóvoltából, aki az Osztrák monarchia gyó-
gyító forrásai c. könyvében kitér a gyógyító 
hatású gyügyi termálvízre is. Bél Mátyás is 
megemlítette őket az 1742-ben megjelent 
„Az új Magyarország történeti-földrajzi is-
mertetése“ c. híres művében. Gyügyfürdő 
helyén egykor 32, a portyázó rómaiak által 
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az eredeti források környékén mésztufába 
kivájt, „Római fürdőnek“ nevezett üreg és 
gödör állt. 1918 után Unterberger vette 
bérbe a fürdőt, aki létrehozta a gyügyi 
nyilvános strandot. Gyügyfürdő, mint teljes 
körű fürdőszolgáltatásokat nyújtó fürdő fej-
lődése 1950 után vette kezdetét, 1951-ben 
létrehozták az első, kádfürdős részlegek-
kel ellátott fürdőlétesítményt. 1960-ban 
Gyügyfürdőt Mere (Merovce) községgel 
egyesítették és elkezdődött a fürdőlétesít-
mények létrehozása. Gyügyfürdő Mátyás 
király, valamint I. Ferenc József császár, 

Erzsébet királyné kedvenc tartózkodási 
helye volt. 

Gyügyfürdőn két nagy, korszerű temp-
lom áll. Az egyik a Nagyboldogasszony-
nak, a béke királynőjének nevét viselő, 
1994. augusztus 20-án felszentelt római 
katolikus templom. Az építmény érdekes-
sége az egyenlő szárú (görög) kereszt 
alakú üvegtető, amely a mennyei - isteni 
- dolgok közelségét jelképezi. A másik az 
1996-ban épült evangélikus templom.

Kapcsolat: www.dudince-mesto.sk 
www.dudince.sk

HONTMARÓT

Hontmarót az Ipolymenti-hátság dél-
keleti részén helyezkedik el. Két részből 
áll: Egyházmarótból és Apátmarótból. A 
községen keresztül folyik át a Veperes, a 
Lišovský és a Trstiansky-patak. A község-
nek jelenleg 885 lakosa van.

Az első írásos emlék a községről 
1245-ből származik. 

Az egykori Egyházmarót községrész 
szívében egy kisebb magaslaton áll az 
1883-ban épült evangélikus templom, 

amelyet az első ízben 1332-ben emlí-
tett eredeti templom helyén hoztak létre. 
A templomtól délre helyezkedik el az 
újklasszicista stílusban épített kastély. A 
hontmaróti kastélyt 1868-ban építtette a 
Zmeskál nemesi család. A községben népi 
hagyományok szobája működik, amelyet a 
Hontmaróti Óvoda és Alapiskola épületé-
ben hoztak létre.

Kapcsolat: www.moravce.sk 

HONTNÉMETI

Jelenleg a községnek mintegy 1500 
lakosa van és a Selmeci-hegység délkeleti 
lejtőjén, a Selmec folyó völgyében, a Korpo-

nai-dombvidék nyugati szélén helyezkedik 
el. A település Léva, Ipolyság, Zólyom és 
Selmecbánya felé vezető utak keresztező-
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désén fekszik, és az alábbi részek alkotják: 
Hontnémeti, Majer, Rakovec és Sitnianska 
Lehôtka.

A mai Hontnémet település már az újkő-
korban lakott volt - a lengyel kultúra telepét, 
a luzsicai kultúra idősebb bronzkori, vala-
mint egy nagymorva kori szláv temetkezési 
helyet tártak fel itt a régészek. A község 
egykor királyi birtok volt. Az első írásos 
emlék Hontnémetiről 1246-ból származik, 
amikor az akkoriban villa Nympti-nek neve-
zett szlovák település szomszédságába IV. 
Béla király német telepeseket telepített le. 
1720 után, mint nemesi község vásártartási 
jogot kapott. 

A település legfontosabb nevezetessé-

ge a 13. század 2. feléből származó Szent 
Márton római katolikus román kori templom. 
A Mária-oszlop a központi parkban találha-
tó, a 18. század 2. feléből származó rokokó 
műemlék. A községben számos kőszobor 
található. A 15. század első feléből szár-
mazó gótikus kistemplom Vinicén Szent 
Orbán és Szent Donát nevét viseli. A főoltár 
az 1660 - 80 közötti időszakból származó, 
reneszánsz-barokk alkotás. A Vinice bor-
termelő hely 2 km-re helyezkedik el a köz-
ségtől, és a helyi bortermelők a mai napig 
szőlőtermesztéssel, borfeldolgozással és a 
vidéki turizmussal kapcsolatos kisebb szol-
gáltatások nyújtásával foglalkoznak. 

Kapcsolat: www.hontianskenemce.sk

TESZÉR

Teszér község négy kisebb település- ből, Teszérből, Dvorníkyből, Sipiceből és 
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Báčovceból áll. A községhez tartoznak 
továbbá Patkós és Pírovské településré-
szek is. A község a Korponai-dombvidék 
délnyugati szélén terül el, és a Štiavnička 
patak folyik keresztül rajta. Jelenleg 927 
lakosa van. 

A községgel kapcsolatos első írásos 
emlék a 13. századból származik, ami-
kor, 1279-ben IV. László ezt a területet a 
Hont nemzetségből származó Demeternek 
adományozta, Ottokár cseh királlyal vívott 
győztes háborúja során szerzett érdeme-
iért. A település Teszér része akkoriban 
Teszéri-család tulajdonában volt, melynek 
kúriája is állt itt, és valószínűleg innen 
származik a község eredeti elnevezése is.

Patkós településrészben 1990-ben 
feltárták az egykori román kori Szent Mi-
hály-templom alapjait (a templom sekres-
tyéjében a Keresztre feszített Krisztus 13. 
századból származó szobrára bukkantak). 
Patkós településrész nevezetessége a 
Patkósi vendéglő romjai (Petőfi  Sándor 
kedvenc vendéglője). A hagyomány szerint 
a pincéből földalatti folyosó vezetett Szitnya 
várába. A községben található a Šinkov 
salaš Természetvédelmi Terület, ahol Szlo-
vákia egyik legvédettebb és legveszélyez-
tetettebb növényfajának, a tavaszi hérics-
nek (Adonis vernalis) az élőhelye. A teszéri 
élőhely a tavaszi hérics kevés számú kö-
zép-szlovákiai élőhelyeinek egyike. Dvorní-
ky községrész területén, a Bába-hegy nem 
túl meredek északi lejtőjének alsó részén 
mintegy 200 m tsz. f. magasságban, egy 
mély eróziós hasadék fi nom homokkő ré-
tegei értékes kincset rejteget, amely nem 

más, mint egy gazdag kövület lelőhely. A 
Teszéri szurdok egyedülálló kanyon jellegű 
terület, kaotikus üledékrétegződéssel és ví-
zesésekkel tűzdelve, amely 15 millió évvel 
ezelőtt jött létre. A nemzeti természeti em-
léket, a Teszéri-szurdokot magába foglaló 
területet túlnyomórészt vulkanikus eredetű 
epiklasztikus üledékes kőzetek alkotják, 
amelyeket egykor a Selmeci rétegvulkán 
hozott létre. Ezek a kőzetek aránylag gyen-
ge ellenálló képességgel rendelkeznek, fő-
leg a vízzel szemben. Az üledékes kőzetek 
párját ritkító, bár rövid, kanyonszerű völgyet 
hoztak létre. A területet, nagyságára és ér-
tékére való tekintettel, természeti emlékké 
nyilvánítottak. A Teszéri odúknak nevezett 
sziklás üregeket első ízben Andrej Kmeť 
szlovák természettudós (1841-1908) írta le 
1902-ben. Ez a lelkes tudós, a természet 
csodálója és turista a „Szitnya vidéken foly-
tatott további kutatások“ c. könyvében írja le 
részletesen az 5-6 hosszú és 180 – 200 cm 
odúkat, vagyis sziklatermeket, amelyek va-
lószínűleg a helyi lakosság rejtekhelyeként 
szolgáltak, a török veszedelem idején. A 
Teszéri sánc hosszú, kőből és földből emelt 
sánc, amely a Štiavnička patak bal partján 
húzódik. Talán egy régi, védőfallal körülvett 
település maradványairól van szó, melyek 
azonban eddig nem lettek alaposan átku-
tatva. Šipice településrész nevezetessége 
a Nagyboldogasszony születése római ka-
tolikus templom, amelyet a 14. században 
építettek eredetileg gótikus stílusban, azon-
ban 1722 és 1728 között, barokk stílusban 
átalakították.

Kapcsolat: www.honttesare.sk 

ILLÉS

A jelenleg 340 lelket számláló telepü-
lés a Selmeci-hegység Tájvédelmi Körzet 
területén helyezkedik el. Az Illés- és a Sig-
runt-patak folyik keresztül rajta és területén 
található a Selmeci-hegység legmagasabb 
pontja, a Szitnya-hegy. 

Az első írásos emlék Illés községről 
1266-ból származik, amikor Eccl-ként em-

lítik. A 16. századig a szitnyai uradalomhoz 
tartozott. 

A festői település legértékesebb mű-
emléke a 13. század 1. feléből származó, 
román stílusban épült Szent Egyed-temp-
lom, melynek késő reneszánsz kori fa 
mennyezete és főoltárát a 17. században 
alakították ki. A település területén találha-
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tó a Selmeci-hegység és az egész régió 
legmagasabb pontja, a Szitnya-hegy, mely-
nek csúcsa már a kőkorszakban be volt 
népesítve. A régészeti ásatások során egy 
hatalmas luzsicai erődöt tártak fel – ennek 

területe elérte a 16 hektárt, és a luzsicai 
kultúra legmagasabban fekvő telepeként 
tartják számon, Szlovákia területén. A telep 
Kr. e. 1200 és 800 működött.

Kapcsolat: www.ilija.sk 

ZÓLYOMKECSKÉS

Zólyomkecskés a Selmeci-hegyekben, 
a Jasenica-patak szűk völgyében helyezke-
dik el. A község területe a Selmeci-hegység 
Tájvédelmi Körzethez tartozik, és jelenleg 
mintegy 180 lakosa van.

Zólyomkecskés a 15. század elején jött 
létre a nagyberezsnyei (Breznica) vaskohó 
működése kapcsán. Az első írásos emlék 
1424-ből származik, amikor a dobornyai 
uradalomhoz tartozott. 

Az itteni műemlékek közül a 18. század-
ban épült harangláb és az egykori váltóállo-

más – vendéglő épülete érdemel említést. 
Az állomás működési elve azon alapult, 
hogy a bejáraton keresztül megérkezett 
a fogat, teljesen kimerült lovakkal, ezeket 
kipihent lovakra cserélték ki, a kocsis köz-
ben frissítőket vett magához, majd a kijá-
raton keresztül, kipihent lovakkal hagyta el 
a vendéglőt. A község határában emeletes 
vámház állt, amelyben a Hont és Zólyom 
vármegyék között közlekedő kereskedőktől 
szedték be a vámot. 

Kapcsolat: www.kozelnik.sk
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HONTKIRÁLYFALVA

Hontkirályfalva község a Selmeci-hegy-
ség lábánál húzódó festői völgyében, a Štiav-
nica-patak bal oldali mellékfolyója mentén, a 
Selmeci-hegység tájvédelmi körzet területén 
helyezkedik el. A község Királyfalva és Kor-
noss községek egyesítésével jött létre. Jelen-
leg mintegy 190 lakosa van.

Első ízben 1239-ban, Kirallyffya-ként em-
lítik, és akkoriban még királyi birtok volt. A ko-
rabeli krónikás szerint Királyfalvát és Kornosst 
1567. január 11-én és 12-én megtámadták és 
feldúlták a törökök. 

A község legfontosabb nevezetessége a 
neogótikus, 1794-ben épült evangélikus temp-

lom, amelyet az 1909-ben kitört tűzvész után 
felújítottak. Kornoss településrész ékessége 
a napjainkig fennmaradt régi harangláb. A 
település Királyfalva részének településszer-
kezete háromszög, Kornossé téglalap alakú, 
majd déli irányban mindkét alakzat egyetlen 
szögben találkozik. A korábban épült családi 
házak klasszikus elrendezése az előszoba, a 
kenyérsütő kemencével rendelkező ún. fekete 
konyha, a hátsó kamra, végül az istálló. A há-
zak mellett magtár állt. A falutól nem messze 
helyezkedik el „Pivničky“, ahol napjainkig mű-
ködő borospincék találhatók. 

Kapcsolat: www.kralovce-krnisov.ocu.sk

LEDÉNY

Ledény honti hegyaljai kisközség, amely a Selmeci-hegység lábánál, a Kalászi-patak 
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völgyében helyezkedik el. A település délke-
leti része a Korponai-dombvidékhez, további 
részei pedig a Selmeci-hegység Tájvédelmi 
Körzethez tartozik. A községnek jelenleg 300 
lakosa van.

Az első, Ledénnyel kapcsolatos írásos 
emlék 1233-ból származik, amikor Garamszegi 
Ghéczy Lajos egy téglaházat emelt itt, és „Villa 
Legén“-nek nevezte el, viszont a történészek 
szerint inkább a „Villa Leden“ a helyes. Elvitat-
hatatlan tény azonban, hogy 1233-ban Ledényt 
Lengen-nek említik. A község így a régió legré-
gebbi települései közé tartozik. 

A 13. század elején egy eredetileg román 
stílusú templom épült, amelyet a 15. század 1. 
felében átalakítottak, ma evangélikus templom-
ként működik. A templomot napjainkig gótikus 

építészeti elemek ékesítik – gótikus kereszte-
lőkút, egy, a 16. század 2. feléből származó 
reneszánsz festmény, az 1697-ből származó, 
teljes egészében fából készült, fa szegekkel 
összeszögelt fatorony, valamint az 1763-ban 
épített karzat. Az első világháború alatt a falu-
ban egy lóvontatású keskeny nyomtávú vasutat 
építettek, amely a Szitnya-hegy alatt kitermelt 
fa Teszérre való továbbítására szolgált. Ledény 
sajátos gyümölcstermesztési hagyománnyal 
rendelkezik, ugyanis már az Osztrák-magyar 
monarchia idején magas színvonalú gyümöl-
csöskertek működtek a falu határában, ahon-
nan Budapestre és más városokba, falvakba 
szállították a jobbnál jobb gyümölcsöt. Több 
mint 60 almafajtát termesztettek ott.

Kapcsolat: www.ladzany.sk

LISSÓ

Obec Lišov malá dedinka rozprestierajú-
ca sa na najjužnejších výbežkoch Štiavnic-
kých vrchov a cez obec preteká Lišovský po-
tok. V súčasnosti v obci žije 251 obyvateľov.

Na území dnešnej obce Lišov bolo osíd-
lenie v neolite – bolo tu sídlisko lengyelskej 
a potiskej kultúry, sídlisko a popolnicové 
pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby 
bronzovej. Obec sa spomína v rokoch 
1235 –1270 ako zemiansky majetok. 

V strede obce pozdĺž miestneho potoka, 
sa ťahá upravený park s pomníkom soviet-
skych hrdinov, ktorí padli pri oslobodzovaní 
obce. Je to údajne prvý pomník postavený 

v Československu po vojne. Ďalšou za-
ujímavosťou je mierne mineralizovaný 
prameň v dolnej časti obce, v minulosti 
využívaný hlavne na pranie. Dominantou 
obce je evanjelický kostol, ktorý bol posta-
vený v roku 1590, neskôr viackrát upravo-
vaný. V dedine nájdete aj miestne múze-
um, ktoré Vás vráti do doby jednoduchého 
dedinského života z minulosti. Za miestnu 
pamätihodnosť boli vyhlásené aj kamenné 
obydlia, ktoré sú do kameňa vytesané malé 
izbičky až veľké priestranné haly s viditeľný-
mi stopami precíznej ručnej práce. 

Kapcsolat: www.lisov.sk
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Hontkirályfalva község a Selmeci-hegy-
ség lábánál húzódó festői völgyében, a Štiav-
nica-patak bal oldali mellékfolyója mentén, a 
Selmeci-hegység tájvédelmi körzet területén 
helyezkedik el. A község Királyfalva és Kor-
noss községek egyesítésével jött létre. Jelen-
leg mintegy 190 lakosa van.

Első ízben 1239-ban, Kirallyffya-ként em-
lítik, és akkoriban még királyi birtok volt. A ko-
rabeli krónikás szerint Királyfalvát és Kornosst 
1567. január 11-én és 12-én megtámadták és 
feldúlták a törökök. 

A község legfontosabb nevezetessége a 
neogótikus, 1794-ben épült evangélikus temp-

lom, amelyet az 1909-ben kitört tűzvész után 
felújítottak. Kornoss településrész ékessége 
a napjainkig fennmaradt régi harangláb. A 
település Királyfalva részének településszer-
kezete háromszög, Kornossé téglalap alakú, 
majd déli irányban mindkét alakzat egyetlen 
szögben találkozik. A korábban épült családi 
házak klasszikus elrendezése az előszoba, a 
kenyérsütő kemencével rendelkező ún. fekete 
konyha, a hátsó kamra, végül az istálló. A há-
zak mellett magtár állt. A falutól nem messze 
helyezkedik el „Pivničky“, ahol napjainkig mű-
ködő borospincék találhatók. 

Kapcsolat: www.medovarce.cou.sk

MÉZNEVELŐ

KÖVESMOCSÁR

Kövesmocsár község a Selmeci-hegy- ség északi határán, egy lapos gerincmélye-
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désben helyezkedik el. Jelenleg 170 lakosa 
van.

Az első írásos emlékek a településről 
1305-ből származnak.  

A település legjelentősebb építészeti 

emléke az 1782-ben, barokk-klasszicista stí-
lusban épült Rózsafüzér királynője római ka-
tolikus templom. A községben tevékenykedett 
Jozef Lunáček ismert szlovák természettudós.

Kapcsolat: www.mociar.ocu.sk 

BACSÓFALVA

Bacsófalva a Selmeci-hegység déli lejtőin 
helyezkedik el egy, a Bacsófalvai patak tevé-
kenysége által kimélyítet eróziós katlanban, 
6 km-re a Bacsófalvai tótól. A falu dombos 
határa a völgy észak nyúlványától a Klasta-
va-patakon és a Szitnya-hegy lábán keresztül 
a mesterséges, 26 m magas gáttal rendelke-
ző Bacsófalvi tóig húzódik. Maga a település a 
Selmeci-hegység Tájvédelmi Körzet területén 
helyezkedik el. Jelenleg 109 lakosa van, mi-
közben népessége állandóan csökken. 

Történelmi szempontból fontos tényként 
említendő meg a késői bronz kori, a Szit-
nya-hegy lábánál feltárt bronzkincs. Az első 
írásos emlék 1333-ból származik, amikor a 

település a lévai vár birtoka volt. 
A Bacsófalvi (Počúvadlo), 12 hektárnyi 

területen elterülő Bacsófalvi víztározót 1775-
ben építették Hell Károly József tervei alap-
ján. Öt gátból áll, ami bizonyos értelemben 
ritkaságnak számít, és ugyanez mondható el 
a kiterjedt gyűjtőárok-rendszerről is. A község 
a Szitnya-hegyet célba vevő túrák kiinduló-
pontja. A hegycsúcson május és szeptember 
között kilátótorony működik, ahol egyben 
információs központ is rendelkezésre áll az 
érdeklődők számára. A község legrégebbi 
m�emléke az 1771-ben épült, majd 1801-ben 
átalakított evangélikus templom.

Kapcsolat: www.pocuvadlo.sk

TEPLAFŐSZÉKHELY

Teplafőszékhely község a Selmeci-hegy-
ség északi határán, egy lapos gerincmélye-
désben helyezkedik el, a Teplá-patak forrása 
közelében. A falutól északkeletre terül el a 

Főszékhelyi-tengerszem (Žakýlske pleso). A 
községnek jelenleg 365 lakosa van. Tepla és 
Főszékhely községek egyesülése folytán jött 
létre.
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Főszékhelyt 1241-ben a székelyek, a Tep-
lafőszékhely-Brezó vár őrei alapították, míg a 
teplaiakat a szentbenedeki apát telepítette le. 
Tepla községet első ízben 1388-ban említik, 
amikor a garamszentbenedeki apátság tulaj-
donából a saskő vári uradalom tulajdonába 
szállt át. Az első írásos emlékek Főszékhely-
ről 1288-ból és 1362-ből származnak. 

A községtől északkeletre, a Nyír-hegyen 
állnak a Teplafőszékhely-Brezó vár romjai, 
melyből napjainkra csak a külső védősánc 
és a két tárna bejárata maradt fenn. A vár 
valószínűleg a Selmecbánya környéki ezüst-
bányászat fellendülése idején, a 12. század 

végén, illetve a 13. század elején jött létre. 
A vár közelében terül el a Főszékhelyi-ten-
gerszem (Žakýlske pleso) (715 tsz. f. m.), 
amelyet a környékbeliek egyszerűen csak 
Tengerszemnek neveznek. Ez a selmeci ré-
gió legrégebbi és egyben egyetlen természe-
tes tava. A település legfontosabb műemléke 
a Szűz Mária látogatása szent Erzsébetnél 
római katolikus templom, amely 1717-ben, 
késő gótikus, illetve barokk stílusban épült. 
További műemlékként meg kell említeni a 
nyílt faszerkezetű, 1873-ban létrehozott ha-
ranglábat.

Kapcsolat: www.podhorie.sk

BERENCSFALU

Berencsfalu a Selmeci-hegység délkeleti 
részén, a dombos jellegű vidéken keresztülfo-
lyó Selmeci-patak völgyében helyezkedik el. 

Jelenleg 620 lakosa van. 
A község területe már a bronzkorban lakott 

volt. Az első írásos emlék a településről 1266-
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ból származik. Berencsfalu a 16. századig a 
Szitnyai várhoz tartozott, amely a bányavidékre 
vezető utak védelmét biztosította, és valószínű-
leg 1240 körül épült. Berencsfalu környékén 
számos agyagtelep működött, ahonnan egé-
szen Selmecbányára szállították az agyagot. 
Itt gyártották a híres Zachar-pipákat, amelyek 
az Osztrák-magyar monarchiában és az egész 
világon nagy népszerűségnek örvendtek.

A múltban a gazdasági tevékenység szer-
ves részét képezték a malmok, amelyekből a 
községben mindjárt három is akadt. Közülük 
napjainkra csak a hengermalomnak nevezett 
középső malom maradt fenn. A község szem-
pontjából kulcsfontosságú jelentőséggel bír a 
szlovák nemzeti és tudományos élet kiemel-
kedő alakja, Andrej Kmeť. Kutatásainak, ezen 
belül főleg a Berencsfalu környékén folytatott 
régészeti kutatásainak köszönhetően tárták 
fel az emberi tevékenység alapvető kőkorszaki 

fejlődési korszakait, és árnyaltabb képet kapott 
a közvélemény a Szitnya-hegy alatti terület 
benépesítésének egyes korszakairól is. Andrej 
Kmeť tiszteletére, aki 30 évig élt és alkotott a 
községben, létrehozták az A. Kmeť-emlékszo-
bát, melyhez a korabeli bútorzattal, öltözékkel 
és eszközökkel berendezett „berencsfalui 
parasztház“ is hozzátartozik. A község neve-
zetessége a Szent Miklós katolikus templom, 
melynek legérdekesebb és legértékesebb 
része a templom védőszentjét, Szent Miklóst 
ábrázoló főoltár. A templomban egykor orgona 
is állt, amelyet külön a templom számára készí-
tett 1731-ban Martin Zorkovský körmöcbányai 
orgonakészítő. 1845 után azonban áthelyezték 
a béldi katolikus templomba. Az érdekességek 
közé tartozik a neogótikus evangélikus temp-
lom, valamint a tiszta vizű, „Szamaritánus“-nak 
nevezett forrással egybeépített kápolna.

Kapcsolat: www.prencov.sk

RAKONCA

A község a Korponai-dombvidék dél-
nyugati szélén, a Korponai-patak völgyében 
helyezkedik el, és jelenleg 310 lakosa van. 
A község Alsó és Felső Rakonca egyesíté-
sével jött létre. 

Az első írásos emlék Alsó- Rakoncáról 
1281-ből, Felső- Rakoncáról 1422-ből szár-
mazik. 

A Felatai Arborétum Alsó- Rakoncától 7 
km-re, délkeleti irányában található. Az első 
idegen eredetű fatörzsű növényeket 1957-ben 

ültették ki. A telkek területének aktuális bemé-
rése szerint a Felatai Arborétum védett területe 
eléri a 13,21 hektárt. Az arborétumban jelenleg 
összesen 170 fafajtát tartanak nyilván, ebből 80 
a tűlevelű, 90 a falevelű fajok közé tartozik. Az 
arborétum legszebb része a Kohári-fasor vagy 
a platán-rét, amely a természeti jellegű kulturá-
lis emlékek sorait gazdagítja. Említést érdemel 
az 1788-ban épített, majd 1821-ben átalakított 
római katolikus templom. 

Kapcsolat: www.rykyncice.ocu.sk
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SZEBELLÉB

Szebelléb község a Korponai-dombvi-
dék érintetlen természete lágy ölén, a Sel-
meci-hegység délkeleti lejtőin, a Béld-patak 
völgyében helyezkedik el, és a 12-hektáros 
Szebellébi víztározó szeli ketté. A községnek 
jelenleg körülbelül 1200 lakosa van. 

A mai Szebelléb község területén a korai 
bronzkori magyarádi és a 10. századi szláv 
kultúra nyomaira bukkantak. Az első írásos 
emlék az akkoriban Zebehgleb-nek nevezett 
településről a bozóki prépostság /kolostor/ 
1135-ben kiadott II. Béla magyar király által, 
Vácott kiadott alapító oklevelében esik emlí-
tés. A 13. században a települést Scebehlyb, 
Sebehlyb-nek nevezték, rajta keresztül haladt 
át a selmecbányai ezüstbányák felé vezető út. 
1412-ben kelt oklevelében Zsigmond király a 
települést mezővárosi rangra emelte és egyút-
tal városi kiváltságjogokat adományozott neki. 
A 16. században itt tartották a megyei gyűlé-
seket. I. Lipót császár 1674-ben a községnek 
kirakodóvásári jogot adományozott, melynek 
alapján évi 7 alkalommal tarthattak vásárt. 
1725 és 1750 között Szebelléb Hont-várme-
gye székhelye volt. 

A község legfontosabb műemléke a Szent 
Mihály arkangyal-templom, melynek egyhajós 
belső tere a sokszögű, törött dongaboltozat-
tal fedett, lunettákkal díszített, a falkiugrások 
párkányain nyugvó presbitériumban végződik. 
A presbitérium 15. századi gótikus ablakainak 
kőcsipkéi jó állapotban, napjainkig fennma-
radtak. A templom északi oldalán gótikus sek-

restye helyezkedik el. A templomhajó téglalap 
alapú, mindkét oldalról oldalkápolnák lettek 
hozzáépítve. A déli oldalon egy 19. száza-
di, négyzetes alapzatú kápolna, az északi 
oldalon pedig a 18. században épült Szent 
József-kápolna található. A templomban az 
1898-ból származó neoklasszicista orgona 
van elhelyezve. A templomtoronyban hat 
harang található. A község további műemlé-
kei, mint például a Szentháromság-szobor, 
a Szent Vendel-szobor és az I. világháborús 
emlékmű a település központi parkjaiban ta-
lálhatók.

A szőlőtermesztés kezdetei a 13. szá-
zadig nyúlnak vissza és a 16. században 
alakították ki a borospincéket. A környéken 
sehol sem termesztettek jobb minőségű 
szőlőt, mint itt, és Szebelléb környéke Ma-
gyarország legfontosabb bortermelő vidé-
kei közé tartozik. A községtől 3 km-re fek-
vő bortermelő településben Óhegy (Stará 
Hora) név alatt a népi építészet egyedülálló 
műemlék rezervátuma működik. Az óhegyi 
pincék falába metszett legrégebbi időpont 
1707-ből származik. A település központjá-
ban Szent Orbán-kápolna és az ahhoz tar-
tozó tér áll. Az első írásos emlék Újhegyről 
(Mladá Hora) bortermelő településről 1219-
ből származik, ami a harmadik legrégebbi 
fennmaradt ilyen jellegű feljegyzés Szlová-
kiában. 

Kapcsolat: www.sebechleby.com
www.starahora.sk
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SZÚD

Szúd község a Veperec patak völgyé-
ben, a Korponai dombvidék délnyugati szé-
lén helyezkedik el. Jelenleg 210 lakosa van.

Az első, Szúddal kapcsolatos írásos em-
lék 1244-ből származik. A település lakói a 
múltban többnyire mezőgazdasággal, ezen 
belül főleg borászattal foglalkoztak, amint 
azt az 1668-ból származó pecséten látható 
jel is bizonyítja. Szúd immár a 17. században 
használni kezdte címerét. 

A község területén nő a védett páfrány-
fenyő (latinul Ginkgo biloba), melynek korát 
a természettudósok 260 évre becsülik, így 
valószínűleg a Szlovákia területén növő 
legősibb páfrányfenyőről van szó. A község 
nevezetességei közé tartozik az evangélikus 
és a római katolikus templom. A településtől 
délre halastó található.

Kapcsolat: www.sudovce.ocu.sk

SZENTANTAL

Selmecbányától délre, a Selmeci-patak 
völgyében helyezkedik el Szentantal község, 

melynek jelenleg 1230 lakosa van. A közsé-
gen keresztül halad át a Selmecbányát Hont-
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németit összekötő főútvonal.
A községgel kapcsolatos első írásos 

emlék 1266-ból származik. Az elnevezés  
a Remete Szent Antal névből ered. A köz-
ségben 1342-től kezdődően vámszedés 
folyt. A vámház mellett két kohó, téglagyár 
és három malom működött, melyek közül 
csak egy maradt fenn. Főleg a Kohári-csa-
lád jóvoltából a község gazdasági, szellemi 
és kulturális fellendülésnek indult. Miután 
1744-ben építése befejeződött, a kastély 
a Kohári-birtokok igazgatási központjává 
vált és Szentantal mezővárosként fejlődött 
tovább. 

A település legfontosabb műemléke a jó 
állapotban fennmaradt késő barokk-klasszi-
cista stílusban épült Szent Antal-kastély és az 
ahhoz tartózó angolpark, amely közvetlenül a 
település mellett húzódó erdő alatt található. A 
kastély mellett létrehozott park lépcsőzetesen 
szabályozott lejtőjén a dísznövény-kertészeti 
fejlődés különböző szakaszai láthatók, a régi 
vadgesztenye- és hársfasortól a szentimen-
tális korszakon keresztül (grotta, lépcsők) a 
dendrológiai díszítőelemekig (az 1879-ben ül-
tetett mamutfenyők), valamint az I. Csehszlo-

vák Köztársaság alatt telepített tűlevelű fákig. 
A legtöbb helyiség, terem és folyosó megőriz-
te eredeti barokk, rokokó és empire jellegét és 
berendezését. 1954-től az Erdészeti, faipari 
és vadászati múzeum székhelye, amely 
szakosodott, egész Szlovákiára kiterjedő mú-
zeumként egyedülálló természettudományi, 
történeti és művészeti gyűjteményeket őriz. 
A jelenleg a kastélyban látható kiállítás bete-
kintést nyújt a nemesség korabeli életvitelébe, 
valamint a szlovákiai erdészet és vadászat 
fejlődésébe. A kastélyról az a hír járja, hogy 
épületszerkezete a naptári évhez igazodik – 4 
kapuja (= évszakok), 12 kéménye (= hóna-
pok), 52 helyisége (= hetek) és 365 ablaka 
(= napok) van, ami azonban napjainkban, az 
átalakítás után immár nem érvényes. 

A községben található az 1755-ben épül 
késő barokk Remete Szent Antal templom, 
amelyet 1779-ben, klasszicista stílusban ala-
kítottak át. Említést érdemel a Bástya is, amely 
a törökellenes erődítmény maradványa, illetve 
a Vámház, amely a település történelmi épü-
letszerkezetének részét képezi. Szentantal 
közelében található a Ferenc tárna.

Kapcsolat: www.svatyanton.sk

HEGYBÁNYA

Hegybánya község a Selmeci-hegység 
középső részében, a Richnava és a Sel-
meci-patakok forrásvidékén helyezkedik 
el. A települést több mesterséges tó övezi, 
amelyeket együttesen teichoknak neveznek 

– a Richnavai tó, a Vindsacht-tó, stb. Pe-
riny rezervátumként működik. A községnek 
jelenleg 820 lakosa van. 

Az első írásos emlék Hegybányáról 
1352-ből ered, amikor Syglusperghként 
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említik. Ismertebb a Piarg elnevezés. Az 
ehhez tartozó község két, eredetileg önálló 
szomszédos területi egység egyesülésével, 
egy viszonylag bonyolult középkori fejlődés 
eredményeként jött létre: Sigelsberg telepü-
lés eredetileg Selmecbányához tartozott, 
1352 előtt a sáskői vár gondnoka vette bir-
toka. Erről, valamint a környező települések 
birtokbavételéről első ízben 1352-ben esik 
említés, ami egyben az első megbízható 
írásos forrás, amely igazolja Sigelsberg 
létezését. A másik egység, melyből késő 
Hegybánya létrejött, az ún. Vindsacht, 
melynek létrejöttét elsősorban a bányá-
szat fejlődése tette lehetővé. Sigelsberg és 
Vindsacht mint eredeti települések, melyek 
Hegybánya alapját képezték, kétségkívül 
elsőrendű, európai jelentőségű bányászati 
központok voltak. A környékben létrehozott 
három váztározó a bányászat és a kohá-
szat szükségleteinek kielégítésére szolgált. 
1773-ban a Jeromos-rendi szerzetesek ko-
lostort alapítottak itt. Habár manapság első 
pillantásra ez már nem úgy tűnik, ettől még 
tény marad, hogy Hegybánya a 18. század-
ban az európai bányászat és a progresszív 
bányászati berendezések fejlődésének eu-

rópai központja volt. 
 A községben találhatók a 16. századi 

reneszánsz Vindsacht bánya erődítmény-
rendszerének romjai, melyekből mára az 
őrtorony és a bástya maradt fenn. Említést 
érdemel a 17. századból származó bánya-
igazgatósági épület, az 1736-ban épített 
barokk templom, és az egykori, 1754-ből 
származó kolostor. A község büszkeségét 
a teichok jelentik, amelyek főleg üdülésre, 
kikapcsolódásra szolgálnak. Számos felta-
láló élt itt, köztük Hell Kornél Mátyás és fi ai, 
Mikovíny Sámuel, Juraj Palkovič és mások. 
Hegybánya ma az UNESCO világörökségi 
listáján szerepel. A látogatók megtekinthetik 
a műszaki emlékek rezervátumát. Emellett 
ez a szerény  település számos téren vi-
lág- és európai elsőséggel büszkélkedhet. 
A legismertebb a puskapor sziklatörésre 
való használata, a Hell család által feltalált 
szivattyú-berendezések használata, akik 
megmentették az elöntött bányákat és fel-
újították a termelést, az első bányászkór-
ház Magyarországon, valamint az első bá-
nyászati szakemberek számára létrehozott 
első közép-európai iskola.

Kapcsolat: www.stiavnickebane.sk

ÖSÖD

Ösöd község az Ipolymenti-hátság és a 
Korponai-dombvidék határán, a Lissói-pa-
tak völgyében helyezkedik el. Jelenleg 81 
lakosa van.

A községnek több elnevezése volt a múlt-
ban, az első írásos emlék 1245-ből származik. 

A legrégebbi műemlék az 1858-ban épült 
evangélikus templom. 
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TERÉNY

Terény község a Korponai járásban, Kö-
zép-Szlovákia déli részén, Hont régióban he-
lyezkedik el. Síkvidéken, a Selmeci-hegység, 
a Korponai-dombvidék és az Ipolymenti-hát-
ság határán fekszik, a Selmec folyó mentén. 
Jelenleg 720 lakosa van.

Terény község 1944-ben, Alsó és Felső-
terény egyesítésével jött létre. Mindkét köz-
séget azonos múlt köti össze, az első írásos 
emlékek tekintetében azonban eltérnek egy-
mástól. Felsőterényt első ízben 1298-ban, Te-

ryenként, míg Alsóterényt csupán 1387-ben, 
Kysterijenként említik. 

A községben a 2011-ben befejezett Isten 
irgalmassága római katolikus templom és az 
1810-1811-ben épült evangélikus templom 
áll. 1851. augusztus 4-én villámcsapás érte, 
melynek következtében a toronnyal együtt 
kiégett, és részben a harangja is megsérült. 
Az elpusztított templom felújítása 1868-ban 
kezdődött, és 1869-ben fejeződött be. 

Kapcsolat: www.obecterany.sk

MAGASLAK

A község a Selmeci-hegységben, Szitnyától északnyugatra, egy lapos fennsíki katlanban 
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fekszik. A község a Selmeci-hegység Tájvé-
delmi Körzet területén helyezkedik el. Jelen-
leg mintegy 140 lakosa van.

A Magaslakkal kapcsolatos első írásos 
emlék 1388-nól származik. A község területé-
ről származó első lelet egy kő, melyen bevé-
sett jelek és római számok látható – a török 
háborúk korából származik. 

A községben kulturális emlék – az ere-

detileg barokk stílusban épített Szent Berta-
lan-templom áll, amelyet 1867 későklasszicis-
ta stílusban építettek át. A templomban a török 
háborúkat idéző jelenetet ábrázoló festmény, 
valamint E. Gwerk 2 festménye vannak elhe-
lyezve. Itt található az 1932-ben emelt Hétfáj-
dalmú Szűz Mária-kápolna is. A községtől 4 
km-re 6 víztározó - „teich“ terül el.

Kapcsolat: www.vysoka.ocu.sk 

ZSIBRITÓ

A község a Selmeci-hegység délkeleti 
szélén, a Bebrava-patak, a Korpona-patak 
jobb mellékfolyójának lapos gerincmélyedés-
ben helyezkedik el. Jelenleg 70 lakosa van.

Az első írásos emlék a községről 1266-
ból származik. 1586-ban egy kisméretű 
erődítményt hoztak létre a helybéliek, majd 
1700-ban megépült a helyi iskola és 1876-
ban az evangélikus templom, amely többek 
között arról nevezetes, hogy építése során 
vörös téglát alkalmaztak. 

A település központjában egy 1586-
ban épült kisméretű bástya (harangláb) áll, 
amely az egykori, a török veszedelem idején 
őr- és védőbástyaként szolgáló kiskastély 

és templom maradványa. A község eredeti 
épületszerkezetét három helyiségből álló 
szalmatetős kőházak alkották. Figyelmet 
érdemel a Stangarigel (Korponai kőszirtek) 
földtani alakulat. Ritkaságnak számítanak az 
utolsó, több mint 70 éves megművelt szőlő-
ültetvények a „Veinperg“ (Szőlő-hegy) lejtő-
jén, amelyek a Bebrava-patak völgye felett, 
460 - 485 m tsz. f. magasságban terülnek 
el. A település egy vonatkozásban az élen 
áll – napjainkban Szlovákia legmagasabban 
fekvő települése, amely saját szőlőültetvé-
nyekkel rendelkezik. A község felett kisebb 
víztározó található. 
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BARANGOLÁSOK A MÚLTBAN

KÖKORSZAK
A régió már ebben az időszakban lakott 

volt, jelentősebb mértékben azonban csak 
az újkőkorban (Kr. e. 5000-3200) népesült 
be, amikor alapvető változások mentek 
végbe az ember fejlődésében. A legrégebbi 
újkőkori települést a mai Szlovákia területén 
a vonaldíszes kerámia kultúrája képviseli.

BRONZKOR
Hont területe a Selmeci-hegységben fel-

tárt gazdag rézérc-lelőhelyeknek köszönhető-
en megfelelő nyersanyagbázisként szolgált. A 
régészek nyitott mezőgazdasági települések 
nyomaira bukkantak Szebellében. A luzsicai 
kultúra telepei a Selmec és a Korpona folyók 
teraszain (Szentantal, Berencsfalu), a dom-
bokon (Lissó, Ledény), vagy magasabban 
fekvő helyeken (Illés-Szitnya, Selmecbánya) 
működtek.

A HALSTATTI ÉS A LA TÉNI KORSZAK
A korai vaskornak is nevezett halstatti 

korszak (kb. Kr. e. 700-500 között) az őskori 
történelem újabb fejezetét képezik. A kel-
ták térhódítása a mai Szlovákia területét is 
nagymértékben befolyásolta, hiszen a kelták 
főleg Hont termékeny földjeit foglalták el. Az 
említett fejlődést jól tükrözik a luzsicai kultúra 
Dömeházán, Berencsfalun és Lissón feltárt 
temetkezési helyei. A kelták fejlett kézmű-
vességet hoztak magukkal. 

RÓMAI KOR 
Kr. e. 9-ben a római légiók elfoglalták 

a Duna egész jobb partját és Kr. u. 6 körül 
a mai Szlovákia területére léptek. A római 
katonák különböző méretű megerősített tá-
borokat és állomásokat építettek, amelyeket 
együttesen Limes Romanus-nak nevezetek. 
Római kori leleteket Gyügyfürdőn találtak.



32 ARANY ÚT HELYI AKCIÓCSOPORT

SZLÁV KOR 
A 7. század végén és a 8. század elejé-

nek kulturális és történelmi fejlődése a szlávok 
térhódításának jegyében telt. A régió új lakói 
szláv erődöket és telepeket építettek a Selme-
ci-hegységben (Szitnya). A 9. század végén a 
nagymorva állam határain megjelentek a régi 
magyar törzsek, amelyek fokozatosan birto-
kukba vették a mai Szlovákia területét. A 11. 
század során Hont egész területe, beleértve 
az északi részeket is, a magyar állam részévé 
vált. 

A vármegyeszervezet létrehozása során 

a 11. században Hont elszakadt Nógrád vár-
megyétől és az újonnan megalakult Magyar 
királyságon belül önálló vármegyévé vált. A 
régió legbefolyásosabb nemese, a Hont-Páz-
mány nemzetség egyik sarja lett a területét 
jelentősen megnövelő Hont vármegye első 
ispánja. Hont vármegye jellegét természeti 

adottságai határozták meg: északi része a 
gazdag érclelőhelyeknek bányavidékként vált 
ismertté, míg a déli rész kizárólag mezőgaz-
dasági jelleggel bírt. A jobbágyság életéről 
nagyon kevés írásos emlék maradt fenn. A 
gazdasági életet jelentős mértékben befo-
lyásolták a német telepesek – bányászok. 
A tatárjárás után (1241-4243) azonban IV. 
Béla király újabb német telepesek behívá-
sára kényszerült, ugyanis a tatárok teljesen 
elpusztították a bányatelepeket. Az 1526-
ban lezajlott mohácsi csata után megnyílt a 
törökök útja Magyarország belsejébe, ami 

katasztrofális következményekkel járt egész 
Hont vármegyére nézve. A 16. század elején 
a legtöbb falvat immár a törökök adóztatták. 
Az oszmánok Hont vármegye feletti hatal-
mának a császári seregek 1683-1686 között 
végrehajtott támadása vetett véget. A 17. szá-
zadban Hontot nem csupán a törökök, hanem 
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a rendi felkelések és a reformációs, illetve az 
ellenreformációs mozgalmak is sanyargatták. 
A Habsburg-ellenes felkelések sorozatának 
az 1711-ben aláírt szatmári béke vetett véget. 
A török betörések, a rendi felkelések, a siker-
telen reformáció és belháborúk következtében 
elpusztult Hontból a szomszédos Nógrád 
vármegyébe menekült a jobbágyság. A ne-
messég még jobban megszigorította a job-

bágyokra kivetett munkavégzési terheket és 
az adókat, ami még jobban gúzsba kötötte a 
jobbágyságot, ám ugyanakkor az állam rájött, 
hogy a jobbágynak nagyobb hasznát veszi, ha 
adófi zetőként, katonaként, mezőgazdászként 
és termelőként fogja kihasználni. Radikális 
beavatkozást jelentett a jobbágy és a földesúr 
kölcsönös jogviszonyainak meghatározása. A 
Mária Terézia uralkodónő által bevezetett úr-
béri összeírások következtében a jobbágyok 
életkörülményei viszonylag javultak, azonban 
az úrbéri reform a nemesség heves ellenál-

lásába ütközött. A 18. század végén a bécsi 
udvar a mezőgazdasági termelés fokozásáról 
döntött. Hont vármegye élen járt a zab-, a bur-
gonya-, a szőlő- és a gyümölcstermelésben, 
a méh- és a juhtenyésztésben, valamint a 
vadászatban. A Selmeci-hegység csak úgy 
hemzsegett a vadtól, azért 1630-ban Szen-
tantalban vadászkastélyt emeltek. Ezt a ha-
gyományt folytatta a Coburg-család is, amely 

Szentantalon 1875-ben megalapította az első 
fácántelepet. A forradalmi évek erőfeszítéseit 
az ún. márciusi törvényekbe torkolltak, ame-
lyek többek között teljes mértékben eltörölték 
a jobbágyságot. A 19. század második felében 
a honti bányászat hanyatlani kezdett. Ennek 
két fő oka volt, a külső az arany és az ezüst 
világpiaci árának csökkenése, a belső pedig 
a lelőhelyek kimerülése. Fejlődésnek indult 
a mezőgazdaság, az erdők letarolásával 
újabb szántóföldeket hoztak létre. Virágzott a 
szőlőtermelés (Szebelléb és környéke) és a 
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gyümölcstermelés (Selmeci-hegység). A 20. 
század elején az Osztrák-magyar monarchia 
szétesésével újabb közigazgatási változás 
következett be Hont vármegye területén. 
1918. október 28-án létrejött az első Cseh-
szlovák köztársaság. Az új állam déli határá-

nak megvonása körüli huzavonáknak csupán 
az 1920.6.4-én aláírt Trianoni békeszerződés 
vetett véget. Csehszlovákia létrejöttét köve-
tően Hontban szegénység honolt és a gaz-
dasági válság következtében sokan külföldre 
vándoroltak, hogy munkát, jobb megélhetési 
lehetőségeket találjanak maguknak. A válság 
leküzdése után a helyzet mind az iparban, 
részben a mezőgazdaságban részben javult. 
1938 októberében azonban újabb politikai 
fordulat következett be: Szlovákiában a Hlin-
ka Szlovák Néppárt vette át a hatalmat és 
betiltotta az ellenzéki, főleg a baloldali pártok 
működését. A 2. világháború kitörése után a 
Selmeci-hegységben ellenállócsoport alakult, 
amely később a Sitno (Szitnya) nevet kapta. 
Az 1944-ben kitört szlovák nemzeti felkelés 
idején Hont területén új hatalmi szervek, az ún. 
forradalmi nemzeti biztosságok jöttek létre. Mi-
után a felkelést a nácik visszaszorították és a 
legtöbb honti települést elfoglalták, a hegyek-
ben rekedt partizánoknak a helyi lakosság 
kiadós anyagi segítséget nyújtott, és nem egy 
esetben összekötő szerepet is vállaltak (Sze-
belléb). 1944 decemberében a 2. ukrán front 
fokozatosan felszabadította Hont déli részét. A 
régió felszabadítása csaknem 3 hónapot vett 
igénybe. Hont a felszabadulás után is több-

nyire elmaradt agrárvidék maradt. Hamarosan 
azonban a kommunisták jutottak hatalomra, 
akik a földet szétosztották a parasztok között. 
1949 májusában azonban a mezőgazdasági 
kistermelést erőltetett ütemben nagyterme-
léssé változtatták, így előbb létrejöttek a gép-

szövetkezetek, majd az egységes földműves 
szövetkezetek (EFSZ). A 60-as években az 
EFSZ-ek több helyen nagyobb agrártermelő 
vállalatokká alakultak. A változások következ-
tében jelentősen megváltozott a honti falvak 
lakosságának élete, új kapcsolatok jöttek lére 
az emberek között, emelkedett az életszín-

vonal és számos társadalmi, egészségügyi, 
valamint kiskereskedelmi létesítmény jött lét-
re. Az egykor elmaradt falvak infrastruktúrája 
a városokéhoz hasonló szintre emelkedett. A 
városokban cégek, vállalatok jöttek létre, több 
száz modern lakás épült. Bővült a szolgálta-
tások kínálata, művelődési és oktatási köz-
pontok jöttek létre. Gyügyfürdőn 1970 – 1978 
között felépült a közös balneoterápiai központ-
tal (Krištáľ) rendelkező Rubin és Smaragd für-
dőház, és ennek köszönhetően Gyügyfürdőt 
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A BÁNYÁSZAT TÖRTÉNETE

Selmecbánya környékén már a kelta kor-
ban folyt felszíni arany- és ezüstbányászat. A 
kelták nemcsak a nemesfém-kereskedelem-
hez, hanem a feldolgozásához is értettek. A 
városi könyvben a 18. században megörökített, 
Kr. e. a 2.-3. századból származó audelont-tí-
pusú ezüstérme lelet a kelta település létezését 
bizonyítja az Óváros területén, a Glanzen-
berg-hegyen. A kelták ismerték a kitermelt 
felszíni ezüst- és aranyérc feldolgozásával kap-
csolatos eljárásokat. A nemesfémekből pénzt 
vertek és ékszereket készítettek. 

A 11. század előtt folytatott arany- és 
ezüsttermelés a lelőhelyek könnyű hozzáfér-
hetősége, valamint a felszíni érclelőhelyek 
magas fémkoncentrációjára való tekintettel 
igen érdekesnek tekinthető. A régióban foly-
tatott intenzív ércbányászatról tanúskodik az 
1156-ból származó írásos adat is, amelyben a 
területet a bányászok földjének - terra banensi-
um – nevezi. A gazdag lelőhelyekről keringő 
hírek idevonzották az első német teleseket is, 
akik fokozatosan átvették a bányák, majd a 
települések igazgatását is. A bánya elnevezést 
a németek a berg kifejezéssel helyettesítették, 
innen ered a bányák új elnevezése - Glanzen-
berg, Grunenberg, Siglisberg. A 14. században 
felütötte fejét a bányászok nagy ellensége – a 
bányavíz. A bányák egy részét oly mértékben 
elöntötte, hogy nem sikerült kiemelni onnan, 
így az üzemeltetők kénytelenek voltak bezár-

ni azokat. Károly Róbert uralkodó rendelete 
alapján minden bányavárosban királyi házat – 
Kammerhofot hoztak létre, amely a kamaragróf 
székhelyeként volt. A bányászokat arra kötelez-
ték, hogy a Kammerhofban váltsák át az ara-
nyat és az ezüstöt, melynek tisztaságát egye-
dül a kamaragróf állapíthatta meg. A 16. század 
elején Selmecbánya  környékén 426 önálló 
bányavállalat működött, ebből Selmecbányán 
141, Hegybányán 52. A leghosszabb és a leg-
tovább működő magánbánya a selmecbányai 
bányavidéken 1752 után a Geramb unió volt, 
melynek vagyona a holland eredetű Geramb 
család tulajdonában volt. A 19. század közepén 
az unió mintegy 1400 főt foglalkoztatott és az 
egész Osztrák-magyar monarchia legnagyobb 
magántulajdonban levő bányavállalata volt. A 
legbőségesebb évnek 1690 bizonyult, amikor 
a selmeci bányavidék kohóiban 29 ezer kg 
ezüstöt és 605 kg aranyat állítottak elő, ami a 
legtöbb volt a bányák üzembe helyezése óta. 
A 19. században fokozatosan jelentős fordu-
lat következett be, amikor a lelőhely legjobb 
részei kimerültek és a gazdag Európán kívüli 
lelőhelyek felfedezése után a selmeci régió 
jövedelmezősége megszűnt. A selmecbányai 
bányászat első veszteséges évét 1869-ban 
jegyezték fel.

BÁNYÁSZATI BERENDEZÉSK

Selmecbánya és környéke a nemesfém-
bányászat számos emlékét őrzi. Selmecbá-

1983-ban fürdővárosnak nyilvánították.
Az elért eredmények Hont népének szor-

gos munkájának gyümölcse, amely kellőkép-
pen büszke az elmúlt évtizedek során létre-

hozott értékekre és eltökélt szándéka, hogy 
ezeket az új viszonyok között, a harmadik 
évezred küszöbén is megőrizze és tovább-
fejlessze.

FÖLDALATTI BARANGOLÁS
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nyán a bányászat minden típusa megtalál-
ható, a kezdetleges bányászattól a jelenkori 
korszerű eljárásokig. 

A munkaeljárások színvonalának növe-
kedése főleg a kitermelt érc szállításának 
módjában nyilvánult meg. Az ércet előbb 
zsákokban, háton hordták ki, majd csúszta-
tós fél szánokon húzták ki, később kerekes 
ládákra rakták, majd Tirolból targoncákat 
hoztak be, amelyeket a selmeci bányák 
viszonyaihoz igazítottak. A függőleges szál-
lításhoz egyszerű berendezést, csörlőt, 
később taposómalmot, lójárgányt, illetve 
óriáskereket használtak. Egyre több víze-
nergiára volt szükség, ezért mesterséges 
víztározókat hoztak létre.  1500-1638 között 
csupán 4 működött /Veľká Vodárenská, Malá 
Vodárenská, Brennerštôlnianska, Evička/. A 
bányászat fejlődése a bányászati foglalkozá-
sok elkülönülését vonta magával. Így jöttek 
létre a kőtörők /széttördelték a kőzetet/, a 
rakodók /a kitermelt ércet a targoncákra rak-
ták/ és a futók /az ércet a rendeltetési helyre 
szállították/. A vízszivattyúzást különleges 
osztagok végezték. Úgyszintén külön erre 
a célra kiképzett munkások végezték az érc 
megmunkálását, tömörítését. Önálló kézmű-
vesek készítették elő a szerszámokat, a gé-
peket és az építményeket az egyes üzemek 
részére. A bányamester és segédjei végez-
ték a bányák, kohók és telepek ellenőrzését 
és üzemeltetését.

UNESCO

A Selmecbányán és környékén található 
létesítmények, amelyek az UNESCO Vi-
lágörökségi listára való felvétel alapjául szol-
gáló dokumentum mellékleteként (Pozsony 
1992) lettek előterjesztve. 

Tárna és bánya bejáratok: Selmecbá-

nyai örökös Szentháromság-tárna, Selmecbá-
nyai Alsó-Bieber örökös tárna, Selmecbányai 
Glanzenberg örökös tárna, Selmecbányai 
Bartolomej tárna, Selmecbányai Felső Bieber 
tárna bejárata, Hegybányai Coloredo tárna 
bejárata, Selmecbányai Hosszú Klinger tárna 
bejárata, Selmecbányai Rövid Klinger tárna 
bejárata, Selmecbányai Kornberg tárna be-
járata, Selmecbányai Michal tárna bejárata, 
Hegybányai Pachomius tárna bejárata, Hegy-
bányai összekötő tárna bejárata Richnaván, 
Selmecbányai František tárna, Selmecbányai 
Ondrej tárna, Selmecbányai Ján tárna bejára-
ta, Selmecbányai Terézia tárna bejárata és a 
Selmecbányai Weiden tárna bejárata.

Külszíni fejtés: külszíni fejtés a Selmec-
bányai Spitáler éren, külszíni fejtés a Selmec-
bányai Terézia éren, valamint a Tópatak-Ky-
sihybel földalatti andezit bánya.

Meddőhányók:  a Selmecbányai Terézia 
tárna melletti meddőhányó és a Selmecbá-
nyai Zsigmond tárna melletti meddőhányó.

Bányatoronyok:  Selmecbányai Mária 
bányatorony, Selmecbányai Žofi a bányato-
rony, Selmecbányai František bányatorony, 
Selmecbányai Rúfus bányatorony, szállítás.

Egyéb létesítmények: a Bányászati 
Földmérő Intézet épülete Hegybányán, a Bá-
nyaigazgatóság épülete Hegybányán, bánya-
gép gépháza a Lill tárnából (az Ondrej tárna 
felett) Selmecbányán, bányagép gépháza 
a Mária tárnából Selmecbányán, bányagép 
gépháza a Zsigmond tárnából Selmecbá-
nyán szállítás, a légsűrítős szivattyú gépháza 
Hegybányáról, lőporraktár (Lőportár) Selmec-
bányán, a Selmecbányai Dohánygyár, a volt 
selmecbányai acélhuzalgyár, az egykori sel-
mecbányai cipőgyár épülete, az egykori sel-
mecbányai fehérneműgyártó üzem épülete, a 
selmecbányai kohó épülete, a selmecbányai 
bányászati, vegyészeti és erdészeti iskolák 
épületei Selmecbányán, a selmecbányai 
vasútállomás épülete a 19. század végéről, 
valamint a selmecbányai vízvezeték.

Jelzőberendezések: Selmecbányai ko-
pogtató.

Kórházak: a volt selmecbányai bá-
nyászkórház és a volt hegybányai bányász-
kórház épülete.
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Víztározók: Antol Szentantal, Belians-
ka Selmecbánya, Vörös kút Selmecbánya, 
Evička Hegybánya 

Illés-tározó Illés, Klinger Selmecbánya, 
Kolpachi Kis Tározó Tópatak, Kolpachi Nagy 
Tározó, 2 Komorov-tározó Selmecbánya, 
Krechsengrund-tározó hegybánya, 6 Ky-
sihybel-tározó Tópatak, Michal-tárna alsó 
Selmecbánya, Ottergrund Selmecbánya, 
Pachomius Hegybánya, Bacsófalva-tározó 
Selmecbánya, Rozgrund Selmecbánya, Ri-
chnavai Kis Tározó Hegybánya, Richnavai 
Nagy Tározó Hegybánya, Vindsacht felső-tá-
rozó Hegybánya

Vodárenská kis-tározó Selmecbánya és 
Vodárenská nagy-tározó Selmecbánya.

BÁNYAMÚZEUM A TERMÉSZETBEN – 
SKANZEN

Ld. a Múzeumok és galériák c. fejezetet
http://www.muzeumbs.sk/  

BERGGERICHT – KŐZETTANI KIÁL-
LÍTÁS

Ld. a Múzeumok és galériák c. fejezetet
http://www.muzeumbs.sk/berggericht/ 

MICHAL-TÁRNA
A legtöbb tárna a nyilvánosság számára 

nem hozzáférhető, ám a Bányamúzeum a 
természetben (Bartolomej-tárna), a Glanzen-

berg-tárna és a Michal-tárna kivételt képeznek. 
A Michal-tárna Selmecbánya központjában 
található. A Szentháromság téren álló Berg-
gericht, jelenleg a Selmecbányai Információs 
Központ épületének udvaráról nyílik a tárna, 
melynek 75 méteres szakasza a látogatók szá-
mára is hozzáférhető. A Michal-tárnát a Spitaler 
éren hozták létre. A legtöbb polgári ház egykor 
saját tárnával rendelkezett, amit a már említett 
Berggericht-épület alatt létrehozott tárna is bi-
zonyít. A Michal-tárna a kőzettani kiállítás egy 
részének ad helyt, a látogatás gyermekeknek 
is való, hiszen csupán 10 percig tart.

GLANZENBERG ÖRÖKÖS TÁRNA

Ld. a Múzeumok és galériák c. fejezetet  
ic@banskastiavnica.sk.

KAMMERHOF – BÁNYÁSZAT SZLO-
VÁKIÁBAN

Ld. a Múzeumok és galériák c. fejezetet  
http://www.muzeumbs.sk/kammerhof/ 
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TEICHOK

Az első mesterséges bányatavak a 16. 
század elején jöttek létre. A Veľká vodárens-
ká tó a Szentháromság tér felett terül el és 
egykor ivóvízforrásként, illetve tűzoltásra 
szolgált. 

A bányákat a múltban kézzel, kalapács 
és csákány segítségével alakították ki, leg-
feljebb égetés kíséretében. Két ember átla-
gosan 7 m hosszú folyosót vájt ki a kőzetbe 
évente. El sem tudjuk képzelni, hogy ilyen 
sebességgel mennyi ideig tarthatott, amíg 
több száz kilométernyi földalatti járatot sike-
rült létrehozniuk. A puskapornak köszönhető-
en a fejtés felgyorsult. A növekvő mélységgel 
azonban egyre súlyosabb gondot jelentett a 
feltörő talajvíz. Nem győzték kézileg elszi-
vattyúzni és az egyedüli alternatív meghajtás 
akkoriban a víz volt, ám abból Selmecbánya 
környékén kevés volt. Ráadásul a bányák 
magasan a hegyekben voltak. Az üzemel-
tetők adósságai növekedtek, ezért a bécsi 
Udvari kamara a bányák bezárásáról dön-
tött. Ez ellen határozottan fellépett az akkori 
bányagépész és mérnök, Hell Kornél Mátyás 
(1651 – 1743). Részletes tervet dolgozott ki 
a kulcsfontosságú bányaüzemek megmen-
tésére, ezért új bányatavak kialakítására tett 
javaslatot. Ma már tudjuk, hogy Hell furfan-
gosságával és zseniális technikai megoldá-
saival megelőzte a világ akkori vízimérnöki 
elitjét. Három év leforgása alatt M. K. Hell 
és fi a Hell Károly József létrehozta a Nagy 
Vindsacht mesterséges bányatavat (1715), 
kiterjesztette az Evička és az Alsó Vindsacht 
kapacitását, miközben részletekbe menő-
en kidolgozták az egész tervet. Az idősebb 
Hell hét szivattyú-berendezést hozott létre 
és korszerűsített, melyek segítségével rövid 
időn belül kiemelte az összes vizet az elön-

tött bányákból. Egyetlen embernek köszön-
hetően a selmeci bányászat további 150 évig 
létezhetett.

Hellék munkásságát a kiváló matema-
tikus, térképész, földmérő és a közép-szlo-
vákiai bányavárosok földmérője, Mikoviny 
Sámuel (1686 – 1750) folytatta. Mikovini 
helyreállította és felemelte a Hell-bányatavak 
gátjait, valamint újakat tervezett és építtetett. 
A tavakat víztárnarendszerrel kötötte ösz-
sze, amely lehetővé tette a víz átirányítását 
oda, ahol éppen szükség volt rá. Emellett 
több tíz kilométernyi kővel burkolt gyűjtő és 
bevezető, a környező hegyeken átvezetett 
árkot hozott létre, amelyek a csapadékvizet 
a mesterséges tavakba vezették. Ezáltal egy 
zárt vízgazdálkodási rendszert hozott létre 
és a selmeci bányászat energiaellátásának 
kérdését a 20. század elejéig bezárólag 
megoldotta.

HELL KÁROLY JÓZSEF

Bányászati berendezések tervezője volt, 
aki találmányaival, szerkezeteivel megelőzte 
korát és az ország hírnevének öregbítéséért 
annyit tett, mint előtte egyetlen feltaláló és 
mérnök sem. Egész életét a létező bányá-
szati és szivattyú berendezések korszerűsí-
tésének, valamint újak létrehozásának szen-
telte, amelyek világraszóló találmányként 
fokozatosan az egész világon elterjedtek, és 
még a 20. században is alkalmazták őket. 
Még 1736-ban megtervezte az addig hasz-
nálatban levő lengőkaros szivattyú-berende-
zések helyébe lépő új típusú bányavíz szi-
vattyút. 1738-ban 2 ilyen berendezést hozott 
létre a Siglizberg tárnában, Vindsachtban 
(ma: Hegybánya (Štiavnické Bane)), amelyet 
himbás vízszivattyúnak neveztek el.  Ezek 
voltak J. K. Hell első világraszóló találmányai 
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és szerkezetei. 1745-ben javaslatot terjesz-
tett be a vízoszlopos szivattyú berendezés 
létrehozása. Az első ilyen típusú berende-
zést, szintén új találmányként, 1749-ben 
állította üzembe a Leopold Tárnában, Vind-
sachtban. A vízoszlopos szivattyúkat a 18. 
és a 19. században sikeresen alkalmazták 
egész Európában, sőt, a selmecbányai érc-

bányászati körzetben még a 20. században. 
1753-ban J. K. Hell légsűrítős vízszivattyút 
hozott létre, amely szintén világraszóló talál-
mány volt. Neki köszönhető, hogy az egész 
selmeci bányavidék évtizedekig az egész 
bányászvilág számára példaképként szolgált 
a legfejlettebb bányászati tudomány és tech-
nika fejlődése terén.  

BORÚT

A régió a közép-szlovákiai borvidékhez 
tartozik. Ez egy változatos, Honttól Gömörig 
terjedő borvidék, amely Közép-Szlovákia déli 
részén, a magyar határ szomszédságában 
terül el. Ennek egy részét a Honti bortermelő 
vidék képezi, amelyhez 13 bortermelő község 
tartozik, ebből 12 a mi helyi akciócsoportunk-
nak is tagja: Gyügyfürdő, Hontmaróti, Hont-
németi, Teszér, Lédény, Lissó, Méznevelő, 
Rakonca, Szebelléb, Szúd, Ösöd és Terény. 
Habár jelenleg nem tartozik a kulcsfontosságú 
bortermelő vidékekhez, kiváló termelési felté-
telekkel rendelkezik és nagy jövő előtt áll. 

A talajviszonyokat földtani, túlnyomórészt 
vulkanikus szubsztrátum (andezit) jellemzi, 
amelyen kedvező tulajdonságokkal rendelke-
ző andezites termőtalaj alakult ki. A talajfajták 
közül az agyagpala és az agyagtalaj, vagyis 
a közepesen nehéz talajok vannak túlsúlyban. 
Az éghajlatot a viszonylag magasabb hőmér-
séklet és az alacsonyabb csapadékhozamok 
jellemzik. A legjobb minőségű szőlőültetvé-
nyek a Korponai-dombvidék déli lejtőin talál-

hatók.
A kelták a mai Szlovákia területén már 

Kr.e. a 6. században foglalkoztak borterme-
léssel, amit a régészeti leletek is alátámaszta-
nak. A bort luxuscikként az északabbra fekvő 
vidékekre exportálták. A kelták után a rómaiak 
érkeztek erre a területre, akik kiterjesztették 
a szőlőtermesztést. Az első, bortermeléssel 
kapcsolatos írásos emlék 1135-ből szárma-
zik, amikor Béla király  a bozóki bencés ko-
lostornak egy szőlőültetvényt adományozott. 
A borászat egészen a 13. századig tovább 
fejlődött, amikor a tatárok a legtöbb ültetvényt 
elpusztították. A telepesek bejövetele után, a 
15. században a szőlőtermesztés ismét gyor-
san fellendül. Az akkoriban a mai Szlovákia 
területén előállított bor 70 %-a Nyugat-Szlo-
vákiából és Hontból származott. Később, a 
16-17. században, valószínűleg a rossz jöve-
delmezőség miatt, a nagy területen folytatott 
szőlőtermesztéssel felhagytak, és a borászat 
azokra a vidékekre korlátozódott, ahol napja-
inkban is folyik. A bortermelés csökkenése az 



40 ARANY ÚT HELYI AKCIÓCSOPORT

egész 18. és 19. században, többek között az 
újonnan behurcolt betegségek (peronoszpó-
ra) és kártevők (fi loxéra) megjelenése miatt a 
múlt század 20-as éveiig (gazdasági válság), 
a 2 világháború közti időszakig, valamint a 60-
as évekig folytatódott. 

GYÜGYFÜRDŐ

a fürdőváros Mere és Ó-Gyügy (Staré 
Dudince) városrészeiben összpontosul a he-
lyi bortermelés. A kistérség bortermelésére a 
családi borgazdaságok sokasága jellemző, 
melynek hagyománya nemzedékről nem-
zedékre száll át. A szőlőültetvények talaja a 
gyógyító forrásból származó ásványi anyagok 
által dúsított, melyek jellegzetes ízt és illatot 
kölcsönöznek az itteni boroknak.

További részleteket ld.: 
www.vinohradnik.sk

HONTMARÓTI

a nagybani szőlőtermesztés a községben 
jelenleg hanyatlóban van és az érdeklődés 
súlypontja a családi borgazdaságokra helye-
ződik át. A szőlőtermesztés és a bortermelés 
iránt napjainkban a kistermelők körében is 
nagy az érdeklődés, akik mind a hagyomá-
nyos, mind a nemes borfajták iránt érdeklőd-
nek. A borospincéket a Nad Mačkášom szik-
lába vájták ki. 

 HONTNÉMETI 

Vinice bortermelő telep a Kukučka-hegy 
lábánál terül el, és ahogy már az elnevezés 
is sugallja – Vinice magyarul szőlőskertet 
jelent – egy olyan helyről van szó, ahol 
megannyi szőlőültetvény és borospince 
található. Vinice a Selmeci-hegység szélén 
terül el, a hegységhez tartozó dombok ha-
tárolják be az itteni szőlősgazdák jól termő 
ültetvényeit. 

HONTTESZÉR

a helyi szőlőtermesztés hagyományai a 
távoli múltba nyúlnak. A bortermelés alapve-
tően beleszól a táj jellegének alakításába és 
a helyi lakosság életébe, ezért fontos sze-
repet játszik a térség gazdasági életében. 
A legkiterjedtebb szőlőültetvények Dvorníky 
településrész lejtőin húzódnak. 

HONTKIRÁLYFALVA

a község mellett terül el Pivnice (Pince) 
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bortermelő telep, melynek szőlősgazdái a 
környező szőlőültetvényeinek terméséből 
készítenek minőségi borokat.

 
LEDÉNY

a községben található a Biele dráhy bor-
termelő telep, amely megőrizte az egykori 
borászati telepek építészeti jegyeit. 

LISSÓ

a szőlőültetvények a település körül he-
lyezkednek el, és onnan mintegy 2 km-re áll-
nak azok a kőépületek, amelyek napjainkban 
a bor raktározására szolgálnak.

MÉZNEVELŐ

a községi szőlőültetvények a Korpo-
nai-dombvidék gerincén, Brište település-
részen terülnek el. A borospincék a Bralo 
elnevezésű kőszirtbe vannak bevájva, 
melybe a Hajnal-malmon keresztül vezet 
az út. 

RAKONCA 

a szőlőültetvények a Korponai-dombvi-
dék gerincén, 300 m tsz. f. magasságban 
terülnek el. A szlovákiai bortermelésben 
egyedülálló körülmény, hogy ez az ország 
egyetlen borvidéke, ahol évszázadok óta 
folyik szőlőtermesztés.

VINOJEK – JAROSLAV KNÁPEK 

A cég 32 ha saját szőlőültetvényen 
gazdálkodik és a szőlőfajták bőséges vá-
lasztékával rendelkezik. A tizenháromféle 
regionális fajtabor. (cabernet sauvignon, 
kékfrankos, kékoportó, szentlőrinci, olasz-
rizling, szürkebarát, vörös tramini, morva 
muskotály, saszla, rizlingszilváni, ottonel 
muskotály, zöld veltelini, korai piros vel-
telini) saját termesztésű szőlőből készül. 
A szőlő egész évre kiterjedő gondozása 
túlnyomórészt szorgos emberi kezek mun-
kájának eredménye. Az összes borfajta 
irányított erjedés útján készül, és az új tech-
nológiai eljárásnak köszönhetően megőrzik 
egyedi fajtabor-jellegüket, tiszta illatukat és 
friss, zamatos ízüket. 

Kapcsolat: VINOJEK – Jaroslav Knápek
+421 907 072 822

www.vinojek.sk

SZEBELLÉB
a Selmeci-hegység festői, nyugodt déli 
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lejtőin két borászati telep, Új-Hegy és az 
Ó-hegy terül el. Szebelléb a múltban a régió 
legfontosabb bortermelő helyei közé tarto-
zott. A helyi lakosok mindkét telepen napja-
inkig szőlőtermesztéssel foglalkoznak, ezen 
belül főleg a hibrid fajták vannak túlsúlyban. 

További részleteket ld.: www.starahora.sk 

VÍNO LAUKO

A cég a nemzedékekről nemzedékre 
átadott szőlőtermesztési és borászati ha-
gyományokból táplálkozik. Fő törekvése 
csúcsminőségi borok előállítása kisebb 
mennyiségekben, amelyek hűen tükrözik 
a régió talaj- és éghajlati viszonyait, ami 
az itteni borfajták illatában és zamatában 
nyilvánul meg. Több fajta fehér, rozé és 
vörös bor szerepel a cég kínálatában. A 
legkeresettebbek a zöld veltelini, a sauvig-
non blanc, a szentlőrinci és a cabernet sa-
uvignon. Fehér borainkat reduktív eljárás-
sal, rozsdamentes hordókban állítjuk elő, 
olaszrizlingünket pedig élesztő borseprőn, 
barrique hordókban - a sur lie módszernek 
megfelelően tároljuk, amely teljes ízt köl-
csönöz a bornak. Vörösborainkat barrique 
hordókban érleljük, és hagyományos mó-
don állítjuk őket elő. Az említett szőlészet 
gazdag hagyományokkal rendelkezik a 
napjainkban immár aránylag ritka direkt 
termő szőlőfajták termesztésében, ame-

lyet borászatunkban is folytatunk, és tör-
ténelmi-regionális jelleget kölcsönöz neki. 
Borászatunk további különlegességei közé 
tartoznak a SEPORTO, a fűszerbor, az 
aszú borok, valamint a jégborok. 

Kapcsolat: VÍNO LAUKO
+421 905 777 967
www.robolauko.sk 

SZÚD 

a helyi szőlőtermesztés Chrástavky és 
Zajfrtky telepeken összpontosul. Borházán 
új szőlőültetvényt alapítottak, borospincé-
vel

TERÉNY

a terényiek már a régmúltban foglal-
koztak szőlőtermesztéssel, a település cí-
merében is egy szőlőhajtással körbefont fa 
látható. Többnyire direkt termő fajtákat ter-
mesztenek, a borgazdák egy része azon-
ban nemesített fajtákkal is foglalkozik. A 
borospincék pont az ellenkező oldalon, a 
Bába-csúcs alatt helyezkednek el. 

BORVERSENYEK
A régió egyetlen borversenye a Honti 

hordó (Hontiansky súdok). A versenyben 
kizárólag az amatőr borászok és szőlőterme-
lők által benevezett borfajták vesznek részt. 
Ezeket a borokat saját maguk, családtagjaik 
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és barátaik részére állítják elő, ezért egyet-
len borkereskedésben vagy borozóban sem 
találkozhatunk velük. A versenyre minden 
évben tavasszal, Gyügyfürdőn kerül sor. 
2013-tól a verseny a Regionális borszalon-
nal, a kizárólag honti profi  borászok által elő-
állított borok önálló versenyével bővült.  

További részleteket a borversennyel kap-
csolatban ld.: www.vinohradnik.sk 

BORKÜLÖNLEGESSÉGEK

Fehér és vörös konkordia
A fehér konkordia a direkt termő szőlőfaj-

ták közé tartozik, amely ellenáll mindenfajta 

penésznek és nem igényel permetezést. 
Ellenáll a peronoszpórának, a gombás meg-
betegedések egy részének és az agresszív 
levéltetveknek.  Nem igényel túl sok trágyát 
sem. Jellegzetes illattal és igen magas ant-
ioxidáns koncentrációval rendelkezik. Direkt 
módon, dugványok útján szaporodik. 

A borászok az amerikai és az európai 
szőlő keresztezésével ellenálló, direkt termő 
hibridek nemesítésére törekedtek, és törek-
véseik egyik eredménye a fehér konkordia. 
Szlovákiai termesztése a 19. század végén 
kezdődött, amikor a több ezer éves európai 
szőlőültetvényeket és helyi szőlőfajtákat 
tönkretette az amerikai fi loxéra. A legősibb 
honti bortermelő település, Szebelléb, talán 
legtöbbet termesztett szőlőfajtája a fehér 
konkordia, melynek hivatalos elnevezése 
Niagara. 

A direkt termő szőlőfajtákat egyre gyak-
rabban kiszorítják az oltványok, illetve az 
amerikai alanyokba oltott nemesített szőlő-
fajták. A direkt termő fajták kizárólag a helyi 
kistermelők szintjén maradtak fenn, akik sa-
ját szükségletük fedezésére termesztik őket. 

GREENWAY KERÉKPÁRÚT HÁROM 
HEGYEN ÉS TÖBB SZÁZ SZŐLŐ-
KERTEN KERESZTÜL HONTKIRÁLY-
FALVÁN

Ld. a Kerékpárutak és turistaösvények 
c. fejezetet

FÜRDŐVILÁG
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BEVEZETÉS A GYÜGYFÜRDŐI FÜR-
DŐVILÁGBA

Régiónk területén található Szlovákia 
egyedülálló, és egyben legfi atalabb fürdővá-
rosa – Gyügyfürdő. A Közép-Szlovákia déli 
részén, a Korponai-katlan lábánál elterülő 
takaros kis fürdőváros gyógyvizéről híres, 
amelyet immár évszázadok óta használnak 
az emberek. A gyügyfürdői ásványvíz kiváló 
balneológiai tulajdonságokkal rendelkezik, 
ehhez hasonló összetétele csupán a fran-
ciaországi Vichyben, illetve egy Japánban 
eredő termálvizes forrásnak van. Az itteni 
termálvizes források eredetéről számos 
monda kering, melyek közül a legismerteb-
bek a Gyügy-tündérről és a római hadvezér-
ről szóló monda. 

Gyügyfürdő helyén 32, a portyázó róma-
iak által a források környékén kézzel, mész-
tufába kivájt, „Római fürdőnek“ nevezett üreg 
és gödör áll. Ezek közelében Néró és Anto-
nius Pius korából származó római kerámiára 
és érmékre bukkantak.

GYÜGYFÜRDŐ TÖRTÉNETE 

A legrégebbi, a gyügyfürdői gyógyító 
forrásokkal kapcsolatos emlék Wernher Ér-
tekezés Magyarország különleges vizeiről 
c., 1549-ből származó művében található. 
Bél Mátyás is megemlítette őket az 1742-
ben megjelent „Az új Magyarország történe-

ti-földrajzi ismertetése“ c. híres művében. A 
gyügyi víz gyógyító ereje emberemlékezet óta 
ismert.  A szakirodalomban Gyügyöt mint für-
dőt első ízben 1777-ben említik, Johann von 
Crantz professzor jóvoltából, aki az Osztrák 
monarchia gyógyító forrásai c. könyvében 
kitér a gyógyító hatású gyügyi termálvízre is. 
Dr. Wachtel a Magyarország balneográfi ája 

c. munkájában hét forrásról ír, melyek több-
nyire az ásványvíz által létrehozott mésztufa 
üledékekből, halmokból erednek. Rajtuk kívül 
Gyügyön további források is fakadtak, és állí-
tólag a Gyügy és Mere közti dombvidék csak 
úgy hemzsegett tőlük. A szakemberek már 
abban az időben azon a véleményen voltak, 
hogy egy igen értékes helyről van szó, amely 
mind a balneológusok, mind a geológusok fi -
gyelmére igényt tarthat. 

1966-ban megnyílt az első fürdőház, a Ru-
bin, és négy évvel később megnyílt a Kristály 
(Krištáľ) Balneoterápia is. 1978-ban üzembe 
helyezték a Smaragd fürdőházat. 1986-ban a 
tervezett létesítmények közül utolsóként meg-
nyílt a Diamant (Gyémánt) fürdőház, amely 
teljes körű balneoterápiai szolgáltatásokat 
kínált. A nagyszabású fürdőlétesítmények lét-
rehozásának és a szakképzett munkaerőnek 
köszönhetően Gyügyfürdőt 1983. május 11-
én fürdővárosi rangra emelték. 

GYÜGYFÜRDŐ JELENTŐSÉGE
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Gyügyfürdő jelentősége az itteni termé-
szetes gyógyvíz balneológiai hasznosításán 
alapul. A víz egy közös, nagy mélységben 
kialakult medencéből és az ahhoz tartozó 
üregekből ered. Az üregek folyamatosan 
áramló termálvízzel vannak kitöltve, amely 
a mélyben állandóan felmelegszik. A gyügyi 
források létrejötte szorosan összefügg a kör-
nyék tektonikus szerkezetével (a turi – lévai 
sasbérc mély törésvonalai), melynek révén a 
víz ismét a felszínre tör. Egyfelől a vulkani-
kus eredetű andezit tufák, tufi tok, valamint a 
Selmeci-hegység és a Korponai-dombvidék 
találkozási pontja közelében, másfelől a 
Dunamenti-síkság üledékes medencéjében 
uralkodó bonyolult hidrogeológiai viszonyok 
azt eredményezték, hogy a neovulkanitok 
szélén, egy tektonikus törésvonal mentén, a 
mélyben rejtőző triász mészkövekből és do-
lomitokból két forrásrendszer tör a felszínre 
(az ún. lévai forrásvonal mentén, melyhez a 
közeli Szántó, Szalatnya stb. is tartoznak). A 
magas klorid tartalom a Dunamenti-síkság 
harmadkori tengeri üledékekein való átha-
ladás eredménye, míg a valószínűleg újabb 
eredetű széndioxid - CO2, igen mélyről szár-
mazik. 

A GYÜGYI ÁSVÁNYVÍZ

Az ásványvíz párját ritkító, balneológiai 
szempontból igen értékes összetételű. A bi-
karbonát-kloridos, nátrium-kalciumos, szén-
savas kénes hipotóniás vizek csoportjába 
tartozik, hőmérséklete 28,5 °C, bősége 17 
l/s. A központi, 52 m mélységben felfogott 
„Fürdőforrás“ oldott ásványi anyagokban 
gazdag, ásványi anyag tartalma literenként 
5,87 g, ebből 3,06 g bikarbonát, 0,5 g szulfát, 
0,5 g klorid, 0,5 g kalcium, 0,83 g nátrium, 
0,15 g kálium, 0,13 g magnézium, stb. Á víz 

széndioxidban - CO2 (1560 mg/l), valamint 
kénhidrogénben - H2S (6,64 mg/l) gazdag. 
Emellett egyéb fontos vegyi elemeket is tar-
talmat, például magnéziumot, fl uort, brómot, 
bórt, káliumot, lítiumot, stb. A CO2 és a H2S 
egyidejűleg előforduló magas tartalmának 
köszönhetően Szlovákia és Európa legérté-
kesebb ásványvizei közé tartozik.

A víz egyedülálló bioaktív tulajdonságok-
kal rendelkezik és a bőrön keresztül egye-
nesen a testbe hatol. A H2S főleg a sérült 
porc- és csontsejteket gyógyítja, a széndioxid 
védi és gyógyítja a szívet, az ereket és a vér-
keringést. Elősegíti a mozgásszervi panaszok 
enyhítésére, a szív- és érrendszeri megbete-
gedések, a reumatikus panaszok, a magas 
vérnyomás, a bőr- és a nőgyógyászati meg-
betegedések kezelésére szolgál. Jótékonyan 
hat az emésztőrendszerre.

GYÜGYI MÉSZTUFA

A 0,564 ha területen fekvő, kb. 25 ha 
védőövezettel rendelkező gyügyi mésztufát 
1964-ben védett természeti alkotássá nyil-
vánították. 6 önálló képződményből áll: a 
Római forrás (a múltban Mésztufa mezőnek 
– Római fürdőnek is nevezték), továbbá a 
Szemfürdő, a Hostačný-forrás, a Tatár-for-
rás, a Fürdő halom és a jelenkori Mésztufa 
terasz (eredetileg Terasz jellegű mésztufa a 
Selmeci-patak partján). 1996-ban a Szlovák 
Köztársaság Környezetvédelmi Minisztéri-
uma az új természet- és tájvédelmi törvény 
értelmében a védett mésztufát a természeti 
emlékek közé sorolta át. A Besztercebányai 
Kerületi Bíróság döntése alapján 1999-ben 
a védett területet 13 280 m2-re terjesztették 
ki, tudományos, oktató-felvilágosító célokra, 
valamint fontos táj- és esztétikai elemmé 
nyilvánították.
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MÉZÚT

A régió erdőkben, rétekben gazdag, ezért 
igen jó körülményeket biztosít a méhtenyész-
téshez. A méhtenyésztés a múltban is jó be-
vételi forrásnak bizonyult, és egykor a méz 
és a viasz adófi zetésre is szolgált. A méhte-
nyésztés ezért fontos gazdasági tényezőnek 
számított, és ennek megfelelően számos ki-
váltságot is élvezett. A méz egykor az egyedüli 
édesítőszer volt, és a gyertyák kizárólag méh-
viaszból készültek. A régió méhészei már az I. 
világháború előtt egyesületekbe tömörültek és 
a korabeli iratokban és krónikákban szó esik 
egy teszéri egyesületről, melynek a környék 
összes méhtenyésztője tagja volt. 

Szlovákia minden egyes régiója páratlan, 
egyedülálló jelleggel bír, melyet a természeti 
és a kulturális kincsek, a helyi lakosság törté-
nete és nemzedékről nemzedékre átadott ha-
gyományai alakítottak ki az elmúlt évszázadok 
során. Így nőtt fel a mai méhészek nemzedé-
kének java is, amely szabad idejét kedvenc 
hobbijával, méhészkedéssel tölti. 

2012-ben létrejött a „Hont régió termé-
keinek és szolgáltatásainak regionális már-
kaneve“. A helyi termékek jelölésének célja 
a régió azon hagyományos termékeinek és 
szolgáltatásainak támogatása, amelyek az 
előállítás és a szolgáltatásnyújtás környezet-
barát módjával kímélik a környezetet és vég-
ső soron mindenkit, aki az egyes szlovákiai 
régiókban él és új, egyedülálló értékeket hoz 
létre. A márkanév garantálja, hogy a termék az 
adott régióból származik, és hogy közvetlenül 

kapcsolódik a régióban folytatott tevékeny-
séghez. Ezzel a márkanévvel jelölik a helyi 
méhtenyésztők termékeit is. 

Milan Skokan - EXTRAMED 
2003 óta foglalkozik méhtenyésztéssel 

és mézgyártással, kaptárai a Selmeci-hegy-
ség déli lejtőin, Szebelléb községben állnak. 
Kínálatában akácméz, hársméz és erdei méz 
szerepel. Termékeink minőségét a 2010-ben 
megszerzett Mézminőségi tanúsítvány tá-
masztja alá. Legnépszerűbb termékei közé 
tartozik a fűszeres mézbor – „Medový bozk” 
(Mézcsók), amely saját mézből készül és 
kézileg palackozzák. Emellett méhpempő, 
propolisz és propolisz-tinktúra is szerepel a 
kínálatában. Az akác- és hársméz, valamint 
a Mézcsók a Honti regionális termék már-
kanevet viselik.

e-mail: mskokan1@gmail.com , 
www.extramed.sk 

tel.: +421 908 281 950

Jozef Gembický  
2004 óta foglalkozik méhtenyésztés-

sel és méhgyártással. A családi méhészet 
fokozatosan bővült, jelenleg 35 kaptárból 
áll. A méhészet Szebelléb mellett, a Selme-
ci-hegység és Korponai-dombvidék határán 
működik. A mézen kívül méhpempő, propo-
lisz és viaszgyártással is foglalkozik. A mézet 
a régió más termékeivel kombinálja. A mézes 
echinacea, valamint a méhpempővel vegyí-
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tett, illetve diós méz a gazdaminőség márka 
és a regionális termék tanúsítvány viselői. 

e-mail: pivnicaumichala@azet.sk, 
tel.: +421 903 803 233

MEDORAJ – Mariana Plevová
Családi, 100 kaptárral gazdálkodó méh-

tenyésztő farm, Szebellében tevékenykedik, 
kaptárai az Ó-hegyen és az Új-hegyen, a 
Selmeci-hegység déli lejtőin helyezkednek el.

Mézgyártással foglalkoznak (repce-, 
akác-, hárs-, napraforgó és mézharmat méz). 
A farm további termékei közé tartozik a propo-
lisz, a méhpempő és a viasz. 

e-mail: marianaplevova@gmail.com 
tel.: +421 904 668592, +421 911 763541

Filip Ciglan 
A méhészet hagyományai szülőfalu-

jában több mint száz évre nyúlnak vissza, 
jómaga 2001 óta méhészkedik. Egy évvel 
később, saját receptje alapján, fűszeres 
mézbort kezdett főzni.

A mézgyártás alkalmazkodik a helyi 
viszonyokhoz, ennek értelmében az itteni 
termelők a környezetkímélő mezőgazdaság 
alapelvét követve, nem alkalmaznak vegy-
szeres kezelést. Kaptáraiban egymaga, 
családtagjai közreműködésével dolgozik. A 
regionális márkanév az alábbi termékekre 
vonatkozik: fajtaméz (akác-, virág-, és hárs-
méz), valamint mézbor.

e-mail: cigale@zoznam.sk, 
tel.: +421 902 644 462

A régióban további kis méztermelők 
működnek, főleg Bagyán, Tópatak, Béld, 
Gyökös, Zólyomkecskés, Kövesmocsár, 
Bacsófalva, Berencsfalu, Szentantal, Hegy-
bánya, Gyevicse, Hontmarót, Hontnémeti, 
Hontkirályfalva, Ledény, Lissó, Méznevelő, 

Rakonca, Szúd, Szebelléb és Zsibritó köz-
ségekben. 

 
HONTI MÉHÉSZETI ÉRDEKESSÉGEK 
Hontianka 

A méhek eredeti szlovákiai, pontosab-
ban fogalmazva, honti nemzetsége, amint 
erről az elnevezés is tanúskodik. Síkvidéki, 
melegebb éghajlatú vidékeken él, eredeti 
regionális méh ökotípusról van szó, amely 
Honthoz kapcsolódik. 

Id. Jozef Pollák, aki 60 évig foglalkozott 
méhtenyésztéssel Szebellében, kitenyész-
tette az eredeti Hontianka méhnemzettsé-
get, amelyet tovább tenyésztett és ennek 
köszönhetően Szebelléb az egész honti ré-
gióval együtt szerte a világon ismertté vált. 
Az európai országokon kívül Amerikába, 
Ázsiába és Afrikába is eljutottak a zümmö-
gő jószágok. A Hontianka méhnemzetség 
utolsó négy családját  tizenkét évvel ezelőtt 
sikerült megmenteni Peter Demiannak, aki J. 
Poláktól kapta őket ajándékba. A liptóújvári 
Méhészeti Kutató Intézettel és a pozsonyi 
Szlovák Tudományos Akadémiával folytatott 
együttműködésnek köszönhetően a méh-
nemzetséget több szlovákiai, főleg honti 
méhész sikeres kutatásnak vetette alá, amit 
később sikeres szaporítás és további terjesz-
tés követett.

A nemzetség kiváló tulajdonságokkal 
rendelkezik, a méhek békések, fejlett tisztító 
ösztönnel rendelkeznek, ellenállnak a var-
roa atkának, illetve megfelelő gyülekezési 
ösztönnel rendelkeznek. A mézelő méhek 
telepeinek pusztulása az egész világra ki-
terjedő probléma, ami fokozza az ökológiai 
és a gazdasági érdeklődést. A méhek eredeti 
ökotípusait, köztük a Hontiankát és napjaink-
ban új, produktívabb fajták kezdik kiszorítani.

RENDEZVÉNY-KALAUZ

SPORTRENDEZVÉNYEK
A régiónkban sorra kerülő sportrendez-

vényeket nemzeti, regionális és helyi rendez-
vényekre oszthatjuk. A legtöbb sportrendez-

vény a szabad ég alatt zajlik, mivel a régió 
nem rendelkezik nagyobb sportlétesítmény-
nyel. A rendezvényeket a helyi önkormány-
zatok, sportklubok és egyesületek, illetve 
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civil szervezetek szervezik.

IAAF race walking challenge termit mee-
ting gyügyfürdői 50-es – Gyügyfürdő, idő-
pont: március

Globális jelentőségű rendezvény, me-
lyen a világ több mint harminc országát kép-
viselő gyalogló mutatkozik be. A rendezvény-
re a hagyományos Gyügyfürdői 50-es néven 
ismert gyalogos verseny keretében kerül sor.  

Sebechleby duathlon tour – Szebelléb, 
időpont: augusztus

Cross-duathlon futó- és kerékpárverseny 
több kategóriában, ezek a futás /10km, 5km/, 
kerékpározás /20km, 10km/, és gátfutás 
/5km, 3km/. Kategóriák: soft, hardman, hard-
woman és relay. A versenyzők időmérő chi-
peket használnak, bejelentkezés az alábbi 
honlapon: www.marathonbb.com 

Horgászverseny – Szebelléb, időpont: má-
jus, helyszín: víztározó

Hagyományos horgászverseny, ezen be-
lül szombaton a gyermekek, vasárnap pedig 
a felnőttek versenyeznek, kategóriánként. 

További részleteket ld.: 
www.mosrzkrupina.sk 

Jegesmedvék – Hegybánya, időpont: no-
vember - december

A téli úszás kedvelőinek szánt rendez-
vény a Vindsacht bányatavon.

Drieňovái körverseny – Selmecbánya, idő-

pont: július, teljesítendő táv: 6km, 4km, 2km.

Németi cross – Hontnémeti, időpont: május, 
teljesítendő táv: 11km.

FESZTIVÁLOK

A régiónkban megrendezett fesztiválok 
az év minden részében, szabad ég zajlanak. 
A művészek, előadók fellépései általában 
helyi önkormányzatok és civil szervezetek 
szervezésében kerülnek megrendezésre, és 
általában egy-egy konkrét téma körül össz-
pontosulnak.  

A régiónkban megrendezett fesztiválok 
az év minden részében, szabad ég zajlanak. 
A művészek, előadók fellépései általában 
helyi önkormányzatok és civil szervezetek 
szervezésében kerülnek megrendezésre, és 
általában egy-egy konkrét téma körül össz-
pontosulnak. 

Hideglelés – Selmecbánya, időpont: február
Kis, családi jellegű téli fesztivál, melynek 

célja Selmecbánya történelmi városközpont-
jának felpezsdítése a tél vége felé. A színes 
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program a minőségi szórakozás és különbö-
ző tevékenységek széles skáláját kínálja. 

További részleteket ld.: 
www.banskastiavnica.sk

Szitnya-aljai bőség napok – Bagyan, Hont-
királyfalva, Berencsfalu, Zsibritó, időpont: 
június-szeptember

Családi hangulatú népi fesztivál színvo-
nalas folklórműsorral, hagyományos honti 
ételekkel körítve, melynek célja a régió örök-
ségének felidézése. A fesztiválra Bagyan és 
Berencsfalu községekben minden évben, 
Hontkirályfalván és Zsibritón felváltva, kété-
venként kerül sor. 

További részleteket ld.: www.prencov.sk 

Country nyom – Gyügyfürdő, időpont: július
Kétnapos fesztivál, amely a nyári vaká-

ció kezdetének nélkülözhetetlen kísérő ren-
dezvénye, melynek keretében minden évben 
bemutatkozik a szlovákiai és a külföldi (nem 
kizárólag) country zene előadóinak, együtte-
seinek krémje.

Sitno Blues – Bacsófalva, időpont: július
A minőségi blues rajongók fesztiválja, 

melyre a Bacsófalvai-tó felett létrehozott 
szabadtéri színpad kellemes környezetében 
kerül sor. A rendezvényhez további progra-
mok kapcsolódnak. 
További részleteket ld.: www.sitnoblues.sk 

Komolyzenei fesztivál – Selmecbánya, idő-
pont: július, helyszín: Szent Katalin-templom

A legrégebbi selmecbányai komolyzenei 
fesztivál a megalapítása óta eltelt évek alatt 
jó hírnévre tett szert Szlovákiában és külföl-
dön egyaránt. 

További részleteket ld.: 
www.banskastiavnica.sk

Hangulat – Hontnémeti, időpont: nyár 
Családi fesztivál, melynek programja fel-

kelti a gyermekek, a szülők és a nagyszülők 
érdeklődését, többek között hangversenyek, 
alternatív színházbemutató, vita, fellépések, 
alkotó- és sporttevékenységek, kézműves 
bemutatók.

Nyolcadik csoda – Selmecbánya, idő-
pont: augusztus, helyszín: az Újvár alatti 
szabadtéri színpad. 

Jótékonysági célú fesztivál értelmi fo-
gyatékosok megsegítésére. 

További részleteket ld.: 
www.banskastiavnica.sk

Cap á l´Est – Selmecbánya, időpont: au-
gusztus

A költészet, színház és zene európai 
fesztiválja, amely a Selmecbányai Nyári 
Kulturális Fesztivál rendezvénysorozatához 
kapcsolódik. A fesztivál európai szellemben 
zajlik, célja a szlovák-francia barátság meg-
erősítése. A rendezvény középpontjában a 
zene, a színház és a költészet áll. 

További részleteket ld.: 
www.banskastiavnica.sk

Szent Hubert-napok – Szentantal, időpont: 
augusztus - szeptember

A szlovákiai vadászfesztiválra a Szen-
tantali Múzeum szervezésében minden 
évben augusztus végén, illetve szeptember 
elején kerül sor a hétvége mindkét napján. 
A fesztiválon szlovákiai és külföldi vadászok 
és nem vadászok találkoznak, akik kedvükre 
választhatnak a vonzó kísérő rendezvények 
bőséges kínálatából. 

További részleteket ld.: www.msa.sk

Szalamandra napok - Selmecbánya, idő-
pont: szeptember

Hagyományos rendezvény, amely min-
den évben pontot tesz a Selmecbányai Nyári 
Kulturális Fesztivál után. Ennek keretében 
szalamandra körmenetre, koncertekre, kiál-
lításokra, éjjeli Óvár-bemutatókra és egyéb 
kísérő rendezvényekre kerül sor. A városi 
fesztivál a bányászok, geológusok, kohá-
szok és olajkutatók, Selmecbánya gazdag 
történelmi múltjainak és hagyományainak 
felidézésére szolgál. 

További részleteket ld.: 
www.banskastiavnica.sk

Szebellébi szüret – Szebellébi, időpont: 
október, helyszín: Ó-hegy, Népi építészet 
emlékrezervátuma
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A borászat, a népi gasztronómia, az 
idegenforgalom és a szórakozás fesztivál-
ja. A régió szezonzáró borfesztiválja a helyi 
magán borospincékben zajlik, ahol bor- és 
újborkóstoló, valamint a népi gasztronómia 
ínycsiklandozó fogásainak fogyasztása 
zajlik. A rendezvényhez további programok 
kapcsolódnak, mint például a kézművessé-
gi termékek vására, kulturális/népművészeti 
program, kortárs alkotók bemutatója és gyer-
mekprogramok. 

További részleteket ld.: www.starahora.sk 

HAGYOMÁNYOK

Régiónk szellemi kulturális öröksége 
rendezvények szervezésében nyilvánul 
meg, melyek célja a hagyományok és a 
szokások megőrzése és továbbadása. A 
szó, zene és tánc egyes formái a régión 
belül némileg eltérnek egymástól. A rendez-
vényeket általában a helyi önkormányza-
tok, helyi csoportok vagy civil szervezetek 
szervezik.

A disznóölésre télen kerül sor és több 
településen ez egybefonódik a farsangi 
időszakkal.

Falusi disznóölés – Teszér, Illés, Ledény, Sze-
belléb és a régió további települései, időpont: 
december – március

A farsangi szokások a tél végével, illetve ta-
vasz kezdetével fémjelzett időszakhoz kapcso-
lódnak. A farsang Három királyoktól hamvazó 
szerdáig tart. A múltban ez volt a közös fonás, 
disznóölések és esküvők időszaka, amelyet já-
ték, szórakozás, busójárás és zeneszó kísért. A 
farsang utolsó napjaiban a legények csoportok-
ban jártak házról házra és különleges farsangi 
táncot jártak. A nagybőgő/Moréna (a telet jelké-
pező szalmabábu) vízbefojtása a legrégebbi 

szlovákiai szokások közé tartozik. A babona 
szerint a nagybőgő eltemetésével a tavaszt 
kívánták varázserővel előhívni.

Szentantali Hajnal  – Szentantal, időpont: feb-
ruár – március

Hagyományos falusi disznóöléssel egybe-
kötött hagyományos farsangi körmenet. A ren-
dezvényhez további programok kapcsolódtak. 

További részleteket ld.: 
www.svatyanton.sk 

Falusi farsangi körmenet – Illés, Zólyom-
kecskés, Berencsfalu, Szebelléb, Hegybá-
nya és a régió további települései, időpont: 
február - március

Farsang (a nagybőgő eltemetése) – Dö-
meháza, Illés, Tópatak és a régió további 
települései, időpont: február - március

A Húsvét a tavasz legfontosabb idősza-
kára esik – a Jézus Krisztus keresztre feszí-
tésének és feltámadásának emlékét őrző, 
több napos keresztény ünnephez kötődik. 
A 4. század óta mozgó ünnep és annak az 
időpontnak a függvényében tartják, amikorra 
Húsvétvasárnap esik.

A májusfát (magas lomb- vagy tűlevelű, 
kérgétől megfosztott, szalagokkal és egy 
üveg pálinkával feldíszített fa) templomok, 
közintézmények épületei vagy lányos házak 
előtt állították fel május 1-je előestéjén. 

Májusfa építés – Illés, Ledény, Berencsfalu, 
Szebelléb és a régió további települései 

Szentivánéj Keresztelő Szent János 
napjának előestéje (június 24.). A néphit sze-
rint a nyári napforduló idején, a nyár kezde-
tekor a természetfeletti erők fokozott hatása 
jelentkezett. Ilyenkor a víznek, főleg a réten 
összegyűjtött harmatnak tisztító és gyógyító 
erőt tulajdonítottak. Szerencsésnek tartották 
azt az embert, aki szentjánosbogarat fogott 
és magával hordta. Szentivánéji tüzeket 
gyújtottak, esőcsábítási szándékkal.  

Szentivánéji tüzek – Szebelléb, időpont: 
június

A rendezvényhez sportnap kapcsolódik, 
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labdarúgó és röplabda versennyel, gyerme-
keknek szóló szórakoztató programokkal, 
esti tűzgyújtással. 

További részleteket ld.: 
www.starahora.sk 

Szentantali Szentivánéj – Szentantal, idő-
pont: június

Kincskeresés, szentivánéji szokások, 
tűzgyújtás.

GASZTRONÓMIAI ÉS BORÁSZATI 
RENDEZVÉNYEK

A régió gasztronómiai különlegességek-
ben gazdag, déli része bortermelő vidék, 
ezért számos rendezvény központi témája 
az ételkészítés és a borkóstoló. Több ren-
dezvény helyi hagyományokhoz kötődik, 
ezért gazdag folklórműsor is kíséri őket. 
A rendezvényeket általában a helyi önkor-
mányzatok vagy civil szervezetek szervezik.

Falusi disznóölések – ld. Hagyományok 

A régió legjobb bora – Lissó, időpont: már-
cius/április

A legjobb helyi borért folyó verseny. Kí-
sérő programokkal egybekötött borkóstoló.

Honti hordó – Gyügyfürdő, időpont: április
A versenyben kizárólag amatőr borászok 

és szőlőtermelők által benevezett borfajták 
vesznek részt. Ezeket a borokat saját maguk 
részére állítják elő, ezért egyetlen borkeres-
kedésben sem találkozhatunk velük. 

További részleteket ld.: 
www.vinohradnik.sk 

Vinojek cég nyílt napok – Rakonca, idő-
pont: május

Bortermelő cég bemutatása a borospin-
cékben.

Honti méh – Hontnémeti, időpont: június
Mézeskalácssütő verseny, alkotó műhe-

lyek, méhészeti kiállítás.

Dvorníky Sörfesztivál – Teszér – Dvorníky, 
időpont: július

Rendezvényekkel egybekötött sörfesz-
tivál.

Gyügyfürdői nyitott pincék – Gyügyfürdő, 
időpont: augusztus

Nyitott borospincék megtekintése. Köz-
vetlenül a Gyügyfürdőhöz tartozó Mere bo-
rospincéiben a látogatók megkóstolhatják a 
környéken termett borokat. A széles borvá-
lasztékon kívül az érdeklődőket hangulatos 
népzene, frissítők és a borospincék varázs-
latos környezete fogadja.

Szitnyai ínyencségek – Bacsófalva, idő-
pont: augusztus

Csapatverseny bográcsban készült éte-
lek főzésében. A rendezvényhez kísérő prog-
ramok kapcsolódnak.

Almaízű Hont – Ledény, időpont: szeptem-
ber

Almaétel készítő verseny és kóstoló. 
A rendezvényhez a honti almafák génállo-
mányának bemutatója és termelők részére 
szervezett szakmai előadások kapcsolód-
nak. Kulturális program, vásár. 

További részleteket ld.: 
www.ladzany.sk 

Gyügyi Szüreti Ünnepség – Gyügyfürdő, 
időpont: szeptember

A régió legjobb borainak, újborainak és 
borászainak bemutatója, kóstolója. Az ün-
nepséghez egyéb kísérő rendezvények kap-
csolódnak, mind például a kézműves vásár, 
kulturális műsorok, gyermekprogramok stb.

Szebellébi Szüret – ld. Fesztiválok

Ahol élni lehet, ott jó az élet ... – Teszér, 
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időpont: október  
Gulyásmester – gulyásfőző verseny 

mindenkinek. A versenyhez további kísérő 
rendezvények kapcsolódnak.

SZÍNHÁZI- ÉS 
GYERMEKRENDEZVÉNYEK

A színházi előadások régiónkban nagy 
népszerűségnek örvendenek, mivel számos 
településen működnek amatőr színjátszó 
csoportok, amelyek részt vesznek ezeken a 
rendezvényeken. Emellett az év különböző 
időszakaiban, nem rendszeresen is fellép-
nek, A gyermekrendezvények célközönsége 
a gyermekek és szüleik, akik szívesen láto-
gatnak el erre a csodálatos vidékre.

Mesenap Bacsófalván – Bacsófalva, idő-
pont: május

A rendezvény gyermekeknek, felnőttek-
nek egyaránt ajánljuk. A gyermekek részére 
„mese állomásokat“ készítettünk, ahol ismert 
mesékből láthatnak jeleneteket. A rendez-
vényhez további kísérő programok kapcso-
lódnak.

Szitnyai lovagok ébresztése – Bacsófalva, 
időpont: május

Lovagi napok kicsiknek és nagyoknak 
a nyári idegenforgalmi szezon megnyitása 
alkalmából.

Színház a természetben – Hontnémeti - Vi-
nice, időpont: május

Meséről mesére – Szentantal, időpont: 
június

Játékkal, versennyel, kalandokkal teli nap.

Gyermek Szent Hubert napok – Szentan-
tal, időpont: június 

Szórakozással, tanulással töltött napok, 
ifjú vadászok és erdészek részére. A rendez-
vényhez további kísérő programok kapcso-
lódnak.

Kalandozás a mesebeli királyságban – 
Gyügyfürdő, időpont: június

Június első szombatja a legkisebbeké. 
Játékok, versenyek színházi előadások, lát-
ványosságok és animációk bőséges válasz-
téka várja őket. 

VÉDŐSZENTEK ÉS HAGYOMÁNYOS 
MESTERSÉGEK ÜNNEPSÉGEI

Régiónk lakosai hívő emberek, akik tisz-
teletben tartják és megünneplik védőszent-
jeiket – patrónusaikat. Az ünnepségekhez 
szentmisék kapcsolódnak. A mezőgazdasá-
gon kívül régiónk lakossága különböző mes-
terségeket űzött, melyek fenntartása érde-
kében különböző rendezvényekre kerül sor.

A fortély, a kézművesség és a szórakozás 
ünnepsége – Selmecbánya, időpont: május

Fafaragó nap – Hegybánya, időpont: július
Fafaragók, kézművesek alkotásainak 

bemutatása, érdekes látnivalók.

Szent Orbán fesztivál - Szebelléb, időpont: 
május

A borászok védőszentjének ünnepségét 
a bor szezon megnyitása alkalmából, az 
ó-hegyi népi építészeti emlékrezervátumban 
tartják. Szentmise, folklórműsor, vásár és 
egyebek. 

Tovább élő mesterségek – Selmecbánya, 
időpont: augusztus, helyszín: Szenthárom-
ság tér
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A hagyományos mesterségek és a fol-
klór vására. A legnagyobb ilyen típusú ren-
dezvény a selmeci régióban - csaknem 100 
értékesítő, páratlan kínálat és hangulat.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK

A strandszezon megnyitása – Gyügyfürdő, 
időpont: május, helyszín: szabadtéri színpad

Ez a rendezvény nyitja meg a nyári sze-
zont Gyügyfürdőn. A látogatóknak gazdag 

kulturális programban van részük. A rendez-
vényhez tartozik a kézműves vásár, valamint 
a különböző portékák kínálatában bővelkedő 
standok. 

Hegyaljai folklórfesztivál – Hegyalja (Pod-
horie), időpont: június

A helyi szabadtéri színpadon népi együt-
tesek és csoportok részvételével hagyomá-
nyos folklórfesztivált tartanak. A rendezvény-
hez további programok is kapcsolódnak: 
kézműves vásár, a település megtekintése, 
rövid mesebemutatókkal, alkotó műhelyek-
kel, borkóstolóval, gulyásfőző ´Gulyás mes-
ter´ versennyel és bemutatókkal. 

Hontnémeti szombat – Hontnémeti, idő-
pont: augusztus

Kulturális és sportrendezvény.

NYÁR A RÉGIÓBAN

A változatos honti táj és természet a 
nyári hónapokban különböző nyári te-
vékenységek végzését teszi lehetővé, a 
turisztikától a megannyi tanösvény és út-
vonal kerékpáron való megismerésén, a 
vadászaton, gombászáson, horgászaton 
és a környék halastavaiban, tavaiban és 
strandjain való fürdésen keresztül a nö-
vényszedésig, az értékes és ismert műem-
lékek megtekintéséig, beleértve a kisebb 
településeken tartott helyi rendezvények 
meglátogatását, valamint a híres fesztivá-

lokon való részvételt. 

FÜRDÉS A RÉGIÓBAN
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A legkedveltebb nyári időtöltés a fürdés. 
Régiónk többféle fürdési lehetőséget kínál, 
melyek közül a legismertebb a gyügyfürdői 
nyári Dudinka termálstrand, melynek látogatói 
a gyógyító hatású gyügyfürdői termálvízben 
fürödhetnek.

További lehetőségként a természetes für-
dőhelyek jönnek számításba. A Selmeci-hegy-
ség környékén számos mesterséges tó, ún. 
teich található. Ld. a Wellness és fürdés c. 
fejezetet

www.kupeledudince.sk/volny-cas/kupalis-
ko-dudinka 

www.banskastiavnica.travel 

TURISZTIKA

A Selmeci-hegység természete emberem-
lékezet óta vonzza az idelátogatókat. A lágyan 
simogató táj, a festői Szitnya-hegy, az erdők, 
rétek, tavak, varázslatos zugok. Az évszakok 
szín kavalkádjukkal és hangulatváltozásaikkal 
mintha küzdenének egymással, melyik lopja be 
magát leginkább a látogató szívébe. A selmeci 
régió természete számtalan lehetőséget nyújt a 
pihenésre és a vándorlásra. Ld. a Kerékpárutak 
és turistaösvények c. fejezetet.

www.naucnechodniky.sk 

KERÉKPÁRTÚRÁK
A selmecbányai és környékbeli kerék-

párutak csodálatos élményt nyújtanak a 

festői természet ölén kerékpározók szá-
mára, akik kedvük szerint megtekinthetik a 
szebbnél szebb völgyeket, lubickolhatnak 
az egykori bányatavakban és kis területen is 
számos fi gyelemreméltó történelmi és kultu-
rális emlékkel ismerkedhetnek meg. 

Ld. a Kerékpárutak és turistaösvények 
c. fejezetet.

www.bajkomktajchom.sk 
www.vitajtecyklisti.sk 

HORGÁSZAT

A selmecbányai régió bányatavai, halas-
tavai és víztározói kiváló feltételeket nyújtanak 
a horgászathoz. Többségük ezért a horgászok 
kedvelt célpontja. A halászati területek több-
nyire ponty- és pisztránghorgászatra vannak 
szakosodva. A horgászok gyakran keresik fel 
a Szebellébi-víztározót, amely több alkalommal 
horgászversenyek helyszíne volt a múltban. 

A Hegybánya melletti Vindsacht-tavon 
kipróbálhatja a „FOGD MEG ÉS ENGEDD 
EL“ típusú horgászatot. A Vindsacht-tó a Sel-
meci-hegység ékköve, ahol „kapás van, de 
fogás nincs“. Elég, ha a gát alatt álló Vážka 
Villában ún. vendég-horgászengedélyt vált ki, 
és saját bőrén kipróbálhatja a horgászatnak ezt 
a módját. 

www.tajchy.sk 

LOVAGLÁS
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Az a mondás járja, hogy a világ lóhátról 
nézve a legszebb. Ha Ön is ezt a nézetet 
osztja, kedve szerint válogathat az agrotu-
risztikai, lovasterápiai vagy az állaterápiai 
kínálatból. A lovaglás önmagában nyugtató-
an hat. Régiónk kínálatában számos tanya 
és farm szerepel - a Bôra tanya hegyalján, 
a Gazdáčik gyermekfarm Hegybányán, a 
Nádej tanya Szentantalban, illetve a Kašiar 
biofarm Bacsófalván, parkerdő és kisállatkert 
a Bacsófalvi-tó mellett. 

www.rancbora.sk,  
www.gazdacik.sk 

www.rancnadej.sk 
www.jazeropocuvadlo.sk 

www.hoteltopky.sk 

GOMBÁSZÁS ÉS NÖVÉNYGYŰJTÉS
A honti régió csodálatos, kiterjedt erdő-

inek és üde rétjeinek köszönhetően gazdag 
növény- és állatvilágáról ismert. A gombá-
szok és a növénygyűjtők kedvelt vidéke, 
ahol számos fogyasztható gombafajta nő. 

Nemcsak Hontból és a szomszédos régi-
ókból, hanem egész Szlovákiából járnak 
ide a gombászok, és mindenki megtalálja a 
számítását. 

FESZTIVÁLOK ÉS RENDEZVÉNYEK
A régió kulturális és történelmi emlé-

kekben gazdag. Minden egyes település-
nek megvannak a maga sajátos szokásai 
és hagyományai, ezért van mit kínálniuk 
a látogatóknak, és a nyári hónapokban 
számos sportrendezvényre és nyári fesz-
tiválra kerül sor. Ld. a Rendezvény-kalauz 
c. fejezetet 

TÉL A RÉGIÓBAN

KORCSOLYÁZÁS

Amennyiben a telet kényelmesebbé kíván-
ja tenni egy kis korizással, kedvező időjárási 
viszonyok esetén erre alkalma nyílik a befa-
gyott bányatavakon és víztározókon. Ez utób-
biak megfelelően alacsony hőmérséklet mellett 
természetes korcsolyapályákká változnak. A 
selmecbányai mesterséges tavakon a legtöbb 
korcsolyázóval a Veľká Vodárenská tavon (me-
ditatív korcsolyázás) és a Vörös-kúton (jégko-
rong) találkozhatunk. A helybéliek időről időre 
gyertya- és lámpafénynél éjszakai korcsolyá-
zást szerveznek. Ön is kipróbálhatja bármelyik 

bányatavon a korcsolyázó maratont. Korcso-
lyázni lehet továbbá a Szebellébi-víztározón 
és a Gyevicse-tavon is, amely befagyás esetén 
jégkorong-versenyek helyszínévé válik. A mes-
terséges tavakon és a víztározókon csupán sa-
ját felelősségre szabad korcsolyázni. Olvadás 
esetén ne lépjen a jégre. Hontmaróton, Illésen, 
Berencsfalun, Szentantalban és Magaslakon a 
helybéliek és a látogatók legnagyobb örömére 
télen mesterséges korcsolyapályával várják az 
érdeklődőket. 

SÍELÉS ÉS SZÁNKÓZÁS
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A selmecbányai régióban a nem túl igényes 
síelők, a kezdők és a gyermekek hódolhatnak 
kedvenc téli sportjuknak. Jelenleg csupán 
egyetlen sípálya üzemel, az is csupán kedvező 
hóviszonyok esetén, mivel nincs hóágyúzva. 
Kellemes, „régimódi“ síelés várja a gyermekes 
családokat az illési Dúbrava (Tölgyes) központ, 
ahol két régebbi típusú felvonó, ún. horgony 
üzemel, és családias, baráti hangulat uralkodik. 

Szánkózásra a selmecbányai Vörös-kút 
bányató melletti domboldalakat ajánljuk. Emel-
lett szinte minden településen akad egy-egy 
domb, ahol a csöppségek kedvező hóviszo-
nyok mellett kedvük szerint kicsúszkálhatják 
magukat.

SÍFUTÁS

A gyors, karcsú sílécek szerelmesire mint-
egy 45 km jelzett, karbantartott sífutópálya vár. 
Kedvező hóviszonyok esetén a szabad és a 
klasszikus stílus kedvelői bármikor igénybe 
vehetik a Vörös-kút és a Salamandra Resort 
lesiklópálya közötti, 10 km hosszú körpályát. 
Januártól folyamatosan fenntartják a Vörös-kút 
– Salamandra Resort lesiklópálya– Horná Ro-

veň – Rosniarky – Vörös-kút sífutópályát. A 10 
km hosszú pálya a felső-hodrusai árok mentén 
húzódik, és a dűlőn kanyarodik vissza.
TÉLI HAGYOMÁNYOK

Régiónk szellemi kulturális öröksége ren-
dezvények szervezésében nyilvánul meg, me-
lyek célja a hagyományok és a szokások meg-
őrzése és továbbadása. A farsangi szokások a 
tél végével, illetve tavasz kezdetével fémjelzett 
időszakhoz kapcsolódnak. A farsang Három 
királyoktól hamvazó szerdáig tart. A múltban 
ez volt a közös fonás, disznóölések és esküvők 
időszaka, amelyet játék, szórakozás, busójárás 
és zeneszó kísért. A farsang utolsó napjaiban a 
legények csoportokban jártak házról házra és 
különleges farsangi táncot jártak. A nagybőgő/
Moréna (a telet jelképező szalmabábu) vízbe-
fojtása a legrégebbi szlovákiai szokások közé 
tartozik. A babona szerint a nagybőgő eltemeté-
sével a tavaszt kívánták varázserővel előhívni. 
A karácsonyi időszakot vásárok és különböző 
régi szokások kísérik. Az év végét, a világ más 
tájaihoz hasonlóan, minden faluban és város-
ban nagyszabású ünnepségekkel fogadjuk, 
kulturális rendezvények kíséretében.

A RÉGIÓ TURISZTIKÁJA

A régió turisztikája igen fejlett, Hont meg-
annyi természeti szépséggel rendelkezik, 
amelyeket érdemes megcsodálni. A Selme-
ci-hegység a régió kedvelt turisztikai célpont-
jai közé tartozik. Sokan szívesen járnak ide, 
hogy gyönyörködhessenek a csodálatos ter-
mészetben, új erőt merítsenek és kipihenjék 
magukat. A régiónak van mivel büszkélkednie.

A SZITNYA – A SELMECI-HEGYSÉG 
LEGMAGASABB CSÚCSA, 

1009 M TSZ. F. M.
Ld. a Szabadidő – Régió kincsei c. fejezetet.
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TEICHOK – MESTERSÉGES TAVAK
Ld. A Földalatti barangolás c. fejezetet

Bacsófalvi-tó – A Bacsófalvi-tó a legfon-
tosabb és legismertebb mesterséges tavak 
közé tartozik. A tó mellett frissítő standok, 
étkezési- illetve szálláslehetőségek vannak. 
A Bacsófalvi-tó a Szitnya-hegyet célba vevő 
túrák kiinduló pontja.

A TANÁD ÉS PARADAJZ CSÚCSOK

A Tanád (938,8 m tsz. f. m.), habár csu-
pán a Selmeci-hegység negyedik legmaga-
sabb pontja, körkörös kilátást kínál a minden 
irányba, főleg helyzetének köszönhetően, 
illetve abból kifolyólag, hogy kopár, erdő-
mentes.

A gerincet követve a piros jelzésen fel-
kapaszkodhat az ismertebb Paradajz (938.9 
m), ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik 
Selmecbányára. 

GLANZENBERG-HEGY 

A Glanzenberg-hegy a városközpont-
hoz legközelebb eső hegy. Ezen a helyen 
már az ókori kelták folytattak vasércbányá-
szatot; itt tört a felszínre a leggazdagabb ér, 
a Spitaler; ehhez kötődnek a városalapítás-
sal kapcsolatos legendák, és itt állt a 12. 
században az első település. Ma kedvünk 
szerint felkapaszkodhatunk erre a történel-
mi helyre és megcsodálhatjuk onnan az „új“ 
óvárost.

PIARGI KAPU
Ld. a Selmecbánya c. fejezetet

STANGARIGEL – KORPONAI KŐ-
SZIRTEK

A régió egyik legvonzóbb turisztikai 
célpontja a párját ritkító, Korponai kőszir-
teknek vagy Stangarigelnek nevezett ter-
mészeti képződmény, Ez egy egyenletes 
ötoldalú andezit pillérekből álló képződ-
mény, melyek nagysága eléri a 6 métert. A 
0,65 ha területen álló kőszirteket 1975-ben 
természeti emlékké nyilvánították, és a 
Selmeci-hegység Védett Tájvédelmi Kör-
zetben találhatók. 

SELMECBÁNYAI LŐPORTÁR
A nemzeti kulturális emlékké nyilvá-

nított régi selmecbányai lőportárat a 18. 
században építették és a selmecbányai 
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bányavidék központi lőszerraktáraként 
használták. 1871 Magyarország első 
villámhárítóinak egyikét szerelték fel rá, 
amely a világhírű szlovákiai vegyész és 
kohász, Ruprecht Antal Lipót tervei alap-
ján készült.

KYSIHÝBEL-I ARBORÉTUM
Ld. a Selmecbánya c. fejezetet

KOHÁRY-TÖLGY

A látogatók által keresett kocsányos 
tölgy (lat. Quercus robur) hatalmas, a bük-
kfélék családjába tartozó lomblevelű fa. A 
Koháry-tölgy a korponai járás leghatalma-
sabb, becslések alapján legöregebb fája. 
Magassága 25 m, törzsének kerülete 630 
cm, leghosszabb ága 14 m, az ellipszis ala-
kú koronájának térfogata 403 m3. Korát több 
mint 400 évre becsülik, felbecsülhetetlen tör-
téneti és kulturális értéke van. Hontkirályfa 
határában nő. 

GYÜGYI MÉSZKŐSZIKLÁK – RÓMAI 
FÜRDŐ
Ld. a Fürdővilág c. fejezetet

Ó-HEGY – SZEBELLÉB
Ld. a Szabadidő – Régió kincsei c. feje-
zetet.

MIKOR A GYERMEKKORI ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK

Szándékunkban áll felsorolni azokat a 
helyeket és látványosságokat, amelyeket 
feltétlenül meg kell látogatnia, ha gyerme-
keivel régiónkban jár. Ebben a fejezetben 
elsősorban az egynapos kirándulásokhoz 
szeretnénk tippeket adni, hogy gyönyör-
ködhessen Selmecbánya és Gyügyfürdő 

környékének varázslatos természetében. 
Valamennyi mikrorégió több lehetőséget 
kínál, elég ha egyet kiválaszt közülük és 
csemetéivel együtt ellátogat oda. 

TERRA PERMONIA
Alkotó műhely, szórakozásra, tanulásra és 
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ismeretszerzésre alkalmas hely.  A gyermekek 
játékos módon elsajátítják a különböző műszaki 
berendezések használatát, és különféle anya-
gokkal fognak tudni bánni. A kisebb gyermekek 
megtekinthetik a Töf-töföt, vagyis a mozdony- és 
vonatmodell kiállítást 20 m2-en. A Foszfortelepet 
mindenkinek ajánljuk, aki szívesen játszik a saját 
árnyékával, egy szóval 3-tól 99 éves korig min-
denkit szeretettel várunk.

Kapcsolat: 
www.terrapermonia.sk 

SELMECBÁNYAI BETLEHEM

A legnagyobb szlovákiai fából készült 
mozgó betlehemek közé tartozik. Szlovákia 
egyik legszebb városának – Selmecbányá-
nak fejlődését, történetét és hagyományait 
ábrázolja a fafaragó szemével. A hagyomá-
nyos betlehemi jelenet Selmecbánya 21 m 
hosszú, fából készült modelljébe van beül-
tetve, melyben több mint 800 kézzel faragott 
alak található, közülük 400 mozgó.

Kapcsolat: 
www.betlehem.sk 

SELMECBÁNYAI BOTANIKUS KERT
A 19. század végén alapított botanikus 

kert 3,5 ha területen helyezkedik el. Az 
alsó- és a felső kertből áll, amelyek úttal 
vannak elválasztva egymástól. Jelenleg 
csupán a felső rész áll nyitva a nagykö-

zönség számára. 
A kert két részében mintegy 250 hazai és 

idegen eredetű fatörzsű fafajta nő. A botani-
kus kertben több gyermekcsapat részvételé-
vel lehetőség nyílik a „Botanikusok“ oktatási 
játék gyakorlására, melyhez az Információs 
központ nyújt részletes utasításokat.

Kapcsolat: 
www.slsbs.edu.sk/botanikainf.html 

PARKERDŐ ÉS KISÁLLATKERT 

A parkerdő területén két turistajelzés 
van, az egyik igényesebb, a másik kevésbé 
nehéz, ráadásul útközben lehetőség nyílik 
megpihenni az útvonal mentén létesített 
padokon. A kisállatkertben három részleg 
működik – a szarvas- a vaddisznó, valamint 
a juh- és kecskerészleg. A parkerdőben sza-
márral és három pónilóval is találkozhatunk, 
ami kiváló alkalom, hogy az Ön csemetéje is 
lovagolhasson egyet.  

Kapcsolat:
 www.hoteltopky.sk/?LESOPARK 

SÉTA-TIPPEK

Selmecbányai kálvária

Ld. a Szabadidő – Régió kincsei c. fe-
jezetet.

Kapcsolat: 
www.kalvaria.org 
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TANÖSVÉNYEK

Szitnya-tanösvény
A piarg-tavak ökológiai tanösvénye
Piarg vízgazdálkodási tanösvény
Piarg bányász tanösvény
Ld. a Kerékpárutak és turistaösvények c. 
fejezetet.

Kapcsolat: 
www.geoparkbs.sk/geoturizmus/turis-

tika.html 

SZENTANTALI REMÉNY (NÁDEJ) 
TANYA

A Remény (Nádej) tanya Szentantal mesés 
környezetében helyezkedik el. Nagy kiterjedésé-
nek és a szabadidős foglalkozások gazdag vá-
lasztékának köszönhetően ideális hely pihenés-
re, vakációzásra. A gyermekekre fából faragott 
mászókák és egy hatalmas kifutó vár, ahol west-
ern-játékok és lovaglás várnak a csöppségekre.

Kapcsolat: 
www.rancnadej.sk 

SZEBELLÉBI ÜDÜLŐKÖZPONT
A szebellébi üdülőközpont Szebelléb 

községtől 2 km-re, Mladá Hora (Új-hegy) 

településrészen helyezkedik el. Szállás- és 
sportolási lehetőségeket kínál, emellett 

multimédia terem, mászókák, szalonnasütő 
helyek és egy medence is rendelkezésre 
állnak. Főleg nagyobb csoportok részére al-
kalmas, mivel lehetővé teszi a pihenés és az 
aktív testmozgás összekapcsolását, továbbá 
tanfolyamok, osztálykirándulások, természe-
tiskola, valamint nyári sporttáborok megszer-
vezésére kiválóan alkalmas. 

Kapcsolat: 
www.sebechleby.eu 

DUDINKA STRAND
Ld. a Wellness és fürdés c. fejezetet.

Kapcsolat: 
www.kupeledudince.sk/volny-cas/kupa-

lisko-dudinka 

ADRENALIN KALAND 

SZIKLAMÁSZÁS 
Napjainkban a sziklamászás igen 

elterjed sporttá vált. Ez alól régiónk sem 
jelent kivételt, ezért a IAMES LEVICE 
hegymászó egyesület úgy döntött, hogy 
feltérképezi, felújítja és kijelöli a Szit-
nya-hegy csúcsára vezető sziklamászó 
utakat. A Szitnya-hegy (1 009,2 m tsz. f. 
m.) a Selmeci-hegység legmagasabb csú-
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csa, az európai turisztika bölcsője. ame-
lyet három oldalról vesznek körbe andezit 
sziklák. A csúcson adó- és kilátótorony áll. 
A Szitnya-hegy a táj jellegzetes uralkodó 
eleme. 

Az új sziklamászó útvonalak kialakítá-
sa a déli és északi oldalon Juraj Kóňának 
köszönhetően egy csodálatos, több mint 
100-oldalas sziklamászó kalauzban van 
összefoglalva. A kalauz, amely, kb. 250, III. 
- X – nehézségi fokozatú útvonalat tartal-
maz, több mint 60 színes felvételen meg-
örökítve, emellett feltérképezi az eddig se-
hol sem említett sziklaképződményeket is. 

A sziklamászó kalauz egyik példánya 
az Evkina (Éva) út kiindulópontjánál (észa-
ki sziklák, S6 körzet), a másik a Vnútorná 
dynamika (Belső dinamika) kezdetén van 
elhelyezve (déli sziklák, J13 körzet). Az 
elektronikus változat az alábbi honlapon 
érhető el (http://www.iameslv.ttce.sk).

Kapcsolat: 
Juraj Kóňa (a kalauz szerzője)

chemkona@gmail.com
+421 903 131 399

Rasťo Šimko (Szitnya felügyelője)
rasto.simkor@gmail.com

+421 907 952 955
IAMES LEVICE hegymászó egyesület 

www.iameslv.ttce.sk 

TAVAKON ŰZÖTT ÉS VÍZI SPORTOK

Palackos búvárkodás: a Richnavai-tó 
a nyári hónapokban fürdésre, vízi sportok 
űzésére alkalmas, emellett nagy népsze-
rűségnek örvend a búvárok körében is, 
akik rendszeresen tartanak itt továbbkép-
zést és búvártanfolyamokat. 

A tó feneke sziklás, üledékes. Maxi-
mális mélysége 21 m, kezdők is igénybe 

vehetik, a mélyebben honoló sötétségre és 
rossz látótávolságra való tekintettel csak 
tapasztalt búvároknak ajánljuk. A megkö-
zelítés jó, lépcső is vezet a tóba.

Figyelmeztetés: Az engedély nélkül 
végzett palackos búvárkodás életve-
szélyes tevékenység, amelyet csupán 
megfelelő képzés útján elsajátítható is-
meretekkel és készségekkel rendelkező 
személyek végezhetnek.

Kapcsolat: Deep Paradise, s.r.o., 
www.deepparadise.sk 

Csónakázás: a Bacsófalvi-tavon lehet 
csónakázni. Megfelelő időjárási viszonyok 
esetén a nyári hónapokban, májustól 
szeptemberig a Bacsófalvi-tó kikötőjében 
szívesen kölcsönöznek csónakot, kajakot 
és vízi biciklit, hogy a nyaralók közvetlenül 
a tavon pihenhessenek és gyönyörködhes-
senek a környező természetben.

Kapcsolat: Bacsófalvi-tó kikötője 
(Lodenica Počúvadlianske Jazero), 

www.pocuvadlo.sk 

IGÉNYES KERÉKPÁRUTAK

Korponai járás 
GREENWAY kerékpárút – Három he-

gyen és több száz szőlőkerten keresztül, 
Darázsi – Hontkirályfa között. 
Ld. a Kerékpárutak és turistaösvények 
c. fejezetet.

Kapcsolat: 
OZ Sebechleby, www.starahora.sk

Selmecbányai járás 
A régióban számos közepesen nehéz, 

illetve igényes kerékpárút található, 
amelyek igen jó feltételeket biztosítanak a 
hegyi kerékpározók számára. Ld. a Kerék-



62 ARANY ÚT HELYI AKCIÓCSOPORT

párutak és turistaösvények c. fejezetet.
Kapcsolat: 

www.bajkomktajchom.sk 
www.banskastiavnica.sk/navstevnik/

aktivny-oddych/cykloturistika.html 

MOTOKROSSZ
A motokrossz a motorkerékpározás egyik 

válfaja. A versenyek zárt tereppályákon zajla-
nak, külön, erre a célra épített motorkerékpá-
rokon. Régiónkban ez a sport széles körben 
elterjedt. Egyes településeken a motokrosz-
sz-rajongók saját pályákat hoztak létre, ame-
lyeken rendszeresen versenyeket tartanak. A 
pályák edzésre is igénybe vehetők, az adott 
pálya üzemeltetőjének előzetes belegyezé-
sével.

Korponai járás
Lissói pálya, pályatípus: motokrossz, 

pozíció: N: 48°14’3.97“ / E: 18°52’45.47“
Lissói pálya 2, pályatípus: enduro/CC, 

pozíció: N: 48°13’34.59“ / E: 18°52’8.65“
Ledényi pálya, pályatípus: motokrossz, 

pozíció: N: 48°16’0.68“ / E: 18°53’49.2“ 

Selmecbányai járás
Selmecbányai pálya, pályatípus: enduro/CC,

pozíció: N: 48°26’55.23“ / E: 18°53’51.05“
Selmecbányai pálya, pályatípus: enduro/CC, 

pozíció: N: 48°28’10.83“ / E: 18°54’2.48“
Kapcsolat: 

www.countrycross.sk 

SZABADIDŐ – RÉGIÓ KINCSEI

SELMECBÁNYA, AZ UNESCO ÖRÖK-
SÉG VÁROSA

Selmecbánya Szlovákia egyik legszebb 
és leggazdagabb történetével rendelkező 
városa. 1993 decemberében Selmecbánya a 
legnagyobb nemzetközi elismerésben része-
sült, amikor a várost a környékbeli technikai 
műemlékekkel együtt felvették az UNESCO 
Világörökségi Listára. Ld. a Selmecbánya c. 
fejezetet.

A Városi Vár vagy Óvár napjainkig 
fennmaradt várkomplexum, amely a város-
központban, a Paradajs-hegy lábánál, 630 m 
tsz. f. magasságban terül el. A selmecbányai 
Óvárat reneszánsz törökellenes erődítmény-
ként hozták létre a 13. század elején épült 
román-gótikus Szűz Mária-templomból, 
amelyet a 16. század elején átalakítottak és 
megerősítettek. A várkomplexum alapját ily 

módon egy háromhajós, ma gótikus bazilika 
képezi, az ún. kammer-rel (szent Mihály-ká-
polnával) kiegészítve. 1495 - 1515 között a 
templomot bazilikává alakították át és az erő-
dítmény lekerekített bástyákkal és lőrésekkel 
egészült ki. Az erődítmény kiegészítéseként 
létrehozták a várárkot és a sáncot, majd 
ezeket a török fenyegetés fokozódása idején 
kiteljesítettek, ami egyúttal a komplexum tel-
jes átalakítását jelentette. A bazilika falainak 
jelentős megerősítésével egy erődítmény – a 
városi vár jött létre, melynek célja a bányavá-
ros védelme volt. A 16. század 60-as éveiben 
újabb kiigazítások következtek és az utolsó 
nagyobb munkálatokat 1777-ben hajtották 
végre, amikor átalakították a bejárati tor-
nyot. 1900 óta az Óvárban városi múzeum 
működik és az egész komplexum 1950 óta 
nemzeti kulturális emlék. 

A Selmeci Kálvária összesen huszon-
két önálló egyházi épületből áll, ebből tizen-
hét, Krisztus keresztre feszítésének és Szűz 
Mária hét fájdalmának egyes mozzanatait 
bemutató kápolna, három templom, „Ecce 
homo“ állomások, valamint Urunk sírja a 
Scharffenberg-en (Éles-hegy). Az épülete-
gyüttest 1744-1751 között hozták létre, ba-
rokk stílusban, Perger Ferenc jezsuita kez-
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deményezésére. A „német“ templomnak is 
nevezett Felső-templomot 1745-ben fejezték 
be és szentelték fel. A teljes komplexumot 
hét évvel később fejezték be és szentelték 
fel. Az építkezést a városi polgárok adomá-
nyaiból fedezték, a fontosabb adományozók 
címerei a kápolnák homlokzatán láthatók. A 
felszentelés előtt, Szentháromság ünnepe 
alkalmából, a Kálváriát Lotharingiai Ferenc 
császár is meglátogatta. 

Az Új kastély, Szűzvár, Leányvár 
vagy Újvár hatemeletes reneszánsz 
épület, négy bástyával és lőrésekkel. 
1564-1571 között, őrtoronyként hozták 
létre a törökellenes háborúk idején. A vá-
rosközpontban, egy dombon helyezkedik 
el. Napjainkban a Szlovák Bányamúzeum 
működik benne és egy további kiállításnak 
is otthont ad, amely az építmény ere-
deti rendeltetését mutatja be. Korábban 
óratoronyként is működött, ahonnan ne-
gyedóránként, harsonákkal, illetve egész 
óránként, harangszóval jelezték a pontos 
időt. A legmagasabb épületet a látogatók 
kilátóhelyként használják.

 A városközpont ékessége a középkori 
tér és az elegáns barokk Szenthárom-
ság-szoborcsoport, melynek központi 
alakjai a Szeplőtelen Szűz és a szentek – 
akik megvédték Selmecbányát a pestistől. 
A teret gazdag bányászati vállalkozók és 
más gazdag polgárok házai szegélyeik. 
Egykor vásárokat tartottak ki és a nyári 
fesztiválok idején, napjainkban is találkoz-
hatunk itt az árusok gazdag portékájával. A 
Szentháromság tér alsó része fokozatosan 
a Városháza térbe megy át.

SZENT ANTAL-KASTÉLY

Szentantal legfontosabb látnivalója a 

barokk-klassszicista kastély, amely az első 
ízben a 15. században említett kisebb vá-
rerőd helyén épült. A barokk kastélyt két-
szárnyú árkádos épületként hozták létre, 
nyitott udvarral és barokk kő szökőkúttal. A 
18. században Koháry András gróf a kas-
télyt egy pompás négyszárnyú arisztokrata 
rezidenciává alakította át.

A kastélyban 1962 óta múzeum mű-
ködik, jelenleg művészeti, történeti, il-
letve vadászati kiállítás működik benne. 
A kivételesen teljes és hiteles formában 
megőrzött, sokrétű gyűjteményeknek kö-
szönhetően 1985-ban az egész Szent 
Antal-kastélyt Nemzeti kulturális emlék-
ké nyilvánították. A Szentantali Múzeum 
járulékalapú szervezet, amely a Szlovák 
Köztársaság mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési minisztériumának közvetlen irá-
nyítása alatt áll. 

A Szent Antal-kastély történetének 
elválaszthatatlan részét képezik a Kohá-
ry- és Coburg-családok, amelyek a művé-
szek és kézművesek csodálatos alkotásait 
összpontosították a világ minden tájáról a 
18. század elejétől egészen a 20. század 
elejéig. A kastély pazar, a művészettörté-
neti tárlat keretében megtekinthető beren-
dezés hűen tükrözi a két nemesi család 
életvitelét, ízlését és kedvteléseit.

A Szlovákiában egyedülálló vadászkiál-
lítás ritka értékű trófeákat mutat be, valamint 
gazdag régi vadászfegyver- , kép-, műtárgy-, 
könyv-, folyóirat-, és fényképgyűjteménnyel 
is büszkélkedik. A kutyatan, a solymászat, a 
lövészet és a halászat témaköreit a Szlovákia 
területén élő állatfajok diorámái egészítik ki.

A kastélyhoz tartozik a csodálatos, fo-
kozatosan az erdővel egybeolvadó park is. 
Nem maradtak fenn régi dokumentumok a 
park egykori jellegéről. Legnagyobb felvi-
rágzása valamikor 1750 körül, a kastély át-
alakításának befejezése idejére eshetett. 
Jelenleg a kastély főépületének közelében 
elhelyezkedő teraszokon az egykori sza-
bályos barokk stílus nyomai fedezhetők 
fel, amelyek fokozatosan, szabadon válta-
nak át a közeli természetes parkba, illetve 
parkerdőbe.
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Ó-HEGY NÉPÍ ÉPÍTÉSZETI EMLÉKR-
EZERVÁTUM

A Selmeci-hegység déli lejtőinek csodá-
latos, nyugodt környezetében található az a 
borásztelep, amelyet 1981-ben felvettek a 
népi építészeti emlékrezervátumok szlováki-
ai listájára. A telep az egy helyen, a borászok 
lakhelyein kívül kialakított borospincék ritka, 
tiszta formában való előfordulási módját kép-
viseli. Kétségkívül az Ó-hegy legfontosabb 
nevezetességei közé tartoznak a kézzel, 
mésztufába vájt pincék, valamint a föléjük 
épített kunyhók. Az Ó-HEGY NÉPI ÉPÍTÉ-
SZETI REZERVÁTUMOT a Szlovák Köz-
társaság Kormányának 22/81-es határozata 
alapján, 1981.1.21-i hatállyal hozták létre. A 
zólyomi járási nemzeti bizottság 1983.7.8-án 
kelt, 105/83 sz. határozata alapján összesen 
83 építménynek az Ó-hegyi Népi Építészeti 
Rezervátumba besorolását hagyták jóvá, és 
ezzel egyidejűleg elfogadták a rezervátum-
mal kapcsolatos műemlékvédelmi alapelve-
ket. Később, 1998-ban elkészült a Szebel-
léb – Ó-hegy Népi Építészeti Rezervátum 
megmentésének és felújításának érdekében 
elfogadott intézkedési terv, melynek alapján 
kötelező érvénnyel kidolgozták a Szebellébi 
Népi Építészeti Emlékrezervátumot is magá-
ba foglaló település területrendezési tervét. 
Az intézkedések a népi építészeti rezervá-
tum részletes ismerete alapján meghatároz-
ták az emlékrezervátum védelmének módját, 
valamint a védett övezetben végzendő en-
gedélyköteles tevékenységek végzésének 
ütemtervét. 

A település külterületén felépítmények-
kel párosított borospincék találhatók. A ki-
alakításukra felhasznált építési anyagukkal, 
belső szerkezetükkel az adott kistérségre 
jellemző, konkrét célra létrehozott építmé-

nyek archaikus típusát képviselik. Az össz-
pontosított, egy helyen létrehozott borospi-
ncék kialakítását a történelmi fejlődés helyi 
adottságai kényszerítették ki, amihez a meg-
felelő földtani körülmények és a mésztufába 
vájható pincék kialakításának lehetősége 
is hozzájárultak. Az utóbbi időben ezeket 
az építményeket pihenésre, agroturisztikai 
célokra használják. Egy részük vendégek fo-
gadására, kiegészítő szolgáltatások nyújtá-
sára, valamint szabadidős programok bizto-
sítására alkalmas. A Szebellébi szüret idején 
a látogatóknak alkalmuk nyílik megtekinteni 
a magánkézben levő borospincéket.

SZITNYA-HEGY

A Szitnya-hegy (1009 m tsz. f. m.) a Sel-
meci-hegység legmagasabb csúcsa, ame-
lyet három oldalról vesznek körbe andezit 
sziklák. A csúcson adó- és kilátótorony áll. A 
Szitnya-hegy a táj jellegzetes uralkodó ele-
me, melyről minden irányba pompás kilátás 
nyílik. Számos rege és monda kapcsolódik 
hozzá – ezek közül a legismertebb a Szit-
nya-hegy gyomrában pihenő Szitnyai lova-
gokról szóló monda, akik készek segíteni a 
nemzetnek, ha igazán nagy bajba kerül.

Szitnya védett régészeti terület. A hegy-
csúcs környéke már a kőkorszakban be volt 
népesítve. A régészeti ásatások során egy 
hatalmas luzsicai erődöt tártak fel – ennek 
területe elérte a 16 hektárt, és a luzsicai 
kultúra legmagasabban fekvő telepeként 
tartják számon, Szlovákia területén. A Kr. 
e. 1200 és 800 fennálló telep létezését 
számos kerámiatárgy, fonóeszköz, malom-
kő, valamint egy sor bronztárgy, köztük 
csészék, fejszék, sarlók, vésők, hajtűk, 
csatok stb. bizonyítják. A térségben nagy 
valószínűséggel tudatos talajművelés folyt. 
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Szitnya környéke egészen időszámításunk 
kezdetéig lakott volt.

A történeti kilátóban a Szitnyai-vár 
területéről származó régészeti leletekből 
készült kiállítás, valamint a szitnyai növény- 
és állatvilággal, kőzetekkel és a szikla-
mászással kapcsolatos tárgyak tekinthetők 
meg.

A Selmeci-hegységet és a Szitnya-he-
gyet az európai turizmus bölcsőjének tart-
ják – az első turista egyesület 1860-ban 
jött létre. 1880 után, Dr. Téry vezetése alatt 
Szitnya környékén száz kilométer turistaös-
vény kijelölésére került sor, új ösvényeket 
és hegyi forrásokat alakítottak ki. A Szit-
nya-hegyről pompás körkörös kilátás nyílik.

MÚZEUMOK ÉS GALÉRIÁK

SZLOVÁK BÁNYAMÚZEUM

A múzeum rövid története: a Szlovák 
Bányamúzeum kezdetei 1900. július 1-ig 
nyúlnak vissza, amikor a selmecbányai 
Óvárban megnyílt a Városi Múzeum. Köz-
ismert tény, hogy a bányászat Szlovákia 
területén egykor valóságos világhatalmat 
jelentett, a nemes- és a színesfémek bá-
nyászata, a bányászati tudomány, a tech-
nika és a bányászati iskolák Szlovákiának, 
főleg Selmecbányának az egész világra 
kiterjedő hírnevet szerzett. 

Napjainkban a Szlovák Bányamúzeum 
szakosodott intézmény, amely céltuda-
tosan gyűjti, tudományosan és szakmai 
hozzáértéssel dolgozza fel, hasznosítja 
és mutatja be a bányászat és az ahhoz 
kapcsolódó tudományágak, a földtan, az 
ásványvédelem, valamint a szlovákiai 
bányászvárosok és bányavidékek fejlő-
désének teljes körű feltérképezésével 
kapcsolatos tárgyi emlékeket. A Szlovák 
Bányamúzeum több önálló kiállítás gondo-
zását és felügyeletét végzi, ezekhez ide-
genvezetőket és szakkommentárt biztosít, 
fesztiválokat szervez, érdekes kiállításokat 
hív életre.

EXPOZÍCIE

A Jozef Kollár-galéria három épületben 
működik: a Bossányi-házban, a Richter-ház-
ban és a Jónás-házban. 

A főleg selmecbányai művészek 15-19. 
századból származó 200, legértékesebb 
alkotását mutatja be, a 20. század művé-
szetét, szintén selmeci alkotókra összpon-
tosítva, valamint időszaki kiállításoknak is 
helyt ad.

Kapcsolat: 
www.muzeumbs.sk

 
AZ ÓVÁR

Az Óvár a Szentháromság tér felett, a 
Paradajz-hegy lábánál helyezkedik el. Sel-
mecbánya legrégebbi építészeti emlékei 
közé tartozik.

Az Óvár látogatói megtekinthetik a 
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13-19. század építészeti stílusainak főbb 
elemeit, a régészeti, a bányászati, a kovács-
mesterséggel, a pipagyártással, valamint a 
célpontokkal kapcsolatos tárlatokat. További 
látnivalók az értékes szobrok, órák, sírkövek 
és egyéb tárgyak. Ld. a Szabadidő – Régió 
kincsei c. fejezetet.

Kapcsolat: 
www.muzeumbs.sk 

AZ ÚJVÁR 

Az Újvár a város erődítményrendsze-
rének részeként épült. Az Újvár egyúttal 
őrtoronyként – vártaként működött. A törökel-
lenes katonai jelzőrendszerhez tartozott, 7 
további bányavárossal együtt, amely Lévától 
Libetbányáig húzódott.

Az Újvárban a törökellenes harcok emlé-
keit bemutató kiállítás működik. Csodálatos 
kiállítás nyílik innen a városra és környékére. 
Ld. a Szabadidő – Régió kincsei c. fejezetet. 

Kapcsolat: 
www.muzeumbs.sk 

 
A BÁNYÁSZMÚZEUM

A Bányászmúzeum az egyetlen ilyen 
típusú múzeum Szlovákiában. Földalatti, 17. 
századi bánya látogatásával egybekötött 
tárlat. Felszíni tárlat, földtani oktató kiállítás 
a Geoparkban, a külszíni törést és fejtést 
bemutató kiállítás a Tereza éren. A múzeum 

a városközponttól 1 km-re, nyugatra, Léva 
irányában található. A város és a szabad ter-
mészet határvonalán, a Klinger bányató alatt 
elterülő festői völgyben kapott helyet. Immár 
40 éve felejthetetlen élményt nyújt az erede-
ti bányászati területek iránt érdeklődőknek. 
Szlovákia legrégebbi és a bemutatott témakö-
rök szempontjából legterjedelmesebb kiállítá-
sa a középkortól a 20. század végéig mutatja 
be az ércbányászat közép-európai fejlődését.

Kapcsolat: 
www.muzeumbs.sk 

BERGGERICHT
Kőzettani kiállítás

A kiállítás a Szentháromság téren álló 
nemzeti kulturális emlékben, a Berggericht-
ben tekinthető meg. Ebben az épületben 
hozták létre 1927-ben az első szlovákiai 
bányászmúzeumot – a Dionýz Štúr Állami 
Bányászmúzeumot. A kiállítás nemcsak a 
minerológusok, a geológusok és a kőzet-
gyűjtők érdeklődésére tart igényt, hanem 
megszólít mindenkit, aki vonzódik a termé-
szethez és a természettudományhoz. 

A Michal-tárna nyilvánosság számára 
megnyitott része. Az egyedülálló „Galamb 
kvarc“ megtekintése, amely kizárólag Sel-
mecbánya környékén fordul elő.

Kapcsolat: 
www.muzeumbs.sk/berggericht 

KAMMERHOF
Szlovákiai bányászat

A város legterjedelmesebb kiállítása be-
mutatja a bányászati iskolákat, a legfonto-
sabb bányahivatal történetét, a bányászati 
szakemberek és egyéniségek galériáját, 
a bányászat témakörébe tartozó népmű-
vészetet, a bányász díszöltözéket. Követ-
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kezik a bányászat – érctermelés, lelőhely 
felfedezés, geológiai kutatás, eszközök 
használata, bányásztérképek, lámpák, köz-
lekedési eszközök, szivattyúk, valamint az 
érctermelés és feldolgozás során használt 
további eszközök. A bányászfoglalkozással 
kapcsolatos bonyolult és egyszerű tevé-
kenységeket a kiállítás a legrégebbi lele-
tektől a 20. századig mutatja be. A 9 önálló 
részre osztott kiállítás több mint 800 eredeti 
tárgyból, korabeli rajzokból, régi fényké-
pekből és működőképes modellekből áll. A 
további 5 teremben elhelyezett művészeti 
és történeti résszel kiegészítve a látogató 
értékes összképet kap a bányászatról és 
annak hatóköréről.

Kapcsolat: 
www.muzeumbs.sk/kammerhof 

GLANZENBERG
örökös tárna

A Glanzenberg örökös tárna bejárata a 
2. világháborús emlékmű mellett, a Kammer-
hof-utcában található. A legrégebbi írásos 
emlék a tárnáról 1560-ból származik. Fon-
tos szerepet játszott az arany- és ezüstérc 
bányászat kezdeti szakaszában, a Glanzen-
berg-hegy alatt húzódó Spitaler-éren. Ké-
sőbb vízelvezetésre használták. A legújabb 
megnyitott tárlat, az örökös vízelvezető tárna 
a legkorábban létrehozott selmecbányai ví-

zelvezető tárnák egyike. 
Kapcsolat. 

www.muzeumbs.sk/glanzenberg 
 

SZENTANTALI MÚZEUM

A múzeumban párját ritkító vadászki-
állítás működik, amely a maga nemében 
a legnagyobb az országban, ritka értékű 
trófeákat mutat be, valamint gazdag régi 
vadászfegyver- kép- műtárgy-, könyv-, folyó-
irat- és fényképgyűjteménnyel is büszkélke-
dik. A kastély eredeti bútorzattal, ezen belül 
értékes falfreskókkal, bútorokkal, fajansz 
kályhákkal, csillárokkal és képzőművészeti 
alkotásokkal rendelkezik A kiállítás ékessége 
a Mária Antoinette francia királyné által ado-
mányozott arany bútor. A kastélyban minden 
év szeptember elején megrendezik a Szent 
Hubert-napokat, a szlovákiai vadász- és 
természetbarát fesztivált. Ld. a Szabadidő – 
Régió kincsei c. fejezetet.

Kapcsolat: 
www.msa.sk 

SZEBELLÉBI NÉPRAJZI MÚZEUM

A Szebellébi Néprajzi Múzeum jellege 
eltér a hagyományos múzeumokétól. 130 
borászkunyhót és egyedülálló borospincét 
foglal magába. Fiatalabb és idősebb láto-
gatók egyaránt szívesen megfordulnak itt. 
Főleg a fi atalabb nemzedékek képviselői 
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csodálják meg a helyi népviseletet és ér-
deklődnek a nemzedékről nemzedékre 
átszálló népi hagyományok és szokások 
iránt. Az idegenvezetők érdekes előadásait 
audiovizuális rendszer egészíti ki, melynek 
köszönhetően a látogató nemcsak Szebel-
léb, hanem Hont történetének korai fejeze-
teiről is rövid tájékoztatást kap. 

Kapcsolat: 
www.narodopisnemuzeumsebechleby.sk
www.starahora.sk/narodopisne-muzeum 

NÉPMŰVÉSZETI SZOBÁK
A régiót a vidéki típusú településszer-

kezet és a hagyományos népszokások 
továbbélése jellemzi. A községek egy részé-

ben tovább él a hagyományos kézművesség, 
mint például a csipkeverés, a fazekas- és a 
kovácsmesterség, emellett számos település 
napjainkig őrzi a népi építészet jegyeit. Hont 
anyagi kultúrájának gazdagságát megfelelő 
módon szemlélteti a nagyszámú népművé-
szeti szoba.

KERÉKPÁRUTAK ÉS TURISTAÖSVÉNYEK

Selmecbánya és a várost körülölelő 
Selmeci-hegység egyedülálló természeti 
szépségei, a történelmi műemlékek és a 
mesterséges tavak, az ún. teichok párját 
ritkító rendszere, számos hazai és külföldi 
látogatót vonzanak erre a festői vidékre. 

Az Arany út HACS régió kiváló feltéte-
leket biztosít a kerékpározáshoz, függet-
lenül attól, hogy Ön a kiránduló kerékpárt 
vagy a hegyi kerékpárt részesíti-e előny-
ben. A több száz kilométeres, réteken és 
erdőkön keresztül vezető terep- és termé-
szetes útvonal, a megannyi single track és 
mindenekelőtt az egyedülálló bányászati 
árkok vonzó környezetet biztosítanak a 

hegyi kerékpározás különböző nehézségi 
fokozatainak űzéséhez. Az előbbieket to-
vábbi több száz kiváló minőségű, trekking 
és úti kerékpárok közlekedésére alkalmas 
kerékpárút egészíti ki. A kijelölt és jelö-
letlen ösvények a kerékpár-turisztika és 
a hegyi kerékpározás szerelmeseit olyan 
helyekre kalauzolják el, ahol nincs hiány 
csodálatos kilátásokban, miközben a lá-
togató belemerülhet a sűrű erdőkbe és a 
természet rejtett zugaiba. Kerékpárra pat-
tanva a látogató könnyen felkeresheti az 
összes mesterséges tavat, a műemlékeket 
és a régió vonzó helyeit.
CYKLOTRASA GREENWAY
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GREENWAY útvonal – Az útvonal 
Darázsiból Szebellében keresztül Hontki-
rályfalvába vezet. A 29 km hosszú kerék-
párút-szakaszt a nehéz hegyi kerékpár ös-
vények közé tartozik. A kék jelzést követve 
kb. 4 órát vesz igénybe az út.

Bélabányai körtúra - A bélabányai 
körtúra egy hosszabb, közepes nehézségű 
kerékpárút 16,5 km-es szakaszát foglalja 
magába. A körtúra megtételének átlagos 
ideje 2 óra a zöld jelzésen.

Masaryk körtúra – Zólyomkecskéri 
körtúra. Ez egy hosszabb, közepes nehéz-
ségi fokozatú kerékpárút 15,3 km-es sza-
kaszát foglalja magába. A körtúra megté-
telének átlagos ideje 2 óra a kék jelzésen.

Gastorné összekötő út – A Halči-
ansky-tajch és a Salaš közötti összekötő 
kerékpárút. Ez egy hosszabb, könnyű 
kerékpárút 5,5 km hosszú szakasza. Az 
út megtételének átlagos ideje 45 perc a 
sárga jelzésen.

Kolárička összekötő út – A Bélabá-
nyát Lanzpoch-al összekötő kerékpárút. 
Ez egy hosszabb, közepesen nehéz ke-
rékpárút 1,6 km hosszú szakasza. Az út 
megtételének átlagos ideje 45 perc a sár-
ga jelzésen.

Hell-körtúra – Körtúra a Vörös-kúttól 
(Červená studňa) a Richňavai tavakig. Ez 
egy hosszabb, könnyű kerékpárút 26 km 
hosszú szakasza. A kerékpártúra megtéte-
lének átlagos ideje 2 óra, ez egy tematikus 
útvonal, amely nincs kifejezetten, táblákkal 
kijelölve, ennek ellenére igen könnyű tájé-
kozódni rajta.

Kopanicai nyolcas – Körtúra a Ri-
chňavai-tótól Kopanicéig. Ez egy hosszabb, 
könnyű kerékpárút 9,9 km hosszú szaka-
sza. A kerékpártúra megtételének átlagos 
ideje 1 óra, ez egy tematikus útvonal, amely 
nincs kifejezetten, táblákkal kijelölve, ennek 
ellenére igen könnyű tájékozódni rajta. 

Vodárenská összekötő út – A Sel-
mecbányát Veľká Vodárenská-tóval ösz-
szekötő kerékpárút. Ez egy hosszabb, 
közepesen nehéz kerékpárút 3,1 km hosz-
szú szakasza. Az út megtételének átlagos 
ideje 35 perc a sárga jelzésen.

Selmeci Anna – A Selmecbányát 
Bélabányával összekötő kerékpárút. Ez 
egy hosszabb, közepesen nehéz kerékpá-
rút 8,3 km hosszú szakasza. Az út megté-
telének átlagos ideje + óra a zöld jelzésen.

Szentantal – Zsibritó kerékpárút – A 
Szentantalt Zsibritóval összekötő útvo-
nal. Ez egy hosszabb, közepesen nehéz 
kerékpárút 6 km hosszú szakasza. Az út 
megtételének átlagos ideje 45 perc a sár-
ga jelzésen.

Selmeci kerékpár maraton útvonal 
– a Vörös-kutat Hidegheggyel (Studený 
vrch) összekötő kerékpárút. A 30 km hosz-
szú kerékpárút-szakaszt a nehéz, kizá-
rólag MTB és hegyi kerékpárok számára 
ajánlott hegyi kerékpár ösvények közé 
sorolják. Az útvonal megtételének átlagos 
ideje 5 óra a kék jelzésen.

Szentantal – Bagyan – Krížna – 
Szentantal – Szentantal körtúra.  Ez egy 
hosszabb, közepesen nehéz kerékpárút 
45 km hosszú szakasza. Az útvonal meg-
tételének átlagos ideje 5 óra.

Bacsófalvai kerékpártúra – Bacsófal-
vai körtúra. Ez egy hosszabb, közepesen 
nehéz kerékpárút 12 km hosszú szakasza, 
amely kizárólag MTB és hegyi kerékpárok 
számára ajánlott. Az útvonal megtételének 
átlagos ideje 1 óra a sárga jelzésen.

Kapcsolat: www.bajkomktajchom.sk, 
www.cyklo.hiking.sk

www.vitajtecyklisti.sk 

A Selmecbányán és környékén kiala-
kított tanösvények tulajdonképpen meg-
állókkal és tájékoztató táblákkal ellátott 
turistautak. Az ezeken feltűntetett infor-
mációk különböző területeket ölelnek fel, 
ezek között szerepel pld. a bányászat, 
a történelem, az erdészet, a régészet, a 
természeti kincsek, a környék műszaki 
emlékei, a régió híres személyiségei, stb. 
A régió tágabb környezete számos tan- és 
pihenőösvénnyel várja az érdeklődőket.

MILAN KAPUSTA TANÖSVÉNYE 
A TERÉZIA ÉR MENTÉN
Útvonal: Selmecbánya – Vörös kút – Otterg-
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rund – Klinger – Vörös kút 
Az útvonal hossza 6 km, a menetidő 2 óra.

ÓVÁROSI TANÖSVÉNY
Útvonal: Vörös kút – Óváros – Nagy víztáro-
zó – Óváros – Vörös kút 
Az útvonal hossza 3 km, a menetidő 1,5 
óra.

PARADAJS GEOLÓGIAI TANÖSVÉNY
Útvonal: Selmecbánya Városháza tér, 
Vörös kút-nyereg - Paradajs - Ottergrund - 
Vörös kút - Selmecbánya
Az útvonal hossza 3,9 km, a menetidő 2 
óra.

PIARG-ÖSVÉNY
Útvonal: Hegybányai községháza (ŠB) 
– Suchý tajch (száraz-tó) (Hegybánya le-
grégebbi mesterséges tava) – Magdolna, 
Károly, József tárnák, Špitáler – teich
Az útvonal hossza 5,3 km, a menetidő 3 
óra.

PIARG VÍZGAZDÁLKODÁSI ÖSVÉNY 
Útvonal: Veľká Richňava – Bacsófalvai tó 
(tajch Počúvadlo).
Az útvonal két változata áll rendelkezésre 
– a hosszabb 15 km-es vagy rövidebb 10 
km-es, menetidő 6 - 7 óra. 

PIARG-TEICHOK KÖRNYEZETVÉ-
DELMI TANÖSVÉNY
Útvonal: Veľká Richňava – Evička teich
Az útvonal hossza 4 435 méter, menetidő 
2 óra.

SZITNYA TANÖSVÉNY
Útvonal: Bacsófalvai tó – Tatárrét és onnan 
fel a Selmeci-hegység legmagasabb csúc-
sára, Szitnyára, 1009 m tsz.f.m.
Az útvonal hossza 3 km, a menetidő 2 óra.

BÁNYÁSZATI ÁROK ERDÉSZETI 
TANÖSVÉNY
Útvonal: Az ösvény a gyűjtőárok mellett fut, 
mely egykor a Bacsófalvai tavat táplálta. 
Kiindulópontja a Bacsófalvai tó 
mellett, a Topky szállodánál található 

Az útvonal hossza 2,5 km, a menetidő 1 
óra.

OKTATÓ ARBORÉTUM KYSIHÝBEĽ
Útvonal: Selmecbánya – 1 km-re Drieňová 
lakóteleptől, Tópatak irányába az arboré-
tum területén, melynek területe 4 
szakaszra van felosztva, egyenként 350 
négyzettel.

SZENTANTAL TANÖSVÉNY
Útvonal: A kiindulópont a Szent Antal-kasté-
ly parkjában található, a tanösvény a kasté-
ly központi részében található.
Az útvonal hossza 1 km, a menetidő 1 óra.

ANDREJA KMEŤ TANÖSVÉNY = BE-
RENCSFALU – SZITNYA 
Útvonal: Kiindulási pont Andrej Kmeť emlé-
kszobája Berencsfaluban. Útvonal: Berenc-
sfalu központja – Horné Majere 
– Farkasodú (Vlčia jama) nyereg – Szitnya 
(hegycsúcs). 
Az útvonal hossza 9 km, a menetidő 3 óra. 

ŐSEINK NYOMÁBAN TANÖSVÉNY
Útvonal: A tanösvény kiindulópontja Ledény 
község, folytatás a Klastavai patak folyásá-
val szemben, cél a Dobrá 
voda menedékház Bacsófalván. 
Az útvonal hossza 11 km, a menetidő 5 óra. 

FELSŐRÓNA (HORNÁ ROVEŇ) – RI-
CHNAVAI TAVAK TANÖSVÉNY
Útvonal: Hegybánya – Felsőróna – Pleso 
nyereg– Richnavai tavak – Peciny nyereg 
(vagy az ellenkező oldalról) 
Az útvonal hossza 4,7 km, a menetidő 2 
óra.

KOHÁRY-TÖLGY TANÖSVÉNY
Útvonal: Hontnémeti alapiskola – Ko-
háry-tölgy védett fa (Hontkirályfalva község 
határa).
Az útvonal hossza 3,8 km, a menetidő 1,5 
óra.

NÁUČNÝ CHODNÍK ŽAKÝLSKE 
PLESO
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Útvonal: Az ösvény Teplafőszékhelyen 
kezdődik és ér véget, a Žakýlske pleso 
(tengerszem) környékén védett 
tájvédelmi körzetet keresztez.
Az útvonal hossza 6,9 km, a menetidő 3,5 
óra. 

ZSIBRITÓI TANÖSVÉNY
Útvonal: A tanösvény az egykori zsibritói 

plébánia mellől indul, a Bebrava patak völ-
gyén keresztül a hatalmas sziklák
felé vezet, amelyeket a helybéliek Stan-
garígel – Korponai kőszirtek név alatt is-
mernek.
Az útvonal hossza 5,4 km, a menetidő 1,5 
óra. 

Kapcsolat: www.naucnechodniky.sk
www.turistikaonline.sk

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

SPORTRENDEZVÉNYEK A RÉGIÓ-
BAN
Lásd a Rendezvény-kalauz c. fejezetet

SPORTCSARNOKOK ÉS TORNATER-
MEK 
Gyügyfürdő
Ľ. Štúr Egyesített Iskola - rugalmas poliu-
retán felszín, méret 38x18 m, kézilabda, 
kosárlabda, röplabda, teremfoci.
Kapcsolat: +421 45 5583175, +421 915 
764534, www.skoladudince.sk

Szebelléb
Anton Matula óvoda és általános iskola – 
rugalmas poliuretán felszín, méret 36x18 
m, kézilabda, kosárlabda, röplabda, 
teremfoci, fl oorball.
Kapcsolat: +421 45 5591743, www.
zssebechleby.edu.sk 

Hegybánya
Maximilián Hell Óvoda és Általános Iskola 
– fapadló, méret 36x18 m, kézilabda, 
kosárlabda, röplabda, teremfoci.
Kapcsolat: +421 45 6929187, +421 905 
258847

FUTBALLPÁLYÁK
Futballpályák lelátóval:

Gyűgyfürdő, Teszér, Hontnémeti, Berencs-
falu, Selmecbánya.

Futballpályák:  
Szebelléb, Terény, Hegybánya.
A futballpályák üzemeltetői az adott köz-
ség, illetve város önkormányzata által 

létrehozott sportegyesületek.

MULTIFUNKCIÓS SPORTPÁLYÁK 
MESTERSÉGES GYEPPEL
Bagyan 

tenisz, röplabda, lábtenisz, futball, kosár-
labda, méret 33x18 m
Kapcsolat: +421 918 892 842

Selmecbánya
J. Kollár Alapiskola, Ul. L. Svobodu - te-
remfoci 
Kapcsolat: +421 918 255 415

Gyökös 
tenisz, röplabda, lábtenisz, futball, kosár-
labda, méret 33 x 18 m
Kapcsolat: +421 918 515779

Gyügyfürdő
futball, tenisz, röplabda, lábtenisz, méret 
36x18 m
Kapcsolat: +421 903 362953 

Hontnémeti
és Alapiskola – futball, tenisz, röplabda, 
lábtenisz, kosárlabda.
Kapcsolat: +421 911 277453, +421 45 
5583946

Kövesmocsár 
tenisz, röplabda, lábtenisz, futball, méret 
36 x 12 m
Kapcsolat: +421 911 320871

Berencsfalu
sportközpont – tenisz, röplabda, lábtenisz, 
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futball, télen korcsolyázás, méret 38x18 m.
Kapcsolat: +421 902 386893

Szebelléb
sportközpont – tenisz, röplabda, lábtenisz, 
futball, méret 36 x 18 m 
Kapcsolat: +421 915 847645, +421 903 
418966, www.sebechleby.com

Hegybánya 
teremfoci, tenisz, röplabda, lábtenisz, 
méret 36x18 m
Kapcsolat: +421 45 6929117

Magaslak 
tenisz, röplabda, lábtenisz, futball, télen 
korcsolyázás, méret 24 x 12 m
Kapcsolat: +421 918 872485

TENISZPÁLYÁK
Selmecbánya

hotelová akadémia Joergesov dom a.s. 
(magániskola), 
Kapcsolat: +421 911 401086
nyitva májustól szeptemberig.

Selmecbánya
ZŠ J. Kollára, Ludvika Svobodu 40 
Kapcsolat: +421 918 255 415

Gyügyfürdő
Sport centrum - Liečebný dom (fürdőház) 
Rubín, Kúpeľná 106
Kúpeľná 106
Kapcsolat: +421 45 55 04 910
+421 45 5504920

Hontnémeti
Óvoda és Alapiskola – 2 salakos tenisz-
pálya 
Kapcsolat: +421 902 261778, +421 902 
294 224

USZODÁK
Selmecbánya

Fürdő - uszoda, Mládežnícka 10 ,
Banská Štiavnica
Kapcsolat: +421 45 6912724  

FITNESS KÖZPONTOK
Selmecbánya

Fitness centrum Dynamika, Mládežnícka 24 
Kapcsolat: +421 904 183 232, +421 903 
390 024, +421 903 517 868

Selmecbánya
Fitnes Činka, Mládežnícka 10 
Kapcsolat: +421 908 953 783

Gyügyfürdő
megújító - regeneráló központ (fi tness) - 
Liečebný dom Rubín (fürdőház)
Kapcsolat: +421 45  5504920

Szentantal
Fitness centrum
Kapcsolat: +421 903 966 044

EGYÉB SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
Selmecbánya

Paintball
Kapcsolat: +421 908 914 950

Selmecbánya
Bowling terem, Zvonová 2
Kapcsolat: +421 45 69 21 113

Gyügyfürdő
Liečebný dom Rubín (fürdőház), Kúpeľná 
106, 2 x tekepálya, squash
Kapcsolat: +421 45 55 04 910
+421 45 55 04 920

Selmecbánya
nyilvános motokrossz létesítmény  
GEOCLUB Šobov - Az ingyenes nyilvános 
motokrossz létesítmény Šobovon a moto-
rozni vágyó nyilvánosság igényeit szolgálja,  
minimálisra csökkentve a sporttevékenység 
negatív hatását a természetre, valamint a 
Selmeci-hegység Tájvédelmi Körzet e cél-
ból való igénybevételét. A pályákat az AMK 
Sitno motoros klub tervezte és gondoskodik 
az üzemeltetésükről. Az összes pályán a 
motokrossz létesítmény használatával kap-
csolatos szabályok vannak érvényben. 
Kapcsolat: +421 911 343 052
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SZÁLLODÁK

HOTEL MINERÁL ****

A Hotel Minerál korszerű szálloda 
Gyügyfürdő város központjában, a fürdőö-
vezet közvetlen szomszédságában, mely-
nek jelenlegi kapacitása 139 fekvőhely. A 
Hotel Minerál felszereltségével, szolgálta-
tásaival és fekvésével megfelel a széles 
ügyfélkör elvárásainak, az üzletemberektől 
kezdve az utazókon keresztül egészen a 
rendezvényszervezőkig.

Szolgáltatások - Sonáta étterem, lobby 

bár, éjjeli bár, konferencia- és üléstermek, 
Wi-Fi internet, száraz szauna, gőz szauna, 
frissítő medence, Karib örvény zuhany, 
jacuzzi, pezsgőfürdő, víz alatti masszázs, 
parafi npakolás, talpmasszázs, különféle 
típusú masszázsok, ceragem master V3 - 
automatikus melegítő masszírozó készülék.

Kapcsolat: Hotel Minerál ****, 
Okružná 124, 962 71  Dudince, 

www.hotelmineral.sk 

HOTEL GRAND MATEJ ***

A Hotel Grand Matej Selmecbánya tör-
ténelmi városközpontjában található. A Hotel 
Grand Matej tágas, igényesen berendezett 
szobákkal várja a látogatókat. Alkalmas cé-

ges rendezvények és iskolázások, edző- és 
sporttáborok lebonyolításra, pihenésre és 
gyógykezelésre, családi üdülésekre, nász-
utakra, valamint igényes ügyfeleknek is 
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ajánljuk.
Szolgáltatások - Matej étterem, konfe-

renciatermek, Wi-Fi internet, pezsgőfürdő, 
szauna világ, különböző típusú masszázsok, 
örvényfürdő, teke, biliárd, teniszpálya, lo-

vaglás, gyermekkuckó, saját parkoló, hegyi 
bicikli kölcsönző.

Kapcsolat: Hotel Grand Matej ***, 
Kammerhofská 5, 969 01 Banská Štiavnica, 

www.grandmatej.sk 

DIAMANT FÜRDŐSZÁLLÓ ***

A Diamant*** Dudince szálloda egy- és 
két ágyas szobákban, illetve a megfelelő 
kiegészítőkkel felszerelt apartmanokban kí-
nál szállást. A szálloda számos balneológiai 
kezelést és szolgáltatást kínál, amelyek min-
den ügyfél igényeit kielégítik.

A gyógykezelések iránt érdeklődők több 
mint 70 fajta - gyógy- és pihentető jellegű 
kezelés közül választhatnak, mint például 
az ásványfürdők, különböző típusú masz-
százsok, CO2 gáz injekciók, hidroterápia, 
elektroterápia, hőkezelés, mozgásterápia, ki-
nesiotaping, szauna, akupunktúra, bankolás, 
oxigénterápia, hidegterápia.

Szolgáltatások - étterem, Wi-Fi internet, 
ajándéktárgy kínálattal egybekötött butik, 
pénzváltó, széf, földalatti garázs, őrzött 
parkolók, kerékpárkölcsönző, nordic wal-
king, teniszpálya, biliárd, nagyméretű sakk, 
pezsgőfürdő és nudista strand az V. emelet 
teraszán, szolárium, kozmetika, fodrászat, 
pedikűr, manikűr, vetítőterem (150 férőhe-
lyes), tárgyaló (40 férőhelyes), belső úszó 
medence, belső kényeztető medence, külső 
medence.

Kapcsolat: Liečebný dom Diamant ***, 
Kúpeľná 107, 962 71  Dudince, 

www.diamant.sk 

Gyügyfürdő varázslatos termálvizéről 
híres. Az egymással, folyosóval összekötött 
Rubín és Smaragd fürdőszállodák szeretettel 
várják az érdeklődőket, akik színvonalas szol-
gáltatásokra vágynak, hogy elfogadható áron, 
az itt-tartózkodás során részt vehessenek az 
általuk kiválasztott gyógykezeléseken.

A gyógykezelések iránt érdeklődők több 
mint 70 fajta - gyógy- és pihentető jellegű 
kezelés közül választhatnak, mint például 

az ásványfürdők, ergoterápia, hidrokine-
ziterápia, Kneipp-taposó, pezsgőfürdők, 
skót zuhany, örvényfürdő, biotron lámpa, 
négykamrás fürdő - hidrogalvanizálás, 
infravörös melegítő, inhalálás, mágneste-
rápia, Sólux-lámpa, ultrahang, különböző 
masszázsok, hidegterápia, parafi npakolás, 
gázbefecskendezés, tőzegpakolás.

Szolgáltatások - étterem, lobby bár, 
presszó, ajándékbolt, pénzváltó, széf, 

KÚPELE DUDINCE, A.S. – RUBÍN *** ÉS SMARAGD*** FÜRDŐSZÁLLODÁK 
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gyermekkuckó szakmai felügyelettel (meg-
rendelésre, 3 évesnél idősebb gyermekek 
részére), PC, Wi Fi internet (hallok, bárok), 
vendégek szállítása, kongresszusi terem, 
társalgó, fodrászat, pedikűr, manikűr, koz-
metika, szolárium, Wellnea vitális világ – 
wellness, örvényfürdő, tepidáriumok, pezs-

gőfürdővel egybekötött szaunavilág, külső 
medence, sportközpont – teke, squash, 
tenisz, fi tness.

Kapcsolat: Liečebné domy Rubín *** 
a Smaragd ***, Kúpeľná 106, 

962 71 Dudince, www.kupeledudince.sk 

A Hotel Flóra Gyügyfürdő külterületén 
található. A szálloda a közepesen igényes 
ügyfeleket célozza még, miközben céges 
rendezvények, iskolázások megszervezé-
sére is alkalmas.

A kezelések - ezen belül gyógy- és 
pihentető jellegű kezelések kínálatából 
nem hiányoznak például a hidroterápiás 
kezelések, mint például az örvény- a pezs-
gő- és a növénykivonat fürdő, a medencet-
orna, az elektroterápia, a különböző típusú 

masszázsok, nyirokmirigy-masszázs, gáz 
injekciók, parafin- és tőzegpakolás, cso-
portos és egyéni torna.

Szolgáltatások - étterem, szállodai bár 
terasszal, WiFi internet, medence, pihenő 
medence, örvényfürdő, szauna, kozmeti-
ka, pedikűr, kerékpárkölcsönző, könyvtár, 
teniszpálya, pénzváltó, vendégek szállí-
tása.

Kapcsolat: Hotel Flóra ***, Kúpeľná 101, 
962 71 Dudince, www.fl oradudince.sk

HOTEL FLÓRA ***
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HOTEL JANTÁR ***

A Hotel Jantár Dudince Gyügyfürdő 
sétáló övezetének végén található. Ügyfe-
leinknek teljes körű szolgáltatásokat, kirán-
dulásokat a környező helyekre, valamint a 
kívánságaiknak megfelelő szolgáltatásokat 
és tevékenységek széles körét nyújtjuk. 

A kezelések - ezen belül gyógy- és pi-
hentető jellegű kezelések kínálatából nem 
hiányoznak például a hidroterápiás kezelé-
sek (víz alatti masszázs, tengeri fürdő stb.), 

különböző típusú masszázsok, bankolás, 
oxigénterápia, tőzegpakolások, parafi n, Só-
lux, phyaction.

Szolgáltatások - étterem, lobby bár, éjjeli 
bár, tárgyalók, Wi Fi internet, teniszpályák, 
belső medencék, sportpálya, mini golf, bili-
árd, asztalitenisz, gyermek gumiasztal, kon-
diterem, kerékpárkölcsönzés.

Kapcsolat: Hotel Jantár ***, Kúpelná 98, 
962 71 Dudince, www.jantardudince.sk 

HOTEL PRAMEŇ ***

A Hotel Prameň a fürdőváros szívében 
található. Különböző szálláscsomagokat kínál 
- hétvégi, pihenő, feltöltődési célú csomagokat 
az idősebbek részére, és mindenekelőtt gyó-
gyászati - rehabilitációs csomagokat.

A kezelések - ezen belül gyógy- és pihen-

tető jellegű kezelések kínálatából nem hiá-
nyoznak például a különböző típusú masszá-
zsok, az örvény- és a pezsgőfürdő, az egyéni 
gyógytorna, a hidrokineziterápia, a taposó, 
az elektroterápia, az ultrahangos kezelés, a 
mágnesterápia, parafi npakolás, a hűsítő zselé, 
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a fototerápia, a szobabicikli, az inhalálás és a 
tőzegpakolás.

Szolgáltatások: étterem, kávéház, nappali 
bár s terasszal, Wi Fi internet, szauna világ, 
fedett medence ellenörvénnyel, masszírozó fú-

vókákkal és vízköpővel, örvényfürdő hidro- és 
pezsgő masszázzsal, napozó terasz, kerékpár-
kölcsönzés, fi tness, biliárd.

Kapcsolat: Hotel Prameň ***, Dudince 8, 
962 71 Dudince, www.dudincepramen.sk 

HOTEL HVIEZDA ***

A Hotel Hviezda Gyügyfürdő központjá-
ban található. Teljes körűen berendezett szo-
bákkal, szolgáltatások és kezelések gazdag 
kínálatával várja az érdeklődőket.

A kezelések - ezen belül gyógy- és pi-
hentető jellegű kezelések kínálatából nem 
hiányoznak például a különböző típusú masz-
százsok, a parafi npakolás, a bankolás, az ör-
vényfürdő, a rollen lux masszírozó készülék, a 

kollagén kezelés, a szolárium, a phyaction, a 
mágnesterápia, illetve a bioptron pro.

Szolgáltatások - étterem, kávéház nyári 
terasszal, Wi-Fi internet, fi nn szauna, belső 
medence masszírozó fúvókákkal, vízfüggöny-
nyel és vízköpőkkel, 18-lyukú adventure golf-
pálya, tárgyalók. 
Kapcsolat: Hotel Hviezda ***, Okružná 123, 

962 71 Dudince, www.hviezda-dudince.sk 

HOTEL KERLING ***

A Hotel Kerling Selmecbánya történel- mi városközpontjától 700 m-re található. 
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az összes szoba tágas, a szálloda étterme 
légkondicionált, a szállodai szolgáltatások 
színvonala igen magas.

Szolgáltatások - étterem, bár, Wi-Fi inter-
net, konferencia- és tárgyalótermek, biliárd, 

szauna, fi tness központ, privát parkoló.
Kapcsolat: Hotel Kerling ***, Dolná 850/12, 

969 01 Banská Štiavnica,
www.hotelkerling.sk 

HOTEL SALAMANDER ***

A Hotel Topky közvetlenül a Bacsó-
falvai (Počúvadlo) tó mellett helyezkedik 
el. A családi hangulatú szálloda egy- és 
kétágyas, berendezett szobákkal várja az 
érdeklődőket. 

Szolgáltatások - étterem, koliba vero-

nika, parkerdő, mini golf, hegyi kerékpár 
kölcsönző, szauna, örvényfürdő, szolárium, 
fi tness.

Kapcsolat: Hotel Salamander ***
J. Palárika 1, 969 01 Banská Štiavnica

www.hotelsalamander.sk 

HOTEL TOPKY *

Hotel Topky leží v priamo pri jazere 
Počúvadlo. Hotel s rodinnou atmosférou po-
núka ubytovanie v jednoposteľových a dvoj-
posteľových izbách, zariadených nábytkom. 

Služby - reštaurácia, koliba veronika, 

lesopark, minigolf, požičovňa horských bicy-
klov, sauna, whirlpool, solárium, fi tness.

Kapcsolat: Hotel Topky *, Počúvadlianske 
jazero 199, 969 01 Banská Štiavnica, 

www.hoteltopky.sk 
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PANZIÓK

A régió kevésbé igényes látogatóit meg-
annyi szálláslehetőség várja, panziók formá-
jában. A panziók igen nagy népszerűségnek 
örvendenek, mivel többségük családi típusú 
szállást kínál. Ennek köszönhetően a látogatók 
otthonosan érezhetik magukat. Az üzemelte-
tők nagyon szívélyesek és teljesítik a vendég 

összes kívánságát. A panzió (a 419/2001 T. t. 
rendelet értelmében) egyszerű, szállodai típusú 
szállás, amely legalább 5 szobával, szobánként 
pedig legalább 4 állandó fekhellyel rendelkezik. 
A vendégek részére reggelit, esetenként egész 
napos étkeztetést, illetve alapvető szolgáltatá-
sokat kínál az adott panzió lehetőségei szerint. 

Penzión Matej
Kammerhofská 5, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45 6921 213
www.penzionmatej.sk

Penzión Rozália
Dolná ružová 4, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 948 221 213
www.rozalia.sk

Penzión Cosmopolitan I.
Zvonová 2, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 918 601 149 
www.1.penzioncosmopolitan.sk

Penzión Cosmopolitan II.
A.Kmeťa 18, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45 692 11 13
www.2.penzioncosmopolitan.sk

Penzión Ister
Višnovského 4, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45 6921 566 
www.vvb.sk/cms/index.php?page=pen-
zion-ister

Penzión Kremenisko
Kremenisko 1, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 903 463 115
www.ubytovanie-banska-stiavnica.eu

Penzión na Kopci
Športová 8, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45 6922 325
www.nakopci.sk

Penzión na Trojici
Nám. sv. Trojice 17, 969 01 Banská 
Štiavnica
Tel.: +421 903 766 224
www.natrojici.sk

Penzión Nostalgia
Višňovského 3, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 905 360 307
www.nostalgia.stiavnica.sk

Penzión pri jazere - OMAD
Počúvadlianske Jazero 32, 969 01 
Banská Stiavnica
Tel.:  +421 45 6994 133
www.omad.sk

Penzión Príjemný oddych 
Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 915 511 258 
www.prijemnyoddych.sk



80 ARANY ÚT HELYI AKCIÓCSOPORT

Penzión Resla pri Klopačke
Dolná Resla 2, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45 6922 021
www.penzionresla.sk

Penzión Terra Banensium
Okrúhla 8, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 944 223 854
www.ubytovaniebanskastiavnica.sk

Penzión Tomino
Akademická 9, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45 6921 307
www.penziontomino.sk

Penzión Kachelman 
Kammerhofská 18, 96901 Banská 
Štiavnica
Tel.: +421 45 692 23 19
www.kachelman.sk

Penzión - Súkromná hotelová akadémia 
Banská Štiavnica

Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: + 421 911 884 390 
zuzana.maruskova@gmail.com
www.sha.sk/ponukaubytovania.html

Penzión AURA
Staromestská 8, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 908 052 344
aura@ubytovaniestiavnica.sk
www.ubytovaniestiavnica.sk

Penzión Cosmopolitan III.
969 01 Štiavnické Bane
Tel.: +421 948 282 480
cosmopolitan3@penzioncosmopolitan.sk
www.3.penzioncosmopolitan.sk

Penzión Richňava
Štiavnické Bane 731, 969 81 Štiavnické 
Bane
Tel.: +421 911 635 513 
www.penzionrichnava.sk

Penzión Starý Hostinec
Svätý Aton 81, 96972 Svätý Anton
Tel.: +421 45 6931 124
www.staryhostinec.sk

Penzión Antolský mlyn
Svätý Anton 220, 969 72 Svätý Anton
Tel.: +421 45 6931 311
www.antolskymlyn.sk

Penzión Villa ŽAKÝL
Podhorie 92, 969 82 Podhorie
Tel.: +421 917 663 690
www.zakyl.sk

Penzión U Mlynárky
Viničná 404, 962 71 Dudince
Tel.: +421 917 230 254
www.umlynarky.sk

Penzión Fortuna
Pod horou 252, 962 71 Dudince
Tel.: +421 907 433 892
www.fortunadudince.sk

Penzión Gabika 
Viničná 5, 962 71 Dudince
Tel.: +421 905 259 207
www.penziondudince.sk

Penzión Relax Dudince
Sládkovičova 316, 962 71 Dudince
Tel.: +421 907  389 888
www.penzionrelaxdudince.sk

Penzión Villa Eva
A. Kmeťa 358, 962 71 Dudince
Tel.: +421 45 5583 005
www.penzionevadudince.sk

Penzión Panorama
Pod horou 240, 962 71 Dudince
Tel.: +421 36 749 14 33
www.panorama-hotel.sk

NYARALÓK, KUNYHÓK

Régiónk természeti kincsekben gazdag. 
Szebbnél szebb zugok rejtőznek a csendes, 
nyugodt természet bársonyos ölén. Mindezek a 
helyek pihenésre, kikapcsolódásra alkalmasak. 
A helyi vállalkozók közül ezért többen kínálnak 
szálláslehetőséget nyaralókban, illetve kunyhó-
ban. A régiónkban levő összes nyaraló és kuny-
hó eleget tesz minden feltételnek, amely szük-

séges ahhoz, hogy felejthetetlen pillanatokat 
tölthessünk az érintetlen természet lágy ölén. A 
kunyhók egy része egyszerű szálláslehetősé-
get kínál, más kunyhók és nyaralók viszont kor-
szerűek és modern műszaki berendezésekkel 
vannak felszerelve. Elég, ha áttanulmányozza 
a kínálatot, és bizonyára kiválasztja azt a lehe-
tőséget, amellyel elégedett lesz.
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Chata Sebechleby
962 66 Sebechleby
+421 905 655 221
sorec@chatapodlipami.sk

Chata pod lipami
962 66 Sebechleby - Stará Hora
+421 905 655 221
www.chatapodlipami.sk

Pivnica nad Špitom
962 66 Sebechleby - Stará Hora
+421 908 558 425
www.pivnicanadspitom.starahora.sk

Pivnica sv. Urbana
962 66 Sebechleby - Stará Hora
+421 905 601 546
jozefc6@gmail.com

Pivnica u Geľa 
962 66 Sebechleby - Stará Hora
+421 905 601 546
jozefc6@gmail.com

Pivnica Kaufman
962 66 Sebechleby - Stará Hora
+421 904 620 950

Chata Anna
962 66 Sebechleby - Stará Hora
+421 907 830 338
patmatusova@gmail.com

Chata nad močiarom
962 66 Sebechleby - Stará Hora
+421 908 905 293
mariasopkova5@gmail.com

Prosredná pivnica
962 66 Sebechleby - Stará Hora
+421 908 489 181
www.prosrednapivnica-sk.webnode.sk

Chata Janko
962 66 Sebechleby - Stará Hora
+421 902 303 268
hluchyjan@zoznam.sk

Chata Anka
962 66 Sebechleby - Mladá Hora
+421 908 942 098
anna.husakova@gmail.com

Rekreačné zariadenie Mladá Hora
962 66 Sebechleby - Mladá Hora
+421 915 836 972
www.sebechleby.eu

Chata Biele dráhy
962 67 Ladzany
+ 421 905 655 221
www.chatabieledrahy.sk

Chata U Marcela
962 67 Ladzany
+421 903 897 066
margetova.ivka@gmail.com

Chata Dudince - Lesy SR
962 71 Dudince
+421 918 334 404
edita.debrovska@lesy.sk

Chata U Števťaťa
962 68 Hontianske Tesáre
www.chataustevtata.sk 

Chata na Viniciach
962 65 Hontianske Nemce
+421 907 083 770
www.navinice.sk

Chata Husín
962 65 Hontianske Nemce
+421 944 223 692
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Chata Anka
962 65 Kráľovce - Krnišov
+421 908 355 410
peter.babiak4@gmail.com

Chata Rovne
969 72 Svätý Anton 
+421 904 151 757
madeira@post.sk

Chata Štiavnické Bane
969 81 Štiavnické Bane
+421 948 301 175
robert.frano@movianto.com

Chata Richňava
969 81 Štiavnické Bane
+421 904 552 255
hontex.pekaren@centrum.sk

Chata Viktoria
969 81 Štiavnické Bane
+421 944 925 248
chata.viktoria@gmail.com

Chalupa pod Tanádom
969 81 Štiavnické Bane
+421 915 850 919
barboravancova1@gmail.com

Chata Štiavnica 
969 81 Štiavnické Bane 
+421 903 975 082
www.chata-stiavnica.com

Chata Betka
969 81 Štiavnické Bane
+421 903 887 876

Chata Halča
966 15 Banská Belá 
+421 903 659 795
martin.hustava@gmail.com

Chata Pri jazere
966 15 Banská Belá
+421 915 043 223
www.chatanadjazerom.com

Chata Dinas 
969 01 Banský Studenec
+421 45 691 28 25
info@chatadinas.sk

Chalupa Kysihýbel
969 01 Banský Studenec
+421 903 320 357
terezka374@azet.sk

Chata Simonka
969 01 Banský Studenec
+421 902 839 693

Chata Sofi a
969 01 Banský Studenec
+421 911 309 268
oikonip@szm.sk

Chata Štefultov
969 01 Banská Štiavnica - Štefultov
+421 903 232 343
www.kindoubytko.com

Chata Modrá ruža
Ilija 198, 969 01 Banská Štiavnica
+421 905 617 066
www.bluerose.sk

Chata West & Katka
Počúvadlianske jazero, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 903 975 082
www.chaty-pocuvadlo.sk

Chata Veverka
Počúvadlianske jazero, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 915 830 678

Chata Hron
Počúvadlianske jazero, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 910 910 545
www.chatahron.sk

Chata Lodiar
Počúvadlianske jazero, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 907 870 993
www.lodiar.sk

Chata Dorotka
Počúvadlianske jazero, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 907 138 778

PRIVÁT SZÁLLÁS

A privát szállás és az apartmanok igen 
nagy népszerűségnek örvendenek látoga-

tóink körében. Nyugalmat, meghitt, családi 
hangulatot árasztanak. Ezek a szálláslehe-
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tőségek megfelelnek az alapvető követel-
ményeknek, magasabb színvonallal rendel-
keznek, felszereltségük szintje igen magas. 
A vállalkozók kínálatában különböző típusú 
és kategóriájú privát szállások szerepelnek. 
A látogató a privát szállások és apartma-
nok széles kínálatából választhat, a teljes 

ingatlant vagy annak egy részét bérelheti 
ki, mindegyikben teljes és célszerű be-
rendezés áll rendelkezésére. A bérbeadó 
vállalkozók teljesítik a látogató valamennyi 
kívánságát és szívesen fogadják Önt a ren-
delkezésre álló privát szállások, apartma-
nok bármelyikében.

Apartmán 4 Sochy
Kammerhofská 16, 969 01
Banská Štiavnica
+421 915 740 261
www.4sochy.sk

Apartmán Archanjel
Radničné námestie 1, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 915 365 371
www.archanjel.com

Apartmány Antik Pratterov Dom
A. Pécha 8, 969 01 Banská Štiavnica
+421 908 907 560
www.apartmanyantik.sk

Apartmán Franko
Dolná ružová 232/18
969 01 Banská Štiavnica
+421 908 648 707
www.apartmanfranko.sk

Apartmány J&A
969 01 Banská Štiavnica
+421 904 608 758
www.apartmanyja.sk

Apartmán U lenivého kocúra
Andreja Kmeťa 8, 969 01 Banská Štiavnica
+421 905 623 040
dagmar.klimentova@gmail.com

Apartmánový dom Zlatý dvor
Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 918 413 065
www.apartmanstiavnica.sk

Apartman Ajaj
Kriovatka 20, 969 01 Banská Štiavnica
+421 905 757 296
www.apartman.ajaj.sk

Apartmán Enko
Pod Kalváriou 11, 969 01 Banská 
Štiavnica
+ 421 903 121 908
info@forest-consult.sk

Apartmán DOMino
Jána Hollého 9, 969 01 Banská Štiavnica
+421 911 856 037
jpokrivcak@gmail.com

Apartmány Babovo 
966 15 Banská Belá
+421 905 156 288
www.babovo.sk

Apartmán Jana
969 81 Štiavnické Bane
+421 917 717 313
jankadaub@gmail.com
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Apartmán Soví  Dom
Svätý Anton 292/15, 969 72 Svätý Anton
+421 918 153 007
sovidom@centrum.sk

Apartmánový dom VilaBela
966 15 Banská Belá
+421 907 065 200
www.vilabela.sk

Apartmánový dom Hubert
Strieborná 6, 969 01 Banská Štiavnica 
+421 903 358 961
www.apartmanhubert.sk

Apartmánový dom 206
Jána Palárika 10, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 905 549 247
www.206.sk

Apartmán U Holiča 
Samuela Mikovíniho 1, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 908 344 668
apartmanuholica@gmail.com

Villa Vážka
969 81 Štiavnické Bane
+421 908 086 531
www.villavazka.sk

Villa Gabika
29. augusta 21, 969 01 Banská Štiavnica
+421 907 828 346

Privát Ranč Nádej
Na Záhumí 499, 969 72 Svätý Anton
+421 911 806 499
www.rancnadej.sk

Privát Cafe Madeira
969 72 Svätý Anton
+421 904 151 757
www.cafemadeira.sk

Privát Hájovňa
966 15 Banská Belá
+421 905 331 177
privat.hajovna@gmail.com

Privát Pavelka
Merovská 220, 962 71 Dudince
+421 905 229 442

Privát Strieborná 
Merovská 219, 962 71 Dudince
+421 918 143 942

Privát Bagha 
Moyzesova 7/A, 969 01 Banská Štiavnica
+421 903 976 862

Privát Domček pod Kalváriou
Jurija Gagarina 2, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 908 832 490
www.dpk.webnode.sk

Ubytovanie Pri prameni
962 65 Hontianske Nemce
+421 903 549 826

Ubytovanie Achát
962 71 Dudince
+421 45 5502 111
diamant@diamant.sk

Ubytovanie JAZ
A.Sládkoviča 297, 962 71 Dudince
+421 905 100 870
zlesik@zoznam.sk

Ubytovanie Piarg
969 81 Štiavnické Bane
+421 908 896 617
www.piarg.sk

Ubytovanie pri Evičke
969 81 Štiavnické Bane
+421 918 374 590
www.ubytovanieprievicke.sk

Ubytovanie pri Tajchoch
969 81 Štiavnické Bane
+421 910 673 622
gondajan@post.sk

Ubytovanie Vestim
969 81 Štiavnické Bane
+421 907 191 828
vestim@bsnet.sk

Ubytovanie u Danky
Ľ. Štúra 16, 969 01 Banská Štiavnica
+421 905 103 436
www.ubytovanievstiavnici.sk

Ubytovanie Tatiana
Jána Hollého 5, 969 01 Banská Štiavnica
+421 908 603 218
www.tatiana-penzion.sk

Ubytovanie Banská Štiavnica
Daniela Licharda 3, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 905 701 926
kollarjaroslav@azet.sk
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Ubytovanie Klinger
969 01 Banská Štiavnica
+421 915 779 620
www.klingerbs.sk

Turistická ubytovňa Sv. Juraja
A. Pécha 2, 969 01 Banská Štiavnica
+421 905 382 885
www.hosteljuraj.stiavnica.sk

Turistická ubytovňa Salamander
Kolpašská 4/A, 969 01 Banská Štiavnica
+421 903 502 867
color.rusnak@zoznam.sk

Hostel 6
Andreja Sládkoviča 6, 969 01 Banská 
Štiavnica 
+421 905 106 706
www.hostel6.sk

ÉTKEZÉS 

ÉTTEREM
A következő rész régiónk vendéglátóipari 

szolgáltatásaival foglalkozik, amelyek többnyi-
re meleg ételeket kínálnak. Többségük egész 
napos, ebéd, illetve vacsora menüvel is várja 
a látogatókat. Éttermeinkben a szlovák és a 
nemzetközi konyha szinte valamennyi fogá-

sával találkozhatnak, ám nem feledkeztünk 
meg az ételkülönlegességek kedvelőiről sem. 
A régió vendéglátóipari szolgáltatásainak 
színvonala igen magas. Hagyományos helyi 
ételeink, fogásaink országhatáron kívül-be-
lül jó hírnévnek örvendenek. Elég betérni és 
megkóstolni. Jó étvágyat kívánunk.

Reštaurácia Sonáta - Hotel Minerál ****
Okružná 124, 962 71 Dudince
+421 45 550 60 01
www.hotelmineral.sk

Reštaurácia u Sv. Petra
A. Kmeťa 164, 962 71 Dudince
+421 45 558 30 14

Reštaurácia u Mlynárky
K. Braxatorisa č. 1, 962 71 Dudince
+421 908 887 756
www.restauracia.umlynarky.sk

Pizzéria Ro-Si
Okružná 129, 962 71 Dudince
+421 917 466 587

Legend Pub
Okružná 436, 967 71 Dudince
+421 908 044551

Hostinec GAMA
K. Braxatorisa 22, 962 71 Dudince
+421 905 442 878

Motorest Tranzit
Hont. Nemce 352,
962 65 Hontianske Nemce
+421 45 559 13 45
www.motoresttranzit.sk
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Pizzéria Hont
Hont. Nemce 3, 
962 65 Hontianske Nemce
+421 919 319 619
www.pizzahont.sk

Motorest Devičie 
Devičie 121, 962 65 Hontianske Nemce
+421 45 559 12 73
www.motorestdevicie.sk

Starý hostinec
Svätý Anton 81, 969 72 Svätý Anton
+421 45 693 11 24
www.staryhostinec.sk

Reštaurácia U Starkej - Ranč Nádej
Na Záhumí 499, 969 72 Svätý Anton
+421 948 461 222
www.rancnadej.sk

Koliba Veronika - Hotel Topky
Počúvadlianske jazero 199, 
969 01 Banská Štiavnica
+421 45 699 41 15
www.hoteltopky.sk

Reštaurácia Penzión na Kopci
Športová 8, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6922 325
www.nakopci.sk

Pivovar Erb
Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica
+421 917 755 235
www.pivovarerb.sk

Reštaurácia Black M
Námestie Sv. Trojice2,
 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 692 02 02
www.blackm.sk

Reštaurácia Penzión Kachelman 
Kammerhofská 18,
 96901 Banská Štiavnica
+421 45 692 23 19
www.kachelman.sk

Reštaurácia Penzión Cosmopolitan I.
Zvonová 2, 969 01 Banská Štiavnica
+421 918 601 149 
www.1.penzioncosmopolitan.sk

Reštaurácia Monarchia
A. Sládkoviča 2, 969 01 Banská Štiavnica
+421 905 360 307
www.monarchia.stiavnica.sk

Reštaurácia Penzión Príjemný oddych 
Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
+421 915 511 258 
www.prijemnyoddych.sk

Reštaurácia Hotel Salamander ***
J. Palárika 1, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6913 992
www.hotelsalamander.sk

Reštaurácia Pod starým mestom
Botanická 11, 969 01 Banská Štiavnica
+421 905 888 988
www.podstarymmestom.sk

Reštaurácia Penzión na Trojici
Nám. sv. Trojice 17, 
969 01 Banská Štiavnica
+421 903 766 224
www.natrojici.sk

Reštaurácia a piváreň Matej
Akademická 4, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 692 12 13

Meštianska pizza
Andreja Kmeťa 2, 969 01 Banská 
Štiavnica
+421 800 100 004
www.mestianska.sk

Reštaurácia Hotel Grand Matej ***
Kammerhofská 5, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6921 213
www.grandmatej.sk

Reštaurácia U Böhma
Strieborná 7, 969 01 Banská Štiavnica
+421 903 525 022
www.ubohma.sk

Reštaurácia Gallery
Trojičné námestie 8, 
969 01 Banská Štiavnica
+421 45 692 12 52
www.restauraciagallery.sk

Reštaurácia Tulsi
Radničné námestie 13, 
969 01 Banská Štiavnica
+421 949 593 477
www.tulsi.sk

Reštaurácia Balans
Súkromná hotelová akadémia 
Banská Štiavnica
Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica
+ 421 903 519 111 
www.sha.sk
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Reštaurácia Hotel Kerling ***
Dolná 850/12, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6949 912
www.hotelkerling.sk

Reštaurácia Ametyst
Križovatka 3, 969 01 Banská Štiavnica
+421 907 636 774
www.ametystbs.sk 

Poľovnícka reštaurácia Hubert
Strieborná 4, 969 01 Banská Štiavnica
+421 903 029 011

Terasa u Blaškov
Počúvadlianske jazero 199, 969 01 
Banská Štiavnica
+421 908 963 829
www.terasaublaskov.sk

WELLNESS ÉS FÜRDÉS

DUDINKA STRANDFÜRDŐ
Gyügyfürdőn működik. Neve a 

Gyügy-tündér legenda alapján jött létre, mely 
szerint a tündér hozta el egykor Gyügyfürdő-
re a gyógyvizet.  A Dudinka strandfürdőt több 
évtizede építették, azonban 2007-ben nagy-
szabású átalakításon ment keresztül. A nyil-
vános Dudinka nyári termál strandfürdőt 300 
méter választja el a fürdőhely szállodáitól. A 
strandfürdő májustól szeptemberig üzemel. 
Kisebb alapterületének köszönhetően a csa-
ládi típusú strandfürdők közé soroljuk, napi 
befogadó készsége 1360 fő.

A strandfürdő területén 4 medence mű-
ködik:

- pihenő medence - vízhőmérséklet 27 °C
- élménymedence -  vízhőmérséklet 28 °C
- gyermek medence - vízhőmérséklet 30 °C
- ásványvizes medence - vízhőmérséklet 
 34 °C

Az ásványvizes medence gyügyfürdői 

gyógyvízzel feltöltött medence, amely moz-
gásszervi, szív- és érrendszeri, illetve számos 
egyéb megbetegedés kezelésére szolgál. 

A strand területén különböző vízi látvá-
nyosságok várják a látogatókat, mint pél-
dául vízi csúszda, csúszda, vadvíz, illetve 
masszírozó fúvókák. A strandfürdőről nem 
hiányozhatnak a napozóágyak, az öltözők, a 
gyermekkuckó, valamint a büfék és a frissítő 
standok. Kedve szerint strandröplabdázhat, 
vagy óriás sakkot játszhat, csemetéi eközben 
a homokozóban, a mászókákon és a hintákon 
hancúrozhatnak. 

Kapcsolat: www.kupeledudince.sk/volny-
cas/kupalisko-dudinka 

WELLNEA VITÁLIS VILÁG – KÚPELE 
DUDINCE, A.S. (GYÜGYFÜRDŐ)

A gyügyfürdői wellness a tökéletes fel-
frissülés garanciája. A wellness a Rubín 
fürdőszállóban működik. Délelőttönként 
hidrokinezoterápia név alatt gyógykezelés 
folyik a medencében. Délután és este a me-
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dence rövid pihentető úszásra használható. 
Emellett 2 száraz és 2 gőz szauna, pezs-
gőfürdő, tepidárium és hidromasszázs várja 
az érdeklődőket. Ezt kiegészítendő, a lazító 
masszázs széles kínálatából választhat. Ne 
feledkezzen meg az előzetes időpont-egyez-
tetésről.

Kapcsolat: +421 45 550 4983
www.kupeledudince.sk/volny-cas/vi-

talny-svet-wellnea 

WELLNESS A MINERÁL DUDINCE 
SZÁLLÓBAN

Tökéletes pihenést kínálunk a Minerál 
Dudince Szálló Wellness Központjában. 
Vegye igénybe a száraz és a gőzszaunát, 
a felfrissítő medencét, a jacuzzit, illetve vá-
lasszon a lazító masszázsok bőséges kíná-
latából.

A szálloda wellness részlege nemcsak a 
szállodai vendégek, hanem a nagyközönség 
rendelkezésére is áll, azonban ne feledkez-
zen meg az előzetes időpont-egyeztetésről.

Kapcsolat: +421 45 550 6001
www.hotelmineral.sk/wellness-hote-

la-mineral-dudince 

WELLNESS A HVIEZDA DUDINCE 
SZÁLLÓBAN

A szálloda wellness szolgáltatások gaz-
dag kínálatával várja az érdeklődőket. A 
szálloda medencéje vízi látványosságokkal 
rendelkezik, mellette fi nn szauna működik. A 
balneoterápiai központ gyógykezelések szé-
les választékát, lazító masszázst, kollagén 
terápiát, oxigénterápiát, mágnes kezelést, 
bioptron pro kezelést, méregtelenítő fürdőt, 
masszázs székeket, valamint szoláriumot 
kínál. Az időpontot előre egyeztetni kell.

Kapcsolat: +421 907 844 301
www.hviezda-dudince.sk/procedury/bazen 

AZ U MLYNÁRKY DUDINCE PANZIÓ 
WELLNESS-RÉSZLEGE

Öt díszített szaunában pihenhet, sétálhat 
egyet a Kneipp-fürdőben, hagyja kényeztetni 
magát az amazoni esőben, vagy vagyon egy 
frissítő fürdőt a vízi látványosságokkal teli 
medencében. Tegye teljessé wellness napját 

a pezsgőfürdőben és a tepidáriumban, miköz-
ben az ablakon keresztül kedvére csodálhatja 
a természet szépségeit. A Wellness központ 
látogatását azonban előre egyeztetni kell.

Kapcsolat: +421 917 478 130
www.umlynarky.sk/wellness_spa.sk.html 

A GRAND MATEJ BANSKÁ ŠTIAV-
NICA SZÁLLODA WELLNESS-RÉSZ-
LEGE

Kellemes és zavartalan pihenést kínál a 
szálloda 5. emeletén található wellness rész-
leg, melynek erkélyéről lenyűgöző kilátás 
nyílik Selmecbányára. Finn szauna, 8-sze-
mélyes pezsgőfürdős kis medence, valamint 
mini bár várja az érdeklődőket. 

Az előre lefoglalt wellness-részleget az 
egyeztetett időpontban kizárólag Ön és az 
Ön vendégei vehetik igénybe, a kínálatot 
masszázs egészíti ki. Ez utóbbit is előre 
egyeztetni kell.

Kapcsolat: +421 903 404 533
www.grandmatej.sk/wellness 

FÜRDÉS A MESTERSÉGES TAVAK-
BAN 

A teichoknak is nevezett mesterséges 
tavak a 17. és a 18. században jöttek létre, 
ezekben a csapadékvizet fogták fel, majd a 
bányászati gépek és berendezések meghaj-
tására használták. A múlttól eltérően, amikor 
a mesterséges tavakat elsősorban a bányá-
szatban használták, napjainkban főleg pihe-
nésre, valamint fürdő- és ivóvízforrásként is 
használják őket. 

A nyári hónapokban a tavak számos für-
dési és vízisport-űzési lehetőséget kínálnak. 
A legismertebbek közé tartoznak a Počú-
vadlianske, a Richňavské, a Kolpašské, a 
Vindšachtské és a Klinger, egy részük vízibi-
cikli- és kerékpárkölcsönzést is biztosítanak. 
A helyi vállalkozók szezonális, illetve állandó 
elszállásolási és étkezési lehetőségeket biz-
tosítanak a tavak környékén. 

SELMECBÁNYAI VÁROSI FÜRDŐ ÉS 
USZODA

A városi fürdő és uszoda az év minden 
részében várja szolgáltatásaival a helybé-
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lieket és a vendégeket. Az uszoda a  Mlá-
dežnícka (Ifjúság) utca 10 alatt, a „Régi 
játszótér“ felett található.

A fedett uszodában úszómedence, ké-

nyeztető medence, valamint a gőz szaunát 
és a fi nn szaunát magába foglaló szauna 
világ várja az érdeklődőket.   

Kapcsolat: +421 45 691 2724

KONFERENCIA SZOLGÁLTATÁSOK

SELMECBÁNYA

Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5

A szálloda 250 személyes konferencia-
teremmel, egy nagyobb, 50-60 személyes és 
egy kisebb, 15 fő befogadására alkalmas tár-
gyaló helyiséggel rendelkezik. Ezekben kon-
ferenciák, alkotó műhelyek, szemináriumok, 
iskolázások, céges rendezvények, valamint 
speciális rendezvények megszervezésére 
van lehetőség.

Kapcsolat: +421 45 6921213, +421 903 
404533, www.grandmatej.sk 

Penzión Cosmopolitan I.
Zvonová 2

Az 50 fő befogadására alkalmas kon-
ferenciateremben konferenciákat, tovább-
képzéseket, szemináriumokat szerveznek. 
A konferenciaterem minden szükséges 
műszaki berendezéssel, valamint inter-
net-csatlakozással rendelkezik. 

Kapcsolat: +421 918 164 149, 
1.penzioncosmopolitan.sk  

Penzión Kachelman
Kammerhofská 18

A panzió kellemes, 25 fő befogadására 
alkalmas „vadász szalonnal“ rendelkezik, 
amely alkalmas ünnepségek, bemutatók és 
konferenciák megszervezésére. Továbbá 
egy 50 személyes multimédiás oktatóhelyi-
ség is rendelkezésre áll. 

Kapcsolat: +421 45 6922319, 
www.kachelman.sk 

Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2

A múzeum az Óvár lovagtermét, illetve 
könyvtárát bocsátja az érdeklődők rendelke-
zésére, mindkét helyiség 80-80 fő befoga-
dására alkalmas. Továbbá székek, asztalok, 
technika, különleges díszítés, kulturális prog-
ramok stb. bérelhetők. 

Rendezvényekhez továbbá igénybe 
vehető a Kammerhof-kápolna, melynek ka-
pacitása 50 fő, a 30 fő befogadására alkal-
mas Kammerhof Kamaragróf terme, illetve 
a Kammerhof 4 szemináriumi helyisége, 
melyek teljes kapacitása kb.160 fő. Továbbá 
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székek, asztalok, technika, különleges díszí-
tés, kulturális programok stb. bérelhetők. 

Kapcsolat: +421 45 6949451, 
www.muzeumbs.sk 

GYÜGYFÜRDŐ

Hotel Minerál****
Okružná 124

A korszerű szálloda több helyiséggel 
rendelkezik, tetszőlegesen változtatható 
ülésrenddel, a tárgyalás, illetve a konferencia 
típustól függően, melynek teljes kapacitása 
180 fő. Bemutató és audio-vizuális eszközök 
állnak rendelkezésre, pld. vászon, adatvetítő, 
mikrofonok és hangosító technika. Valameny-
nyi helyiség szellőző berendezéssel, Wi-Fi és 
LAN internet-csatlakozással van felszerelve. 

Kapcsolat: +421 45 5506001, 
www.hotelmineral.sk 

Penzión u mlynárky
Karola Braxatorisa 2

A panzió teljesen felszerelt, műszaki be-
rendezésekkel ellátott konferenciateremmel 
rendelkezik. A légkondicionált konferenciate-
rem maximális kapacitása 90 fő (mozi jellegű 
ülésrend). 

Kapcsolat: +421 45 5551911, 
+421 917 478 130, www.umlynarky.sk 

BERENCSFALU

Obecný úrad Prenčov (Községháza)
Prenčov 300

A művelődési ház mellett létrejött egy 
központ, melyben egy 60 fő befogadására 
alkalmas konferenciatermet is kialakítottak. A 
terem Wi-Fi csatlakozással, 10 számítógéppel 

és egyéb műszaki berendezésekkel van fel-
szerelve. A terem mellett teakonyha működik, 
ahol ételek előkészítésére van lehetőség.

Kapcsolat: +421 45 6726244
www.prencov.sk 

SZEBELLÉB

Obecný úrad Sebechleby (Községháza)
Sebechleby 1

A községháza épületében konferenci-
aterem működik, amely állandó műszaki 
felszereléssel és internet csatlakozással 
rendelkezik. Iskolai ülésrend esetén a helyi-
ség befogadó készsége 40 fő, mozi jellegű 

ülésrend esetén 60 fő. Továbbá rendelke-
zésre áll egy 228 fő befogadására alkalmas 
rendezvényterem, mozi típusú ülésrenddel, 
mozgatható hangosító, illetve audio-vizuális 
technikával.

Kapcsolat: +421 45 5591996, 
+421 903 418966, www.sebechleby.com 

SZENTANTAL

Starý Hostinec (Régi Vendéglő)
Az új kongresszusi központ a Régi 

Vendéglőhöz tartozik, alapterülete 150m2, 
befogadó készsége 80 fő, konferenciák szer-
vezésére alkalmas. A helyiség fel van szerel-

ve az ilyen rendezvények lebonyolításához 
szükséges technikával. 

Kapcsolat: +421 45 6931124, 
+421 903 755770, www.staryhostinec.sk 
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KAPCSOLAT

Obec Baďan

Baďan 11, 969 75
tel.: +421 45 6726624
obec.badan@gmail.com
www.badan.webnode.sk 

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
tel.: +421 45 6949611
msu@banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.sk 

Obec Banský Studenec

Banský Studenec 60, 969 01
tel.: +421 45 6911671
starosta@banskystudenec.sk 
www.banskystudenec.sk 

Obec Beluj

Beluj 43, 969 01
tel.: +421 45 6995100
obecbeluj@gmail.com
www.beluj.ocu.sk
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Obec Dekýš

Dekýš, SNP 39, 969 01
tel.: +421 45 6993120
ocudekys@stonline.sk
www.dekys.sk 

Obec Devičie

Devičie 13, 962 65
tel.: +421 45 5591480
ocudevicie@gmail.com
www.dhzdevicie.estranky.sk 

Obec Domaníky

Domaníky 78, 962 65
tel.: +421 45 5591120
www.domaniky.sk 

Obec Drážovce

Drážovce 43, 962 68
tel.: +421 45 5596131
obecdrazovce@zoznam.sk
www.drazovce.ocu.sk 

Mesto Dudince

Okružná 212, Dudince 962 71
tel.: +421 45 5583112
msu@dudince-mesto.sk
www.dudince-mesto.sk   

Obec Hontianske Moravce

Hontianske Moravce 255/29, 962 71
tel.: +421 45 5583913
urad@moravce.sk
www.moravce.sk 



ARANY ÚT HELYI AKCIÓCSOPORT 93

Obec Hontianske Nemce

Hontianske Nemce 500, 962 65
tel.: +421 45 5591280
obec@hontianskenemce.sk
www.hontianskenemce.sk 

Obec Hontianske Tesáre

Hontianske Tesáre 66, 962 68
tel.: +421 45 5596015
obec@honttesare.sk
www.honttesare.sk 

Obec Ilija

Ilija 150, 969 01
tel.: +421 45 6920847
obec_ilija@stonline.sk 
www.ilija.sk 

Obec Kozelník

Kozelník 16, 966 15
tel.: +421 45 6933213
ocu@kozelnik.sk
www.kozelnik.sk 

Obec Kráľovce-Krnišov

Kráľovce-Krnišov 38, 962 65
tel.: +421 45 5581619
juznesitnokk@stonline.sk 
www.kralovce-krnisov.ocu.sk 

Obec Ladzany

Ladzany 109, 962 65
tel.: +421 45 5596177
oculadzany@mail.t-com.sk 
www.ladzany.sk 
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Obec  Lišov

Lišov 42, 962 71
tel.: +421 45 5519190
lisov@lisov.sk
www.lisov.sk 

Obec Medovarce

Medovarce 59, 962 65
tel.: +421 45 5594515
obecmedovarce@gmail.com
www.medovarce.ocu.sk 

Obec Močiar

Močiar 97, 969 82
tel.: +421 45 6992626
obecmociar@gmail.com
www.mociar.ocu.sk 

Obec Počúvadlo

Počúvadlo 59, 969 01
tel.: +421 45 6994114
obec.pocuvadlo@gmail.com 

Obec Podhorie

Podhorie 84, 969 82
tel.: +421 45 6992125
obecnyurad@podhorie.sk
www.podhorie.sk 

Obec Prenčov

Prenčov 300, 969 73
tel.: +421 45 6726244
starostka@prencov.sk
www.prencov.sk 
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Obec Rykynčice

Rykynčice 60, 962 55
tel.: +421 45 5593115
obecrykyncice@gmail.com 
www.rykyncice.ocu.sk 

Obec Sebechleby

Sebechleby 1, 962 66
tel.: +421 45 5591996
obecsebechleby@gmail.com
www.sebechleby.com 

Obec Súdovce

Súdovce 113, 962 71
tel.: +421 45 5589144
obecsudovce@zoznam.sk
www.sudovce.ocu.sk 

Obec Svätý Anton

Svätý Anton 34, 969 72
tel.: +421 45 6920752
ocu@svatyanton.sk
www.svatyanton.sk 

Obec Štiavnické Bane

Štiavnické Bane 1, 969 81
tel.: +421 45 6929116
obec@stiavnickebane.com
www.stiavnickebane.ocu.sk 

Obec Sudince

Sudince 27, 962 69
tel.: +421 45 5589116
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Obec Terany

Terany 116, 962 68
tel.: +421 45 5583225
obecterany@obecterany.sk
www.obecterany.sk 

Obec Vysoká

Vysoká 2, 969 24
tel.: +421 45 6993137
ocuvysoka@mail.t-com.sk
www.vysoka.ocu.sk 

Obec Žibritov

Žibritov 12, 963 01
tel.: +421 45 5511475

Informačné centrum Banská Štiavnica 
Námestie sv. trojice 6
Banská Štiavnica 969 01
tel.: +421 45 6949653
ic@banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.sk 

Občianske združenie Sebechleby
Sebechleby 10, 962 66
ozsebechleby@yahoo.com
www.starahora.sk 

Občianske združenie Zlatá cesta
Prenčov 300, 969 73
tel.: +421 45 6726243
bacikova@zlatacesta.sk
www.zlatacesta.sk 

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Dudince

Kúpeľná 109, Dudince 962 71
tel.: +421 917 810274
tikdudince@gmail.com
www.dudince.sk 

Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Banská Štiavnica

Kammerhofská 1
Banská Štiavnica 969 01
tel.: +421 918 638675
region@banskastiavnica.travel
www.banskastiavnica.travel 
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