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Szlovákia egyedisége a gútai hajómalom
- Ez a malom az 1920-ban épült dunaradványi vízimalom tökéletes mása. 

- Az eredeti tűz martaléka lett a 20. században.

- Nyaranta rendszeresek itt a fesztiválok (Hajómalom fesztivál), a szabadtéri programok, 

környezetvédelmi táborok, ehhez biztosított a kellő tisztálkodási lehetőség is.

- A malomhoz Európa leghosszabb fedett hídján keresztül lehet eljutni.



Élő hagyomány Gútán: a 
sortáncjárás
- A gútai emberek nagy büszkesége a 

pünkösdi sortáncjárás Pünkösdvasárnap.

- Régen a pünkösdi sortáncjárás sok 

községben, faluban és városban volt 

hagyomány, de mára tájainkon már csak 

Gútán járják.



A Gútai Búcsú és Vásár

- Több mint 20 éve minden év augusztusában 

megrendezik a hagyományos három napos Gútai

vásárt, valamint karácsonykor a Karácsonyi vásárt.

- A lakók minden év szilveszterén tüzijátékkal

búcsúztatják az Óévet, és üdvözlik az Új évet. 

- Emellett sportrendezvényekre is  sor kerül ilyen 

például a Nemzetközi kézilabda-torna és Streetball 

Cup az mellett tizenegyesrúgó-verseny illetve 

bajnoki labdarúgó mérkőzések is.



- A szökőkút közepén lévő, hullámokat ábrázoló, az Elemek 

találkozása című alkotás Karol Paluš építész munkája, és az 

árvíz utáni összefogásnak állít emléket. 

II. világháborúban elesettek emlékműve

„Békavár” erőd

Földanya szobor

Római katolikus templom

A Dachau és Schönberg koncentrációs 

táborokba elhurcolt gútai lakosoknak állított 

emlékmű

További emlékművek:

A látványos főtéri szükőkút GútánA főtéri szükőkút Gútán



A VÁROS LELKE: A 
GÚTAI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT

- Előadóterem, amely színházként és moziként egyaránt
funkcionál.

- Lehetőség nyílik a közösségi művelődés kihasználására és
az alkotókészség kibontakoztatására.

- Helyt ad minden iskolai, kultúrális, művészeti, politikai
rendezvénynek pl:. XXIX. Jótékonysági bál, Helyi nyugdíjas
klub taggyűlés, Iskolai megnyitók, legeredményesebb
sportolók kiértékelése, stb. 



A gútai Tájház: a 
közösségi élet és 
kultúra felelevenítője

- A tájház különböző rendezvények, előadások, nyári 

alkotótáborok otthonává vált, az ott szorgoskodó 

gútaiak megalkották a közösségi élet és a kultúra 

kis szigetét.

- A tájház udvarában kézműves táborokban ápolják 

az ősi mesterségek hagyományát, a tájházi 

estéken a tudományok és művészetek, az irodalom 

és a vallás jeles képviselői kapnak teret 

ismeretterjesztésre.

- A több mint százéves épület népi kultúránk jeles 

emléke, hiszen megkülönböztető népi jellegű a 

sárból, agyagból készült vályogház, amely 

kézműves táborok, nyári alkotótáborok, művészeti 

fesztiválok otthona a városban.



Az gútai kattancs nyomában

- A paprikás kattancs, vagy gútai paprikás kalács egy Gútán és

közvetlen vidékén elterjedt hajtogatott kalács. A múltban főleg a

paraszti társadalom gasztronómiai különlegessége volt.

- A gútai paprikás kattancs már bekerült a Felvidéki Magyar

Értéktárba, Magyarországon pedig a Külhoni Magyar Értéktárba.

- A rendezvény nem titkolt célja, hogy a pozsonyi kiflihez

hasonlóan a paprikás kattancs is hungarikummá váljon.

- Hagyományteremtés céljából induló közösségi rendezvény a

„Kattancsfesztivál”



KESZEGFALVA
KAMENIČNÁ



Természetvédelmi területek:

1. A Lohóti-mocsarak védett területe 
a vízimadarak fontos fészkelőhelye 

a Vág-Duna árterén. 

3. A Túzokos természetvédelmi 
terület egy része is a falu 

kataszterébe tartozik.

2. A Füzes és a Kis-Sziget 
közvetlenül a falu mellett, a Vág 

főmedre és a Konkoly-holtág között 
fekszik, a sűrű füzessel körülvett 
nyárfák a vízi- és erdei madarak 

fészkelőhelyei. 
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Kakasfőző fesztivál 
Keszegfalván

■ Minden év júliusában megrendezésre 

kerül a Nemzetközi Kakasfőző verseny, 

amely mindenkit sok szeretettel vár.



A II. világháború áldozatainak 

emlékműve

Szent Vendel templom

- 1870-ben épült a Szent Vendelnek szentelt Római 

katolikus templom neoklasszicista stílusban.

- A főút menti parkban 1998-ban avatták fel a második 

világháborúban elesett keszegfalusiak emlékművét.

https://hu.wikipedia.org/wiki/1998


VÁGFARKASD
VLČANY



- Vágfarkasd olyan faluk közé 

tartozik, amely mai napig aktív 

komppal rendelkezik.

- A komp a vízállásnak megfelelően 

közlekedik, ha szárazság van 

természetesen egyáltalán nem 

járja a folyót. 

- Naponta több autót, teherautót, 

biciklist és gyalogost szállít át a 

Vág egyik partjáról a másikra.

KOMP

AZ I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚ 
ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKMŰVEI

- Vágfarkasd szívében, a főút mellett 

egymás mellett helyezkedik el 

mindkét emlékmű, amely a két 

világháború hőseinek állít emléket.

- . Az emlékművek négy oldalán 

márványtáblák találhatók, melyen 

név szerint fel vannak sorolva a 

világháborúban elhunyt 

vágfarkasdi lakosok.



Az élményekben
gazdag Farkasdi

Őszi Vásár

- Farkasd község legnagyobb, 

legszínvonalasabb rendezvénye a 

minden év októberében 

megrendezésre kerülő Őszi Vásár.

- Régebben a vásárlásé volt a főszerep, 

ma viszont már rengeteg program várja

az idelátogatókat, melyeken aktívan 

részt is vehetnek. 

- Immáron több mint 30 éve szervezik 

meg, s az évek során egyre nagyobb 

ismertségnek örvend.

- Ezen a vásáron sem feledkeznek meg 

a koncertekről, sem a finom ételekről. 



Tőkehúzók Vágfarkasdon
- A lakosok maskarákba öltöznek és bejárják a 

falut, bemennek házakba és adományokat 
kap-nak lakosoktól.

- A hagyomány szerint a menetből nem
hiányozhat a vőlegény és a menyasszony, a 
harmonikás, az első és hátsó dorongulló, a 
tyúkkosarasok, és a tőkehúzó. 

- „ A tőkehúzás a tél elűzéséről és a 
termékenység növeléséről szól.”



Virtuális utazásunk térképe:



Források:
▪ Google - képek

▪ https://felvidek.ma/

▪ https://gutaiujsag.sk/

▪ https://csemadok.sk/

▪ https://slovakia.travel/hu

▪ http://www.villagutta.sk/hu/kronika/2016/07/09/kattancs-fesztival

▪ https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%BAta

▪ „Jedlik nyomában a Duna két oldalán”, kiadja: Zafex s.r.o (turisztikai 
gyüjtemény)

így dolgozunk mi…

https://felvidek.ma/
https://gutaiujsag.sk/
https://csemadok.sk/
https://slovakia.travel/hu
http://www.villagutta.sk/hu/kronika/2016/07/09/kattancs-fesztival
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%BAta


KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMET!

Gúta, 2020. november 23.


