XXXXII. FELVIDÉKI HONISMERETI KERÉKPÁRTÚRA
MÁTYUSFÖLD-ZOBORALJA-GARAMMENTE
2016. július 29- 2016. augusztus 7.
Július 29.
Péntek
Július 30.
Szombat

- du. Nagyfödémes (Veľké Úľany) szervezők gyülekezője délutántól a helyi futballpályán
de. Nagyfödémes (Veľké Úľany) – gyülekező,// fakultáció Jóka- vízimalom megtekintése
du. Éberhard (Malinovo, Eberhardt) ) – tisztelgés gr. Apponyi Albert síremléke, előadás az államférfiról,
// fakultáció Boldogfa – románkori templom megtekintése,Szenc – városnézés Szenci Molnár Albert emlékmű, fürdés

Július 31.
Vasárnap

Augusztus 1.
Hétfő

Augusztus 2.
Kedd

Augusztus 3.
Szerda

Jóka (Jelka) református templom, 17.oo Dr. Somogyi Alfréd a Pozsonyi Református Egyházmegye
esperesének előadása, Anyanyelvváltási tapasztalatok és szórványosodás a felvidéki magyar református
közösségben címmel.
Nagyszombat (Trnava) – városnézés, Kassai vértanúk emléke ( ifj. Brogyányi Mihály)
Nagymácséd (Veľká Mača), községi múzeum - honfoglaláskori emlékek,
Mátyusföldi folk-kultúrműsor,
Zsigárd (Žihárec) – Zsigárdi csata, honvédemlékmű megkoszorúzása, Katona Laci síremléke,
Pered (Tešedíkovo) – peredi csata emlékműve, megemlékezés,
Deáki (Diakovce) – románkori templom,
Felsőszeli (Horné Saliby) - fürdés a (az időjárás függvényében)
Nagyfödémes (Veľké Úľany) – tájház megtekintése,
Vágsellye (Šaľa) – városnézés, tájház // fakultáció Galánta, városnézés,– ..Kodály Zoltán szobra
Nyitraújlak (Veľké Zálužie) – megemlékezés gr. Esterházy János jelképes sírja előtt, tisztelgés
Nyitra (Nitra) – városnézés, múzeum, vár,
Pográny (Pohranice) – táborverés ,tábortűzi beszélgetések közös dolgainkról
Jókai Mária v/Zilizi Zoltán előadása a Zoboraljáról
Zsére (Žirany) – Bartók Béla emléktáblája,
Felsőelefánt (Horné Lefantovce) kastélyok, előadás a Gyulayakról,
Appony (Oponice) „nagy“ kastély, Apponyi kripta, Peter Králik előadása az Apponyiakról,
Zobordarázs (Drážovce) – ezer éves kápolna megtekintése,

Alsóbodok (Dolné Obdokovce) –Esterházy–kálvária megtekintése, Molnár Imre előadása
Augusztus 4.
Csütörtök

Augusztus 5.
Péntek

Augusztus 6.
Szombat

Közös kulturális műsor a kultúrházban, előadás HKT -k diákon
Kolon (Kolíňany) – tájház megtekintése, Bélád (Beladice) – kastély, apátság,
Malonya (Mlyňany) – világhírű arborétum megtekintése,
Garamszentbenedek (Hronský Beňadik) – a gótikus erődtemplom megtekintése, kolostortúra,
Léva (Levice)– város- és vár látogatás, Barsi múzeum,1848-as emlékek, Református iskolai intézmény,
Garamszentgyörgy (Jur nad Hronom) táborverés, táncház,
Garamszentgyörgy (Jur nad Hronom) – románkori templom és a tájház megtekintése,
Nagysalló (Tekovské Lužany) – honvédemlékmű megemlékezés, Limpár Péter előadása,
Zselíz (Želiezovce) – városnézés
Az oroszkai Military Historical Museum, hadimúzeum Szlovákia legnagyobb magángyűjteménye,
Zalaba – Csontos Vilmos emlékház, megemlékezés
Garamkövesd ( Kamenica nad Hronom) – táborverés,
Zseb együttes műsora
Köbölkút (Gbelce) – Párizsi mocsarak,
Búcs (Búč) – népviseletes babák kiállítása, Erzsébet királyné és millenniumi emlékmű, Bulcsú vezér,
Dunamocs (Moča) – falumúzeum,

Muzsla (Mužla)községi iskola épülete,
Párkány (Štúrovo, Dsigerdelen Parkan) városnézés
Táncház
Augusztus 7.
Vasárnap

Este: a XXXXII. Honismereti Kerékpártúra kiértékelése, szellem- és szúnyogűzés, tábortűz.
Garamkövesd – Gyurcsó István sírja, megemlékezés,
táborbontás, Esztergom – közös városnézés, túrás istentisztelet

A túraprogram nem a Szentírás, így a szükségletek és lehetőségek függvényében időben és térben bármikor
változhat, és változni is fog!

