XXXXIII. FELVIDÉKI HONISMERETI KERÉKPÁRTÚRA TERVEZETE
ALSÓ ÉS KÖZÉPSŐ GARAMMENTE - BÁNYAVÁROSOK - KORPONAI HEGYVIDÉK – IPOLYMENTE

2017. július 29 - 2017. augusztus 7.
Július 29.
Szombat
Szőgyén
Július 30.
Vasárnap

Szőgyén
Július 31.
Hétfő

Bát
Augusztus 1.
Kedd

Saskő
Augusztus 2.
Szerda
Selmecbánya
Augusztus 3.
Csütörtök
Selmecbánya
Augusztus 4.
Péntek

Ipolybalog
Augusztus 5.
Szombat

Ipolybalog
Augusztus 6.
Vasárnap
Augusztus 7.
Pozsony

de. Szőgyén (Svodín) – gyülekező a helyi iskola udvarán,
14.oo Esztergom – gyülekező a bazilika előtt, majd közös bazilika- és városnézés,
este Szőgyén, táborverés az iskola udvarán.
Szőgyén (Svodín) – a tájház és a község megtekintése, templom, Pató Pál sírja,
(kurtaszoknyás falvak),
Kéménd (Kamenín) – tájház megtekintése, Csuka Mária vezetése,
Bény (Bíňa) – római kori sánc, templom, rotunda – Németh Zsolt vezetése,
Estebéd Szőgyénben, majd
Táncház, a talpalávalót a zselízi Pengő zenekar húzza.
Zalaba (Zalaba) – Csontos Vilmos- emlékház,
Nemesoroszi (Kukučínov) - Ozsvald Árpád emlékszoba,
Hontfüzesgyarmat (Hontianska Vrbica) – találkozó Duba Gyula íróval,
az iparisták kötelező olvasmányának a „Vajúdó parasztvilág” színhelyének megtekintése,
Szántó (Santovka) – fürdő,
Bát (Bátovce) – camping, vacsora, fürdés (az időjárás függvényében).
Bakabánya (Pukanec) – címer a községházán,
Újbánya (Nová Baňa) – 48-as honvédemlékmű megkoszorúzása,
Revistye várának romjai (zrúcaniny hradu Revište)
Geletnek (Hliník nad Hronom) – világháborús emlékmű és a gótikus templom megtekintése,
Saskő (Šášov) – a vár megmászása,
Saskő (Šášov) táborhely táborverés (zuhanyok kb. hideg vízzel), fürdés a Garamban,
Tábortűzi beszélgetések közös dolgainkról.
Körmöcbánya (Kremnica) – városnézés, pénzverde, honvezetőnk Šuleková Kiss Gyöngyi,
Zólyom (Zvolen) – vár- és városnézés, honvezetőnk ismét Šuleková Kiss Gyöngyi,
Bélabánya (Banská Belá) – honvédemlékmű, templom,
Selmecbánya (Banská Štiavnica), táborhely: Cserkészház (Skautský dom) és az udvara.
Selmecbánya városnézés, óvár, honvédszobor, Petőfi és Sládkovič emléktábla,
12.oo és 14.oo bányatúra, bánya skanzen,
Ébert András honvezetése, előadása.
Szentantal (Svätý Anton) – kastély és a vadászkiállítás megtekintése,
Hontnémeti (Hontianske Nemce),
Ipolybalog (Balog nad Ipľom), táborhely az iskolaudvaron,
Esti programok: Gál Tamás műsora: „Buda halála” vagy „A nagyidai cigányok”, majd
Szabó András előadóestje – Balassi Bálint- ról.
Ipolybalog (Balog nad Ipľom) – koronás templom megtekintése,
Palást (Plášťovce) – a helyi múzeum megtekintése,
Ipolyság (Šahy) – városnézés,
Inám (Dolinka) – falu- és pincetúra,
Közös kulturális műsor az ipolybalogi iskolában,
Tábortűz és a „Túra Dalárda ” fellépése.
XIII. Szent Korona Ünnep, szentmise (Ipolybalog) – szabad részvétel,
táborbontás.
a XXXXIII. Honismereti Kerékpártúra kiértékelése

A túraprogram nem a Szentírás, így a szükségletek és lehetőségek függvényében időben és térben bármikor változhat,
és változni is fog!
Információk: ww.hkt.sk, +421 9005 207 549, hkt@atlas.sk vagy koteles@atlas.sk
Kérjük az érdeklődőket, hogy a részvételi szándékukat előre jelezzék a hkt@atlas.sk vagy koteles@atlas.sk címeken!
Az adatokra a szállások, bányatúra és a közös étkezések megszervezéséhez van szükségünk! Köszönjük!

