47. HONISMERETI KERÉKPÁRTÚRA
Szepes –Galícia- Gömör
2021. július 31. – 2021. augusztus 8.
07.30.
Péntek

Szervezők Gyülekező Komlóskertben (Chmeľnica, Hobgart)
Szepesszombat (Spišská Sobota)- honvédemlékmű megkoszorúzása
táborverés – a helyi sportpályán
07.31.
Gyülekező Komlóskertben (Chmeľnica, Hobgart)
szombat
táborverés – a helyi sportpályán
du. Ólubló (Stará Ľubovňa) városnézés és a Lublói vár, skanzen megtekintése,
előadás a „Lublói kísértetről”,
08.01
Podolín (Podolínec) temető – „Podolíni kísértet“városnézés, piarista kollégium, volt szerzetesláger, Krúdy emlékek
vasárnap Toporc (Toporec), Görgey Artúr, Irányi Dániel és Reisz Keresztély szülőfalva, Görgey sírkert, megemlékezés,
Vörös Kolostor, karthauziak kolostora a XIV. századból, múzeum és Cyprián barát herbáriuma,
Táborhely: Szepesófalu ( Spišská Stará Ves, Altendorf, Stara Wieś Spiska) a sportpályán,
08.02
- Történelmi látogatás Galíciába (Lengyelország)
hétfő
Nedec (Nedeca, Niedzica) a valamikori legészakibb magyar vár, múzeum,
a helyi gótikus templom megtekintése és a 48-as honvédsírok rendbetétele a helyi temetőben,
egyénileg: Tutajozás a Dunajecen, gyalogtúra a Három Korona (Trzi Krone) szirtre, Dunajec-menti kerékpárösvény
előadás a gorálokról és a változó magyar-lengyel- szlovák határról,
08.03.
Szepesbéla (Spišská Belá) – Petzval József, (Múzeum fotooptiky Jozefa Maximiliána Petzvala), matematikus, fizikus
kedd
és az első használható foto-optikai objektív (3,5/149) készítőjének múzeuma, fotográfiai kiállítás,
Nagyőr (Strážky, Nehre) Mednyánszky László emléke, múzeum,
Késmárk (Kežmarok, Käsmark) vár- városnézés, Thököly Imre mauzóleuma tisztelgés, evangélikus fatemplom
Líceum megtekintése,
Táborhely: Ménhárd (Vrbov, Menhardsdorf) gótikus templom, termálfürdő,
Kakaslomnic (Veľká Lomnica) egyik legismertebb Szent László legenda freskói,
Európa tetején, az észak- déli vízválasztóvonal átlépése,
Táborhely: Betlenfalva (Betlanovce) camping,
08.04
Szepescsütörtökhely (Spišský Štvrtok) - Zápolya kápolna a magyarországi gótika egyik legtökéletesebb,
szerda
legarányosabb alkotása,
Bethlenfalva, szepesi lándzsás falvak központja, környezetvédelmi előadások, székhely megtekintése,
Szurdoktúra, környezetvédelmi bemutató a Hernád-áttörés mentén, Menedékkő és a Vörös kolostor megtekintése
beszélgetés: Szepesség-Spiš-Zips,
08.05.
Lőcse (Levoča, Leutschau,) városnézés, szent Jakab székesegyház, Lőcsei Pál mester háza, városháza
csütörtök Szepesgörgő (Spišský Hrhov) megemlékezés az 1918-as harcokban hősi halált halt Görgey fivérekre
Szepeshely (Spišská Kapitula) egyházi városka, és székesegyháza megtekintése- előadások Szepesről
Branyiszkó (Branisko) hágó megtekintése,
Korotnok-i temető, a 48-as honvédsírok rendbetétele, megemlékezés a csatára és a Branyiszkói hágó bevételekor
elesettekre,
Zsigra (Žehra) – Szentlélek templom, a Keresztrefeszítés és a Életfa (Arbor vitae) freskók
Szepesolaszi (Spišské Vlachy) Vásárhelyi Pál szülőháza (Tisza és a Duna szabályozásának tervezője)
Igló (Spišská Nová Ves, Zipser Neudorf) – városnézés, a 48-as honvédsírok rendbetétele
08.06
Szepes-Gömöri Érchegység (Spišsko-gemerské rudohorie) kerékpáros megtekintése,
péntek
Stracenái szoros bejárása,
Dobsina (Dobšina) temetőben tisztelgés a szepességi német és magyar háborús áldozatok emléke előtt,
Betlér (Betliare) Andrássy kastély megtekintése,
egyénileg: a Dobsinai jégbarlang barlangtúra,
Táborhely: Gombaszög (Gombasek) camping,
08.07
Kuntapolca (Kunová Teplica) evangélikus templom
szombat Csetnek (Štítnik) evangélikus templom megtekintése,
Rozsnyó (Rožňava) városnézés, bányászati múzeum, Kossuth szobor,
Gombaszögi kolostor romjai feltárásának bemutatása,
Közös kultúrműsor – a HKT tiszteletére, Borostyán együttes bemutatója, Tóth Lajos - túrafotó bemutató,
vasárnap HKT kiértékelése Táborbontás – búcsú, istentisztelet a szalóci református templomban
A túraprogram nem a Szentírás, így a szükségletek, lehetőségek és a COVID19 függvényében időben és térben
bármikor változhat!

