
FELVIDÉK-ZOBORALJA 

2012. szeptember 14-18-ig 

(péntektől keddig, 5 nap 4 éjszaka) 

 

Csák Máté földjén járva megszemlélhetjük a Kárpátok legnyugatibb vonulatait, az ormokon gyöngyszemként sorakozó 

évszázados várromokat. A települések román, gótikus, reneszánsz, barokk templomai, palotái, utcái bizonyítják múltunkat ezen 

a tájon. Kirándulásunk során a különleges, hagyományokban gazdag Zobor vidék területén élő magyarok életét ismerhetjük 

meg Felső-Magyarországon a mai Szlovákia területén. 

A palócföld legészakibb peremén járunk. Bartók és Kodály számtalan kincset, népdalt gyűjtött itt. Az itteni magyarok óvják, 

védik, éltetik ma is értékeiket, hagyományaikat. Eljutunk Pozsonyba is, Magyarország egykori fővárosába. 

Néhány napig köztük élünk, barátságukat élvezzük. Megtanuljuk azt is, hogyan készül a palóc leves és hogy mi fán terem a 

pohárka. 

Részletes program: 

Első nap: (Indulás reggel 6 órakor, a Rákóczi térről, a Megyeháza mellől.) Révkomárom vára, a Klapka szobor, 

Jókai nyomában, az Európa Udvar; Ógyalla-Feszty kastély; Érsekújvár, a város fő tere, Nyitra vártemplom, a 

Vazul torony és legendája. A Szent László templom. Nyitracsehi tanulságos szobrai. Az egykori Zobor hegyi 

apátság. Millenniumi emlékmű maradványa. Csitár - Kodály Zoltán emléktábla megkoszorúzása. 

Egy élni akaró zsákfalu: Zsére - szállás, vacsora a falusi vendéglátás keretében (mind a négy éjszakán). 

Második nap: A várak napja. Kivétel: Pöstyén – történelmi fürdőváros. Beckó vára – gyalogtúra. A korabeli 

pletykák áldozata: Báthory Erzsébet nyomában - Csejte vára. Csák Máté földjén: Trencsén vára, gyönyörű kilátás 

a Vág folyó völgyére. Bajmóc a Felvidék leglátványosabb várkastélya – a Pálffy család birodalma. Mátyás király 

fája. Szálláson: estvéli beszélgetés, nótázás a helybeliekkel. 

Harmadik nap: Dévény - az ország kapujaként szolgáló erődítmény. Jó kilátás nyílik a Duna és a Morva folyóra. 

Pozsony - a vár, Szent Márton dóm, Szent Erzsébet szobor, Ó-városháza. Mátyás király és Vitéz János által 

alapított Académia Istropolitana épülete, az egykori diéta épületei, Mihály kapu, klarisszák temploma, ferencesek 

temploma. Az Uri utca főúri palotái. Dunacsúny - Dunaszörny, Bős. 

Ahol megtalálták első összefüggő nyelvemlékünket, a Halotti beszédet: Deáki kolostora. Szenci Molnár Albert 

nyomában Szencen. Szobrának megkoszorúzása és elmélkedés hányatott életéről: „...mert bizontalan helyeken 

búdosunk...” Nagyszombat: Pázmány Péter által alapított egykori egyetem épületei, szeminárium, Egyetemi 

templom. II. János Pál szobra, Dóm, városfal. A török veszedelem idejében és később is a magyar művelődés 

központja volt, melynek emlékeit ma is megcsodálhatjuk. Itt érettségizett Kodály Zoltán. Érseki palota, egyetemi 

templom, várostorony, - a kis Róma – kis területen 13 templommal. 

Negyedik nap: ismerkedés Zoboralja szűkebb vidékével – a környék nevezetességei. Ghymes vára, Felsőelefánt 

temploma, Ghymeskosztolány, egy arborétum bája...Négy Eszterházy halála, avagy a Vezekényi csata. Az 

oroszlános emlékmű megkoszorúzása. 

Búcsúest. Népviselet, népszokás bemutató, daltanulás, borkóstoló – muzsikával. 

Ötödik nap: Garamszentbenedek - a bencések kolostora, a legrégibb apátságok egyike. Selmecbánya - híres 

bányaváros, a városháza, az egykori kamaraház. Óvár, Leányvár, a hajdani akadémia épülete, a Kálvária templom. 

A régi evangélikus líceum, ahová Petőfi is járt, emléktábla jelzi. Bányamúzeum, Szentháromság szobor. Bény 

körtemploma, Kéménd népviselete. Párkány: Jan Sobieski lengyel király, a bécsi és a párkányi győztes /1683/ 

újonnan felállított lovasszobrának megkoszorúzása. 

Határátlépés Párkánynál Esztergomba. A párkányi és a megyeri híd. 

Hazaérkezés az esti órákban. 

A kirándulás költsége: 95 euró+18.000,- Ft. 

A belépők, kulturális programok közös kasszájába 30 euró/fő. Az ár tartalmazza: a kényelmes busz, a szállás, a 

reggeli és az estebéd, az idegenvezetés, a szervezés, a belépők költségeit. 

A CSMKE tagjainak költségét az egyesület 2000,- Ft-tal támogatja. 

A biztosítás az Európai Egészségbiztosítási Kártyával oldható meg, illetve ismét lehetőség lesz közösen baleset- és 

poggyászbiztosítást kötni. 

Szükséges úti okmány: érvényes, bármilyen típusú személyazonossági igazolvány vagy érvényes útlevél. 

Hivatalos pénz: euró. 

A csoporttal utazik: Farkas Ferenc tanár, idegenvezető. 

Jelentkezés: 2012. május 25-ig 18000,- Ft előleg befizetésével a szervezőknél (lásd lap alján). (Ezután előleget 

csak akkor tudunk visszaadni, ha sikerül az illetőnek maga helyett mást találni!). 

A 2. részletet (50 euró) 2012. június 25-ig, a 3. részletet (45 euró) 2012. augusztus 25-ig kérjük 
befizetni a szervezőknél. 

Jó utat, jó időt és szép élményeket kívánunk! 
 

A szervezők: Nagy Zsuzsanna és Oros Sándor 

Nagy Zsuzsanna: 62/425-525/137 ; 

zsuzsu.nagy@gmail.com; 20/247-1252 

Oros Sándor: 62/425-525/143; 

oros@sk-szeged.hu, 20/248-3101 
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