„Szabad-e Dévénynél betörnöm…”
Kirándulás az MKE PEMEKSZ szervezésében 2013. június 13-16. között
A több éve tartó felvidéki útjainknak talán utolsó fejezetére érkeztünk.
Mint az Ady-idézetből is kiderül, Pozsony-Dévény környékét, tehát a nyugati
részt célozzuk meg. Szervesen kapcsolódik tavalyi utunkhoz is, melynek akkor a
Felvidéki várak 1. címet adtam - ez tehát a Felvidéki várak 2. címet is kaphatná,
de ebben azért kisebb szerephez jutnak a várak. Ugyanakkor fölidézhetnénk a
2011. évi „gótikus utat”, és a számtalan, Felvidékre szervezett programot is
(Mándli Gyula, én és a felvidéki könyvárak szervezésében).
A program során 2 nagyvárost, Pozsonyt és Nagyszombatot érintenénk.
A gazdag magyar történelmi múlttal rendelkező szlovák fővárost (amely 1541
után 1848-ig hazánk fővárosa volt) idegenvezetővel járnánk be. Természetesen

nem maradhat ki a vár,

a Főtér, a Mihály-kapu

a Jó pásztor háza

és persze a magyar

vonatkozású műemlékek sora. És az utcai szoborfotóshoz hasonlóan mi is

megörökítjük a látnivalókat
.
Nagyszombat, a Felvidék Rómája, számtalan templomával
csalogat bennünket:

.
A Kis-Kárpátok várai közül megnézzük Dévényt:

,
a Cseszte melletti Vöröskőt, ami gazdag bútorgyűjteményéről is nevezetes, s

talán a legszebb vár ezen a tájon:

A kiváló bortermő vidék egyik központja Bazin:
Ugyancsak a Kis-Kárpátok része a Szomolányi kastély

Útba ejtenénk Oroszvárt, amely elég sokszor említésre kerül a tulajdonjogi viták

(a bencés rend igényt tart rá).
miatt:
A Csallóközt és Mátyusföldet is megismerhetjük kicsit. Megnézzük Deákiban a

román kori templomot,
ahol (talán) leírták a Halotti
beszédet a bencések.
Galántán két kastély is található, de biztosan mindenkinek Kodály neve jut

eszébe a városról.

Gútán sétálhatunk Európa leghosszabb fahídján, és persze megnézzük a
vízimalmot is:

Dunaszerdahelyen a legszebb és talán legrégebbi épület a Sárga kastély mely a

múzeumnak is otthont ad.
Somorján lesz a szállásunk. Maga a kisváros nem túl sok látnivalóval szolgál,
így aztán a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár megtekintésére is módunk lesz.
Technikai információk:
Költségek: PEMEKSZ-tagoknak 11 ezer Ft, külsőknek 13 ezer Ft +
mindenkinek 115 Euró. Amennyiben marad pénz, azt visszaadjuk – ahogy eddig
is tettük.
Az összeg magában foglalja a félpanziós ellátást, az autóbuszköltséget, a
belépőket, az idegenvezetést. (egyedül az ebéd nincs benne)
A szállás Somorján lesz egy kollégiumban, innen megyünk csillagtúraszerűen
mindenhova.
Első nap reggel a buszra felszállás reggel 7 órakor történik Bp-en – ezt
számításba kell venni!
A részletes technikai információkról majd küldök személyes levelet!
Előre is jelzem: a módosításra a jogot fenntartom.
Jelentkezés: megyesklara@csukalib.hu

