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Ismerkedés Komárom megye nevezetességeivel
Autóbuszos kirándulás MHTE tagok számára
2018. március 30 - április 2.
Indulás: 2018. március 30-án (péntek) reggel 7 órakor a Búza téri görög katolikus
templom mögötti parkolóból. Gyülekezés 6,45 órától.
1. nap Útvonal: Budapest – Tata – Tatabánya szállás
Budapesten felsétálunk a Gellért-hegyre a Citadellához.
A 220 méter hosszú, 12–16 méteres falmagasságú erődöt Julius Jacob von Haynau építtette,
akinek a nevéhez az 1848-49-es forradalmat
és szabadságharcot követő megtorlás fűződik.
Különlegessége, hogy a szokásos erődöktől
eltérően nem az alatta elterülő város megvédése céljából épült, hanem épp ellenkezőleg: a
Citadellának szánt szerep a pesti lakosság
megfélemlítése volt. Erről tanúskodnak a városra néző ágyúállások is, ám szerencsére az
ágyúkat kizárólag díszlövések leadására használták.
Az erőd keleti, városra néző fala tövében áll a
Szabadság-szobor, Kisfaludi Strobl Zsigmond
1947-ben felállított alkotása.
Tata városának nevezetességeit látogatjuk meg: A műemlékekben és látnivalókban
gazdag város egyik kiemelt nevezetessége
az Öreg-tó partján álló vár. Benne helytörténeti kiállítás, ókori kőtár, Mátyás kori lovagterem. Felkeressük még a Kálvária-dombot,
a Cseke-tó környéki látnivalókat.
Ezen túl az Öreg-tavat körbe lehet gyalogolni. Több vendéglátóhelyen várják az éhes és
szomjas kirándulókat.
2. nap Nyitra – Komárom Monostori erőd – Tatabánya
Nyitra (szlovákul: Nitra) Szlovákia hatodik legnépesebb városa (2011), a Nyitrai kerület és a
Nyitrai járás székhelye, a Nyitra-mente gazdasági és kulturális központja.
Felsétálunk a Várnegyedbe: a vár Szent
Emmerám temploma 1158-ban épült, benne a
névadó szobrával, amely Szlovákia legrégibb
szobra. A várfalakon belül lévő püspöki székesegyház alsó és felső templomból áll. Várhídját 1750 és 1780 között építették téglából.
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Monostori erőd Közép-Európa legnagyobb újkori erődje 1850-1871 között épült a
Bécset, a Dunántúlt és a Dunát védő komáromi erődrendszer egyik utolsó tagjaként. Korának legfejlettebb technikájával valósították
meg, de mire befejezték haditechnikailag elavult. A két világháború között a Magyar Királyi
Honvédség laktanyaként és kiképzőközpontként használta. 1945-től 1991-ig a szovjet
csapatok legnagyobb fegyverraktára volt. Ma
már katonai szerepe megszűnt.
Látogatás idegenvezető irányításával.
Rövid és könnyűtúrával megyünk a Turul-emlékműhöz.
Tatabányán a város fölé magasodó Kő-hegy kiugró
mészkőszirtjén áll a millennium kapcsán kezdeményezett, de végül csak 1907-ben, a bánhidai csata emlékére állított Turul-emlékmű.
A 8 m magas, kövekből épült talapzaton álló, a karmai
közt Árpád kardját tartó és a fején koronát viselő turul
közel 15 méteres szárnyfesztávjával Európa legnagyobb fémből készült madara.
3. nap Csákvár – Lovasberény – Alcsútdoboz
Csákváron séta a kastély parkjában
Csákvár központjában áll a hatalmas park
övezte, lenyűgöző méretű volt Esterházykastély. A kastély ma kórházként funkcionál,
a mögötte elterülő gyönyörű angolpark szabadon látogatható, de látogatási időben a
kastélyépületbe is nyugodtan bemehetünk.

Lovasberény nevezetességeinek megtekintése: Cziráky-kastély, kápolna, tűztorony.
Séta az Alcsúti Arborétum Természetvédelmi Területén, amely majdnem 40 hektár terjedelmű, a Vértes hegység lábánál terül el. Az ország legértékesebb
élőfa gyűjteményeinek egyikeként van számon tartva.
Az arborétum magját József nádor egykori kastélyának parkja képezi. József nádor 1825-től telepítette
ide a növényeket. Ami most a kertben látható, az mind
mesterséges telepítés. Egy olyan növényhonosítás is
egyben, amely az országban egyedülálló. 300 olyan
növényfajt ültettek el, ami azelőtt Magyarországon ismeretlen volt.
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Hagyományainkhoz híven, vacsora után a lányok, asszonyok megvendégelik férfitársaikat, akik versikével is kedveskednek a locsolkodás mellett, hogy hölgytársaik el ne
hervadjanak.
4. nap Zsámbék – Gödöllő
Zsámbékon felkeressük a késő román, korai gótikus
stílusban épült három hajós bazilikát, ami 1763-ban
rongálódott meg egy földrengés következtében. A
romjaiban is gyönyörű épület messze földről vonzza
ide a látogatókat, akik ide érkezve a templom melletti, egykori kolostor romjaiban kialakított kőtárat is
megtekinthetik, amit mi is megteszünk.
Visszasétálunk a 19. századi életbe a Gödöllő
Királyi Kastélyba, ahol történetének korszakait
a kastély múzeumának állandó kiállítása mutatja be, a 19. sz. végén uralkodó divatnak megfelelőn berendezett lakosztályokban, a barokk kori
Grassalkovich időszakot, a királyi család gödöllői tartózkodását, néhány, elsősorban Sissi királynéhoz köthető személyes tárggyal, valamint
a 20. sz. méltatlanabb korszakát, a szovjet katonai jelenlét emlékeivel idézi fel.
Miskolcra érkezés a kora esti órákban.
A programok indokolt esetben felcserélhetők, vagy módosíthatók.
MTSZ természetjáró (zöld) kártyáját hozza magával az, aki ilyennel rendelkezik.
Elhelyezés 2 ágyas szobákban. Igény esetén vacsorát is rendelünk.
Jelentkezési határidő: 2017.december 15.
I. részlet befizetése: 4000.- Ft január 18. Selyemrét u.30.
II. részlet a közgyűlésen
Kirándulás vezető: Kiskun Magdolna 351.608, 30/5098842 kiskun13@t-online.hu
Jelentkezés: Gombár Lászlóné
gombval@gmail.com

MHTE elnökség
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