Nagymegyeri Corvín Mátyás
király emléktúra
I. évfolyam
2018.05.05. Nagymegyer

A Nagymegyeri Csigák
turista klub gyalogtúrát szervez
a Nagmegyeri Corvin Mátyás
napok alkalmából.
1421-ben Luxemburgi Zsigmond
a királyi várjobbágyok lakta falut a
Kanizsay családdal cserélte el. Ezzel lakói elveszítették korábbi
kiváltságaikat, melyeket Hunyadi Mátyás állított vissza 1460-ban. A
Kanizsayak azonban továbbra is igényt tartottak Nagymegyerre, így a
legenda szerint a megyeriek meghívták Mátyás királyt, hogy tegyen igazságot. 1466-ban érkezett a király Nagymegyerre, a hagyomány szerint
sátrát a megyeri erdő szélén álló tölgyfa alatt állította fel (a fa ma is áll és
Mátyásfa néven Nagymegyer egyik jelképe). Azt azonban írott források
is igazolják, hogy Mátyás 1466. december 15én Nagyszombatban fogadta
a nagymegyeri és izsapi bírót (Zsámbók Ozsváldot és Végh Istvánt) és
mezővárosi kiváltságokat biztosított a településnek. Ettől kezdve évente
három országos vásárt tarthatott, pallosjoggal (ennek emlékét a város
keleti szélén emelkedő Akasztó-domb őrzi) és önkormányzattal
rendelkezett.
A „Mátyásfa” a város egyik jelképe

.

2

Előírások

Gyülekezőhely: Nagymegyer, Szent István utca Fantázia étterem terasza
A prezención minden résztvevő megkapja a kiválasztott útvonalhoz megfelelő
térképet. Az útvonal kiinduló pontjára busszal mennek a résztvevők. Cél a
nagymegyeri Fantázia étterem teraszán lesz, ahol minden résztvevő megkapja
az oklevelet és az igazolást a részvételről.
Ellenőrző pont:
Útvonal: A - Nyárad, Kulcsod
B - Kulcsod
C - Tiszota
A és B útvonalra jelentkezés 2018 május 2-ig!
Jelentkezés:
Ollé Sándor
+421903 659 052
Zlatica Krupicová
+421905 542 493
Albert Nagy
+421915 365 710
Veronika Czinová
+421908 588 766
mail: vmslimak@gmail.com
vmslimak@vmslimak.sk
Info: http://www.vmslimak.sk
Prezenció:
2018.május 4.: 18.00 - 20.00 ó.
2018.május 5.: 6.45 ó A útvonal
2018.május 5: 8.00 - 9.00 ó. B és C útvonal
Részvételi díj:
Felnőtt:
3,- €
Gyermek, ifjúság:
1,- €
Az A és a B szakasz résztvevőit frissítő várja a célban.
Szállás:
www.http://ubytovanie-velky-meder.sk/
www.megaubytovanie.sk
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PROGRAM

Útvonal:
A: Bős - Nyárad - Szap - Medve - Kulcsod
Nagymegyer
40 km
https://sk.mapy.cz/s/2wXmq
B:

Csicsói holt ág - Kulcsod
Nagymegyer
20 km
https://sk.mapy.cz/s/2wXn3

C:

Nagymegyer- Tiszota - méhes
Nagymegyer
10 km
https://sk.mapy.cz/s/2wXnF

Odchod na trasy:
A - busszal 6.45-kor. Bős
B - busszal 9.00-kor. Csicsó
C - gyalog 9.00-kor.
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