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Torna - Abaúj - Zemplén – Ung
(Szádelő-Makranc-Borsi-Szelmenc-Szürte-Verecke-Királyhelmec-Nagytárkány)

Dátum

Szálláshely

Program

július 25
július 25
péntek

Szádelő /Zádiel/
Makranc
/Mokrance/
futbalpálya

július 26
szombat

Makranc
/Mokrance/

július 27
vasárnap
július 28
hétfő

Makranc
/Mokrance/
Borsi (Borša)

július 29
kedd

Szürte (Sjurte)

július 30
szerda

Szürte (Sjurte)

július 31
csütörtök

Nagytárkány
(Veľké
Trakany)

Gyülekező a Szádelőben, megemlékezés II. világháborús honvédsírnál.
Szádelői völgy (Zádielska dolina) - szurdoktúra a Szádelői völgybe és a Tornai
fennsíkra, előadás a Torna-Gömöri Karsztról,
Szádudvarnok (Dvorníky) – tájház megtekintése,
Torna (Turňa nad Bodvou) – Torna a legkisebb vármegye székhelye gótikus
templom megtekintése, honvédsírok a helyi temetőben,
Hidasnémeti legészakibb magyarországi község, emlékmű megtekintése,
Tornahorváti /Chorváty/ helyi étkezési különlegességek készítése, lángos,
Tornaújfalu /Turnianska Nová Ves/ tájház megtekintése.
Stósz (Štos, Stoos) – Fábry Zoltán emlékházának megtekintése, tisztelgés,
Mecenzéf (Medzev, Metzeinseifen) – vízzel hajtott kovácsműhely
Jászó (Jasov) – premontrei apátság megtekintése,
Szepsi (Moldava nad Bodvou) – előadás, Szepsi Lackó Máté bormúzeum.
Kassa /Košice/ megtekintése, II. Rákóczi Ferenc emlékezete - Márai napja,
Csécs /Čečejovce/ koragótikus templom, magyar királyok szoborparkja,
H/Abaújvár - Abaúj vármegye székhelye, földvár - tájház,
Hollóháza, Kovács Margit kerámiamúzeum, katolikus kerámia templom,
Füzéri vár – vár és múzeum megtekintése,
Széphalom - Kazinczy Ferenc mauzóleum és múzeum, előadás,
Sátoraljaújhely - szlovák iskola, előadás - Újhely ( Slovenské Nové Mesto)
SK/Borsi (Borša) - Rákóczi-kastély, előadás Rákócziról és Borsiról táborverés
Zemplén (Zemplín) – Zemplén vármegye székhelye, régi vármegyeháza,
Imreg (Brehov) - premontrei apátság, az aradi vértanúk gyóntatójának emléke,
Nagykapos (Veľké Kapušany) – városnézés, Magyarház, előadás,
SK/Nagyszelmenc (Veľké Slemence) – UA/ Kisszelmenc (Szolonci) gyalogosbicajos határátkelő Ukrajnába,
UA -Kárpátalja Szürte (Sjurte) (táborozás erdei kempingben), előadás
egésznapos busztúra - Munkács (Mukačevo) – vár és városnézés
Szolyva – megemlékezés Horkay Sámuel előadása, tisztelgés az 1944/45-ben az ún.
„Malenkij rabót”-ra elhurcoltak emlékműve előtt, koszorúzás,
Vereckei hágó – előadás a 895-ös „Honfoglalásról”,
Vereckei szoros – környezetvédelmi bemutató.
Ungvár /Uzhgorod/ városnézés,
UA/Kisszelmenc - SK/Nagyszelmenc - gyalogos határátkelő Szlovákiába,
Dobóruska (Ruská) - Dobó István sírhelye,
Szirénfalva (Ptrukša) – átkelés a Latorcán, bicajos-ás gyalogos lengőhíd,
Battyán (Boťany) - kerékpáros határbejárás,
UA_H_SK hármashatár - megtekintése, fürdés a „szőke” Tiszában,
Nagytárkány (Veľké Trakany) - játszóház gyerekeknek,
SK/Nagytárkány (Veľké Trakany) – H/Zemplénagárd
2004-ben megnyílt turista gyalogos és bicajos kishatárátkelőhelyek bejárása
Kisrozvágyi honfoglaláskori emlékpark,
Karcsa fürdés - Kiskövesd (Malý Kamenec) – tájház, Nagykövesdi vár,
Királyhelmec (Kráľovský Chlmec) – városnézés, Csonkavár,
Nagytárkány – táncház a Komocsa együttessel és Furik Ritáva.
Nagytárkány - játszóház gyerekeknek, a tárkányi Sóház megtekintése
Lácacséke - Perbenyík (Pribeník) – bicajos kishatárátkelőhely
Kisgéres (Malý Horeš) közös megemlékezés az 1944-ben deportáltakról,
Szentes (Svätuše) – koragótikus, jelenleg ref. templom megtekintése
Lelesz (Leles) – Petőfi emlékmű, premontrei apátság megtekintése
Nagytárkány -„ 40-szer együtt – mindnyájunkért” közös megemlékezés korabeli
kiállítás, az elmúlt HKT-k képekben – vetítés, Zsabka A. programja, közös program
Karcsa - koragótikus templom , Kisgéres istentisztelet

Tisztelt barátaink!
Az immár XXXX. Honismereti Kerékpártúra szervezői nevében üdvözöljük a történelmi haza jelene, múltja
és jövője után érdeklődőket. Honismereti túránk a történelmi honunk megismerésének legszebb és legkövetkezetesebb
módját választotta – mi megyünk szülőföldünk értékei és érdekességei megismerése után. Erre a feladatra a kerékpárt
választottuk. Évek és évtizedek tapasztalata bizonyítja, hogy ezen a módon fiatalkorú és nyugdíjas, lányok és fiúk, diákok
és tanáraik, kétkezi munkás és parlamenti képviselő alkotnak toleráns és jóindulatú közösséget. Ebbe, az évente
megújuló közösségbe nagy tisztelettel várunk, határon innét és túlról minden jóindulatú és lehetőleg kerékpárral is
rendelkező érdeklődőt.
A szervezők

A Kárpátaljára menők figyelmébe: A túra július 29-én késő délután megy át a Nagy- Kisszelmenci határátkelőhelyen
Kárpátalja területére. A szálláshely egy kiépítés alatt lévő erdei kempingben Szürte (Téglás) községek mellett lesz.
Belépőket, buszt, esetleges pótkiadásokat mi térítünk. Ásványvizeket is megpróbálok keríteni. Saját kiadások: a frissítők
és emléktárgyak. 160 hrivnya - kb. 10 EUR vagy 1500 Ft. A tavalyi tapasztalatokból kiindulva egészségügyi biztosítás
nagyon ajánlott, sőt szükséges! Ásványvizet, kenyeret esetleg konzerveket azért lehet hozni. Határátkelés Ukrajnába: a
2005. december 23-án megnyitott gyalogos (tiszteletünkre ráadásul még kerékpáros is) nemzetközi határátkelőhelyen, az
EU tagállamai állampolgárainak vízummentes, a többinek vízumköteles a határátlépés!!
A HKT-hoz Kárpátalján, Munkácson csatlakozik egy Királyhelmecről július 30-án 6.oo-kor induló autóbusz is.
Mindenkinek kötelező az érvényes útlevél!!!!!!!!!!
SZERVEZŐ SZERVEZETEK Szepsi és Környéke Társulás / Kárpátaljai Kulturális Szövetség KMKSZ
Csemadok Asz-k stb..

augusztus Nagytárkány
1
(Veľké Trakany
péntek

augusztus Nagytárkány
2
(Veľké
szombat
Trakany)

Információk Köteles László – 00421 905 207 549 // koteles @ atlas.sk
Támogatás: Szádudvarnok, Tornahorváti, Makranc, Füzér, Borsi, Csicser, Nagytárkány Nagyszelmenc, Kisgéres
községek, Királyhelmec városa, Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, Bethlen Gábor Alap..s mindeden jóindulatú
és tevékenységünk után érdeklődő támogatónk!!.

aug. 3

Táborbontás

A túraprogram nem a Szentírás, így a szükségletek és lehetőségek függvényében időben és térben
bármikor változhat, és változni is fog!

