
XXXXIIII. HONISMERETI KERÉKPÁRTÚRA 
Az Ipoly forrásától a torkolatáig  

 

Péntek 

július 27 

Kalonda 

Nulladik nap: 
Kalonda (Kalonda) – gyülekező - délutántól a kultúrháznál, 

Szombat 

júl. 28. 

Kalonda 

Délelőtt: Kalonda (Kalonda) – gyülekező napja - Kalondán délelőtt a kultúrháznál, 

Fakultáció  Rapp (Rapovce), Novolandia fürdőhely 20 millió éves gyógyhatású tengervízzel,   

Délután: a palócok összetartozását jelképező Palóc Határkereszt megkoszorúzása, 
indviduálisan Ősmaradványok Természetvédelmi Terület meglátogatása, 

Kalonda  -  este:  a Kalondai tájház megtekintése –beszélgetés a Kalonda-Ipolytarnóc mikrorégióról,  

(Papp Sándor, Kalonda)                                                                                     Napi táv: kb. 11 km 
Vasárnap  

júl. 29. 

 
Kalonda 

Kalonda – indulás az Ipoly forrásához, 

Ipoly forrása (Pramen Ipla) 12.oo közös indulás, 

Málnai víztároló (Málinec-Priehrada), Ipolymagyari (Uhorské), 

Poltár (Poltár) technikai műemlékek- üvegmegmunkálás, 
Este: Régi túrák, vetítés, (Tóth Lajos felvételei),  

                                                                                                                   Napi táv: kb. 58 km 
Hétfő  

júl. 30. 

 
Kalonda 

Kalonda - Nógrádszakál - 

Bussa (Bušince) – Zsélyi Aladár mérnök, repülőgéptervező, tájház, 

Rárósmúlyad (Muľa) – Medgyaszay István szecessziós, vasbeton építésű temploma,  

Alsósztregova (Dolná Strehová) – Madách Imre kastélya, fakultáció a termálfürdő, 

Kalonda – este: Előadás Nógrádról  (Böszörményi István helytörténész, tanár), tábortűz, 
Napi táv: kb. 48 km 

Kedd 

júl. 31. 

 

 
Ipolynyék 

Kalonda –  Bussa - 

Kékkő (Modrý Kameň)) – vármúzeum, Balassai emlékszoba, 

Szklabonya (Sklabiná) -  Mikszáth ház, a „legnagyobb palóc emlékmúzeuma, 

Zsély (Želovce) – Zs. Nagy Lajos emlékezete, emlékszoba metekintése, 

Ipolynyék (Vinica) -  – táborverés,                                                                      Napi táv: kb.74 km 
Szerda 

aug. 1. 

 
Ipolynyék 

(Vinica) 

Ipolynyék (Vinica) –  

Ipolynyék értékei (bemutatja Hrubík Béla polgármester),                                                                                                  
Nagycsalomja (Veľká Čalomija) - ősi templom maradványai, 

Balassagyarmat – a „Legbátrabb város”, városnézés, Palóc Múzeum, Civitas Fortissima Múzeum, 

Ipolynyék – Szabó András előadóművész  „Históriás énekek” műsora, 

                                                                                                                   Napi táv: kb. 42 km 
Csütörtök 

aug. 2. 

  
Ipolynyék 

(Vinica) 

Ipolynyék (Vinica) –  

Jégmadár Látogatói és Oktatóközpont  (Wollent József, filmvetítés előadás),   

                    Rizsföldek - Természetvédelmi , Ramsári - terület, NATURA 2000 (Wollent József), 
Hídvégi híd – átkelés,   

Drégelypalánk , Szondi György emléke, 

Drégelypalánki mocsár, kétéltűek, hüllők, madarak,  

Vecei rét eredeti ártéri legelő, szürke marha gulya, madárvárta,  

Dejtári tanösvény, kifli tó,  madár és növény világ, 

Hídvégi híd – átkelés, 
 

Fakultáció: Drégely vára,                                                                              Napi táv: kb. 45 km                
Péntek 

aug. 3. 

 
Garamkövesd 

(Kamenica 

nad Hronom) 

Ipolynyék (Vinica) –  

Ipolyság (Šahy) – városnézés, városi múzeum, előadás az Ipoly mente múltjáról,  

Bernecebaráti – Kemence –Vámosmikola – 

Nagybörzsöny – XIII. századi Sz. István templom, tájház, 

Ipolyszalka (Salka) – tájházi bemutató, 
Garamkövesd - temető megemlékezés Gyurcsó Istvánról, Keszegh Paliról, Sliva Juditról, 

Garamkövesd (Kamenica nad Hronom) – táborverés,  

Fakultáció – Ipolydamásd, átkelés a vasúti hídon Helemba                            Napi táv: kb. 58 km 
Szombat 

aug. 4. 

Garamkövesd 

(Kamenica 

nad Hronom) 

Garamkövesd – megemlékezés Gyurcsó István szobránál, 

Helemba (Helemba)  Ipoly torkolata, 

Párkány (Štúrovo) – városnézés, idegenvezetőnk Himmler György, 

Garamkövesd-  este:  Bornapok,  
Fakultáció: Esztergom, Duna múzeum,                                                                                                                                                               

                                                                                                                   Napi táv: kb. 27 km 
Vasárnap 

aug. 5. 

Garamkövesd 

 

Garamkövesd (Kamenica nad Hronom)- táborbontás,  

Esztergom – városnézés Duna múzeum, bazilika,  

Pilistúra az edzetteknek,                                                                                     táv: kb.70 km 

Duna mente a kevésbé edzetteknek,                                                                    táv: kb.65 km 
A túraprogram nem a Szentírás, így a szükségletek és lehetőségek függvényében időben és térben bármikor változhat! 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Civitas_Fortissima_M%C3%BAzeum

