XXXX. HONISMERETI KERÉKPÁRTÚRA
2014. július 24 – 2014. augusztus 3
Torna - Abaúj - Zemplén – Ung
(Szádudvarnok-Szádelő-Borsi- Szelmenc-Császlóc-Verecke-Nagytárkány)
(Dvorníky – Zádiel – Borša - Veľké Slemence - Часлівці –Verecke – Veľké Trakany)

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.
TUDNIVALÓK
Szervezési hozzájárulás: csak részben fedezi a költségeket, így pályázatokból és a helyi támogatók segítség
ével igyekszünk fedezni a kiadásokat. A szlovákiai résztvevőknek egy hazai támogatónk 30 EUR támogatást
nyújt, gyerekeknek a felét. Ennek ellenére minden résztvevőtől kénytelenek vagyunk szervezési hozzájár
ulást kérni.
Szervezési hozzájárulás:
Hazaiak
Határontúliak
- felnőtteknek 6 EUR/ nap, 60 EUR/ teljes időtartam
- felnőtteknek 9 EUR/ nap, 90 EUR/ teljes időtartam
- gyerekeknek 2,50 EUR/ nap, 20 EUR/ teljes időtartam
- gyerekeknek (15 év alatt) 4 EUR/ nap, 40 EUR/
Ezen hozzájárulás tartalmazza: a reggeliket, naponta egyszeri főétkezést /ebéd vagy vacsora/,
belépőket,táborhelyek díjait, gépkocsikíséretet, kísérőprogramokat, s ha anyagilag összejön a
frissítőket, főétkezéseket, stb. Indokolt és szociális esetekben és kárpátaljaiaknak nincs részvételi díj.
Saját költségek: ha nincs más, plusz kaja, zsebpénz, töményebb frissítők stb.
Javasolt költőpénz: 30 €, 150 hrivnya és 1500-2000 Ft
A Kárpátaljára menőknek életkortól függetlenül plusz 20,- € szervezési hozzájárulás! (kaja, szállás,
belépők, busz, idegenvezetés stb…)
A Kárpátaljára menők figyelmébe: az EU tagállamai állampolgárainak vízummentes, a
többinek vízumköteles a határátlépés! A túra aug. 1-én késődélután megy át a Nagy - Kisszelmenci
határátkelőhelyen Kárpátalja területére. A szálláshely Császlóc község óvoda udvarán lesz. Belépőket,
buszt, esetleges pótkiadásokat mi térítünk.. Saját kiadások: a frissítők és emléktárgyak. A tavalyi
tapasztalatokból kiindulva egészségügyi biztosítás nagyon ajánlott, sőt szükséges! Ásványvizet, kenyeret
esetleg konzerveket azért lehet hozni. Határátkelés Ukrajnába: gyalogos (tiszteletünkre ráadásul még
kerékpáros is) nemzetközi határátkelőhelyen, az EU tagállamai állampolgárainak vízummentes, a
többinek vízumköteles!
Kötelező, a határátkeléstől számítva még 90 napig érvényes útlevél!!!!!!!!!!

A kerékpáros túrázásról
A kerékpártúrák legfontosabb kelléke a kerékpár. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján bármely
gyártmányú jól karbantartott és beállított kerékpár alkalmas a túrázásra. S mindíg akad egy-két
fiatalember aki segítkezik a karbantartásában. Az idei túra többségében síkságon valósul meg, s csak egy
erősebb dombot kell megmásznunk. Kerékpározásnál, ahogy a többi jármű esetében is tilos az
alkoholfogyasztás, melyre a közútiszerveink egyre érzékenyebben reagálnak. Bukósisak már kötelező
túrás kellék! A csomagok szállítása autóval biztosított.
SZERVEZŐ SZERVEZETEK
Szepsi és Környéke Társulás, Kárpátaljai Kulturális Szövetség KMKSZ // Csemadok ASZ k stb. stb. stb
Előre is köszönjük Szádudvarnok, Tornahorváti, Tornaújfalu, Jánok, Makranc, Füzér, Borsi, Csicser,
Nagytárkány Nagyszelmenc, Kisgéres községek, Királyhelmec és Szepsi városa, Szlovák Köztársaság
Kormányhivatala, Bethlen Gábor Alap, Bauer Edit képviselőassony s minden jóindulatú és tevékenységünk
után érdeklődő támogatását!.
Információk Köteles László – 00421 905 207 549 // hkt @ atlas.sk //

www.hkt.sk és a www.facebook.com
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július 24
csütörtök

Szádelői völgy

július 25
péntek

Makranc /
Mokrance
futbalpálya

július 26
szombat

Makranc /
Mokrance
futbalpálya

július 27
vasárnap

Makranc /
Mokrance
futbalpálya

július 28
hétfő

Borsi /Borša

2

3

4

5

Gyülekező a Szádelői völgy előtti futbalpályán
15.00 Szádelői völgy (Zádielska dolina) - szurdoktúra és a Tornai
fennsíkra, előadás
Szádudvarnok (Dvorníky) – tájház megtekintése,
Torna (Turňa nad Bodvou)- templom megtekintése, honvédsírok
a temetőben
Hídvéardó - legészakibb magyarországi község,
Tornahorváti /Chorváty/ - lángossütés
Tornaújfalu /Turnianska Nová Ves/- tájház
Jánok/ Janík Sziklay Szeréna, a „Magyar Hiszekegy ” szerzőjének
emlékhelye
Stósz (Štos-Stoos)–Fábry Zoltán emléke, síremlék, emlékház, előadás
Fábryról
Mecenzéf (Medzev-Metzenseifen) vízhajtású hámorok, milleneumi
emlékmű
Jászóváralja (Jasov)– premontrei apátság megtekintése, fürdés a
tóban
Szepsi (Moldava n/B) Szepsi Csombor Márton és Szepsi Lackó Máté
emléktábla, városnézés, előadás Abaúj-Torna múltjáról – jelenéről
Fakultáció - Debrőd (Debraď)-–ahol Szent László vizet fakasztott,
forrás
Kassa (Košice-Kaschau)– vonattal - városnézés, Rákóczi sírbolt,
kassai dóm, Rodostói ház - Márai nap,
Csécs (Čečejovce) – XIV. századi ref. templom, koronás emlékmű,
szoborpark,
Abaújvár, földvár - tájház,
Hollóháza, Kerámia múzeum, kerámia templom
Füzéri vár, Nagy-Milic Natúrpark Látogató Központ megtekintése
Széphalom - Kazinczy Ferenc emlékei, Magyar nyelv múzeuma,
előadás
Sátoraljaújhely - Újhely ( Slovenské Nové Mesto) Szlovák Iskola és
gimnázium

július 29
kedd

Császlóc
(Часлівці)

július 30
szerda

Császlóc
(Часлівці)

július 31
csütörtök

Nagytárkány
(Veľké Trakany)

aug. 1
péntek

Nagytárkány
(Veľké Trakany)

aug. 2
szombat

Nagytárkány
(Veľké Trakany)
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aug. 3

SK - Borsi (Borša) - Rákóczi-kastély, előadás Borsiról táborverés
kastélyudvaron
Kastélyudvar – Szabó András és Kováts Marcell (tárogató) közös
estje
Zemplén (Zemplín) – vármegyeháza székhely előadás
Imreg (Brehov) az aradi vértanúk gyóntatójának sírhelye
Nagykapos (Veľké Kapušany) – városnézés, Magyarház előadás
Mécs Lászlóról Nagyszelmenc (Veľké Slemence) - UA Kisszelmenc
(Szolonci) bicajos határátkelő Ukrajna/Kárpátalja, Császlóc
(Часлівці) (táborozás az óvodaudvaron), beszélgetés Kárpátaljáról
Brenzovics László megyei alelnökkel Vári Fábián László költővel
egésznapos busztúra - Munkács (Mukačevo) – várlátogatás és
városnézés
Szolyva (Свалява) – 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 megtekintése,
Szirénfalva (Ptrukša) – átkelés a Latorcán, bicajos- 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 bicajos
kishatárátkelőhely
Kisrozvágyi honfoglaláskori emlékpark,
Karcsa fürdés - Kiskövesd (Malý Kamenec) – tájház, Nagykövesdi
vár,
Királyhelmec (Kráľovský Chlmec) – városnézés,
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, HKT-k képekben – vetítés, Zsapka
Attila programja, „Közösen” program
Táborbontás / Karcsa - koragótikus templom // A túra kiértékelése

A túraprogram nem a Szentírás, így a szükségletek és lehetőségek függvényében időben és
térben bármikor változhat, és változni is fog!
Közlekedés kerékpárokon, csak a kevésbé tehetősek jönnek autóval (a csomagok szállítása autóval
biztosított.) A túra útvonala időnként forgalmas főutakon vezet. Mindenki tartsa tiszteletben a túravezető
utasításait. Mindenki tartsa tiszteletben a túravezető utasításait, baj esetén hívja valamelyik szervező
telefonszámát. A biciklitúrát kérjük nem összetéveszteni a bicikliversennyel. A túravezetőt nem illik

előzgetni. Itt jegyezzük meg, hogy az úton való haladásnál melegen ajánlott az egyes sor, ami egymás után
hosszában és nem az úton keresztbe értendő. Kérünk mindenkit, hogy gondoljon saját maga és társai testi
épségére!
Biztonság: Minden biciklin jó szolgálatot tesz a hibátlanul működő fék. Jó műszaki állapotban lévő
kerékpár sok kellemetlenségtől kíméli meg a tulajdonosát. A lelakatolatlan bicikli viszonylag könnyedén
eltolható jármű. Az őrizetlenül hagyott hátizsák vállra kapva gyorsan elvihető. Ezért mindenki vigyázzon
saját értékeire és testi épségére..
Szállás Saját sátorban, csillagos ég alatt – tetszés szerint. Szélsőségesen rossz idő esetén majd meglátjuk,
vagy ahová befogadják a megfáradt túrázót.
Ruha A civilizáció jótékony hatására, az időjárás a keleti végeken is végletekben jelentkezik. Így az elmúlt
évek tapasztalatai alapján a váltás (meleg) ruhát, vízhatlan lábbeli, esőkabát, meleg váltásruhától
a fürdőruháig ajánljuk, s minden ami elképzelhető és minden ami a képzeletet felülmúlja. Egyes
táborhelyek a kapitális és bősz szúnyogjairól hírhedtek, így nagyon célszerű a szúnyog elleni kenőcsök
használata.
Gyermekek Örvendetes tény, hogy évről évre egyre több gyermek jár szüleivel a túrára. Ezért két napon
keresztül (reggeltől késő délutánig) óvodapedagógusok, pedagógusok tartanak számukra foglalkozásokat.
Kérjük a szülőket, hogy a többi napon gyermekeikkel olyan módon és mértékben foglalkozzanak, hogy
gyermekeik valamint a többi résztvevő testi és lelki épsége ne kerüljön veszélybe.
Felszerelés: úti okmányok, egészségügyi biztosítás, pénz, menetjegy, könnyű sátor, hálózsák, erős lábbeli,
váltás ruha, melegítő, esőköpeny, fürdőruha, tisztálkodószerek, törülköző, bicska, konzervnyitó, evőeszköz,
kulacs, csajka, gyorsfőző, zseblámpa, gyufa, varróeszköz, zsineg, bicajra lakat, stb, stb, stb, mindenkinek
a fantáziájára és pénztárcájára bízva.
A kerékpáros túrázásról
A kerékpártúrák legfontosabb kelléke a kerékpár. Véleményünk szerint, amelyeket az elmúlt
évek tapasztalatai is alátámasztanak: bármely gyártmányú jól karbantartott és beállított kerékpár alkalmas
a túrázásra. Néhány kisebb hátránya, hogy akár a többi jármű esetében ennél is tilos az alkoholfogyasztás,
s az összes jármű közül ez a legkönnyebben ellopható, ha alkalmat adsz rá el is, lopják (ezért ajánlatos
minden alkalommal lelakatolni, vagy ami még biztonságosabb lakatokon keresztül egymáshoz lakatolni).
Néhány jó tanács kezdőknek és haladóknak, hogy a túravezető és a többi túrás lehetőleg ne emlegesse a
fel- és lemenőidet:
1. Bármilyen hihetetlen, rád is vonatkoznak a közlekedés – és fizika törvényei
2. Ne állj meg az út közepén (főleg ne hirtelen, főúton, esetleg kanyarban)
3. Ne előzgesd a gyengébb kondícióval rendelkező túrázó sorstársaidat
4. Lehetőleg még a túra indulása előtt ébredj fel
5. Kocsmalátogatások csak saját felelőségre
6. Takarodó után már csak elenyésző számban a repertoárodra
7. Cuccaira és bicajára mindenki a saját jól felfogott érdekében vigyáz!
8. Csoportos túrázásnál, ami sportos, az nem mindig sportszerű
9. Kéz és lábtörést!(a balesetbiztosítást mindenki saját maga biztosítja)
10. A túravezetőknek mindig igazuk van!
11. Ha a túravezetőnek nincs igaza, akkor automatikusan a 11. pont lép érvénybe
Balesetbiztosítást, mindenki a saját maga jól felfogott érdekében előre intézzen! A túrán mindenki saját
felelőségére vesz rész. A szervezők nem vállalnak felelőséget a résztvevők testi épségéért és személyes
tárgyaiért. Baj esetén forduljunk a szervezőkhöz bizalommal.
Bukósisak már kötelező, egyben nagyon ajánlott túrás kellék!

