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Tisztelt barátaink!
Az immár XXXXII. 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
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Július 29.
Péntek
Július 30.
Szombat

- du. Nagyfödémes (Veľké Úľany) szervezők gyülekezője délutántól a helyi futballpályán
de. Nagyfödémes (Veľké Úľany) – gyülekező,// fakultáció Jóka- vízimalom megtekintése
du. Éberhard (Malinovo, Eberhardt) ) – tisztelgés gr. Apponyi Albert síremléke, előadás az államférfiról,
// fakultáció Boldogfa – románkori templom megtekintése,Szenc – városnézés Szenci Molnár Albert emlékmű, fürdés

Július 31.
Vasárnap

Augusztus 1.
Hétfő

Augusztus 2.
Kedd

Augusztus 3.
Szerda

Jóka (Jelka) református templom, 17.oo Dr. Somogyi Alfréd a Pozsonyi Református Egyházmegye
esperesének előadása, Anyanyelvváltási tapasztalatok és szórványosodás a felvidéki magyar református
közösségben címmel.
Nagyszombat (Trnava) – városnézés, Kassai vértanúk emléke ( ifj. Brogyányi Mihály)
Nagymácséd (Veľká Mača), községi múzeum - honfoglaláskori emlékekmegtekintése,
Mátyusföldi kultúrműsor,
Zsigárd (Žihárec) – Zsigárdi csata megemlékezés, Katona Laci síremléke tisztelgés,
Pered (Tešedíkovo) – peredi csata, honvédemlékmű megkoszorúzása, Novák Veronika előadása a dicsőséges
tavaszi hadjáratról,
Deáki (Diakovce) – románkori templom megtekintése, Deáki termálfürdő - fürdés (az időjárás függvényében)
Nagyfödémes (Veľké Úľany) – tájház megtekintése, előadása Mátyusföldről
Vágsellye (Šaľa) – városnézés, tájház // fakultáció Galánta, városnézés,– ..Kodály Zoltán szobra
Nyitraújlak (Veľké Zálužie) – megemlékezés és tisztelgés gr. Esterházy János jelképes sírja előtt, kastély,
Nyitra (Nitra) – városnézés, múzeum, vár,
Pográny (Pohranice) – táborverés , tábortűzi beszélgetések közös dolgainkról,
Zilizi Zoltán előadás Zoboraljáról,
Felsőelefánt (Horné Lefantovce) kastélyok, Fehér Sándor előadás a Gyulayakról,
Appony (Oponice) „nagy“ kastély, Apponyi kripta, Fehér Sándor és Peter Králik előadása az Apponyiakról,
Zobordarázs (Drážovce) – ezer éves kápolna megtekintése,

Alsóbodok (Dolné Obdokovce) –Esterházy–kálvária megtekintése, Molnár Imre előadása
Augusztus 4.
Csütörtök

Augusztus 5.
Péntek

Augusztus 6.
Szombat

Közös kulturális műsor a kultúrházban, előadás ,
Pográny (Pohranice – tájház megtekintése, Bélád (Beladice) – kastély, apátság,
Malonya (Mlyňany) – világhírű arborétum megtekintése fk,
Garamszentbenedek (Hronský Beňadik) – a gótikus erődtemplom megtekintése, kolostortúra,
Léva (Levice)– város- és vár látogatás, Barsi múzeum, Református iskolai intézmény Kiss Beáta előadása,
Garamszentgyörgy (Jur nad Hronom) táborverés, táncház,
Garamszentgyörgy (Jur nad Hronom) – románkori templom és a tájház megtekintése,
Nagysalló (Tekovské Lužany) – honvédemlékmű megemlékezés, előadás a Nagysallói csatáról,
Zselíz (Želiezovce) – városnézés
Az oroszkai Military Historical Museum, hadimúzeum Szlovákia legnagyobb magángyűjteménye,
Zalaba – Csontos Vilmos emlékház, megemlékezés
Garamkövesd ( Kamenica nad Hronom) – táborverés,
Zseb együttes műsora
Búcs (Búč) – népviseletes babák kiállítása, Erzsébet királyné és millenniumi emlékmű, Bulcsú vezér,
Dunamocs (Moča) – falumúzeum,

Muzsla (Mužla)községi iskola épülete,
Párkány (Štúrovo, Dsigerdelen Parkan) városnézés
Táncház
Augusztus 7.
Vasárnap

Este: a XXXXII. Honismereti Kerékpártúra kiértékelése, szellem- és szúnyogűzés, tábortűz.
Garamkövesd – Gyurcsó István sírja, megemlékezés,
táborbontás, Esztergom – közös városnézés, túrás istentisztelet

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

TUDNIVALÓK
Pályázatokból és a helyi támogatók segítségével igyekszünk fedezni a kerékpártúra elkerülhetetlen
kiadásait. Ennek ellenére minden résztvevőtől kénytelenek vagyunk szervezési hozzájárulást kérni.
Szervezési hozzájárulás az egész túrára:
- felnőtteknek 6 EUR/ nap, 40 EUR/ teljes időtartam
- gyerekeknek(15 év alatt) 3 EUR/ nap, 20 EUR/ teljes időtartam
ez a hozzájárulás tartalmazza: a reggeliket, naponta min egyszer főétkezést /ebéd vagy vacsora/, belépőket,
táborhelyek díjait, gépkocsikíséretet, kísérőprogramokat, s ha anyagilag összejön a frissítőket,
főétkezéseket, stb.. Az ungvidéki, kárpátaljai, vajdasági résztvevőknek és indokolt szociális esetekben nincs
részvételi díj.
Saját költségek: ha nincs más, plusz kaja, zsebpénz, töményebb frissítők stb.
Javasolt költőpénz: 30 €,
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!
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 esetére jelenleg folyik fedet
szálláshely bebiztosítása.
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..
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. Egyes táborhelyek a kapitális és bősz szúnyogjairól hírhedtek, így nagyon
célszerű a szúnyog elleni kenőcsök használata.
Támogatóink:
Előre is köszönjük Nagyfödémes, Pered, Deáki, Pográny, Zsemlér, Garamszentgyörgy és Garamkövesd
községek, Csemadok a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala , Bethlen Gábor Alap, Forró Krisztián s
minden jóindulatú és tevékenységünk után érdeklődő támogatását!.

