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XXXXVI. HONISMERETI KERÉKPÁRTÚRA
2020. július 5-én érvényes programtervezete
2020. július 29 – 2020. augusztus 9.

Gömör - Torna - Abaúj - Zemplén – Ung

Dátum
július 29.
szerda
július 30.
csütörtök

(Gombaszög-Szádelő-Makranc-Migléc-Borsi-Nagytárkány)
július 31.
péntek

aug. 1.
szombat

aug. 2.
vasárnap
aug. 3.
hétfő

aug. 4.
kedd

aug. 5.
szerda

Tisztelt barátaink!

Az immár 45 éves 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, más véleményével szemben toleráns és lehetőleg
kerékpárral is rendelkező érdeklődőt.
A szervezők

A jelen jelenlegi bonyolult helyzetre való tekintettel kérünk minden érdeklődőt az előzetes jelentkezésre, a
hkt@atlas.sk címre /név, cím, részvétel mettől - meddig, és trikóméret/
Támogatóink: Kultminor – Kisebbségi Alap,
Sine Metu Polgári Társulás, Szádudvarnok, Tornaújfalu, Migléc, Makranc, Füzér, Borsi, Nagytárkány,
Nagyszelmenc, Kisgéres, Szentes községek, Királyhelmec városa, és minden jóindulatú és tevékenységünk
után érdeklődő támogatónk!!
Előre is köszönjük!

aug. 6.
csütörtök
aug. 7.
péntek

aug. 8.
szombat

aug. 9.

Szálláshely
Gombaszög

Program
Gombaszögi tábor- gyülekező,

Gombaszög
20 km

Gombaszögi tábor,
14.oo Beretke /Bretka/ „Beretkei Skanzen”gyülekező, közös indulás,
Pelsőc /Plešivec/ - gótikus templom,
Gombaszögi tábor- gótikus kolostor tábor s emléktárgyai megtekintése,
Szádudvarnok „Andrássyak /Bebekek/ nyomában”
/Dvorníky/
Várhosszúrét /Krásnohorská Dlhá Lúka/ emlékhelyek megtekintése, Buzgó korcsma,
futballpálya
„ Dernő /Drnava/ kincsei tanösvény“ - 1849-es honvéd sír
30km
Kiskovácsvágása /Kováčová/ - vízi malom,
Lucska /Lúčka /erődtemplom, Barka /Bôrka/ - búcsújáróhely,
Megemlékezés II. világháborús honvédsírnál.
Szádelői völgy (Zádielska dolina) - szurdoktúra ,előadás a Torna-Gömöri Karsztról,
Makranc
Szádudvarnok (Dvorníky) – tájház megtekintése,
/Mokrance/
Torna (Turňa nad Bodvou) – Torna, a legkisebb vármegye székhelye - gótikus templom
futballpálya
megtekintése, honvédsírok a helyi temetőben,
25 km
Hídvégardó - legészakiabb magyarországi község, emlékmű megtekintése,
Tornaújfalu /Turnianska Nová Ves/- tájház megtekintése,
Jánok /Janík/ Sziklay Szerén szülőfalva, a- „Magyar hiszekegy” szerzője, megemlékezés,
Makranc
Kassa /Košice/ - városnézés, II. Rákóczi Ferenc emléke- dóm, Rodostói ház - Márai napja,
/Mokrance/
Csécs /Čečejovce/ kora gótikus templom, magyar királyok szoborparkja,
Makranc
Jászó (Jasov) – premontrei apátság megtekintése,
/Mokrance/
Stósz (Štos, Stoos) – Fábry Zoltán emlékházának megtekintése, tisztelgés,
futballpálya
Mecenzéf (Medzev, Metzeinseifen) – vízzel hajtott kovácsműhely, millenniumi emlékmű,
30 km
Szepsi (Moldava nad Bodvou) – városnézés, előadás, Szepsi Lackó Máté bormúzeum,
„Külhonba szakadt vármegyeházak” filmbemutató, és túrás találkozó
Migléc
Abújszina (Seňa) - református templom, előadás „Reformátusként Szlovákiában”,
(Milhosť)
H/Abaújvár - Abaúj vármegye székhelye – földvár, tájház,
40 km
Gönc tájház, Biblia múzeum, református templom,Károlyi Gáspár szobra,
Telkibánya- múzeum megtekintése, Fakultáció- Vizsoly, biblia, nyomda,
Borsi (Borša) Hollóháza, Porcelán Múzeum, katolikus kerámia templom,
40 km
Füzéri vár – vár és múzeum megtekintése,
Széphalom - Kazinczy Ferenc mauzóleuma és a Magyar Nyelv Múzeuma, előadás,
SK/Borsi (Borša) - Rákóczi-kastély, előadás Rákócziról és Borsiról táborverés
Borsi (Borša) Sárospatak- városnézés, vár, református kollégium,
40 km
Sátoraljaújhely- városnézés, Magyar Kálvária bejárása,
Nagytárkány
Zemplén (Zemplín) – Zemplén vármegye székhelye, régi vármegyeháza,
Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom) –kastély, 38-as emlékhely,
(Veľké
Trakany)
Bodrogszög – legalacsonyabban fekvő község,
30 km
Kiskövesd (Malý Kamenec) – tájház, Nagykövesdi vár,
Kisgéres (Malý Horeš) közös megemlékezés az 1944-ben deportáltakról,
Szentes (Svätuše) – kora gótikus, jelenleg ref. templom megtekintése ,
Királyhelmec (Kráľovský Chlmec) – városnézés, Csonkavár, előadás,
Nagytárkány
Lelesz (Leles) – Petőfi emlékmű, premontrei apátság megtekintése,
(Veľké
Nagykapos (Veľké Kapušany) – városnézés, Magyar ház előadás,
Trakany
Dobóruszka (Ruská) - Dobó István sírhelye,
35 km
SK/Nagyszelmenc - gyalogos határátkelő Kárpátaljára /Ukrajna/, „a kettévágott falu”,
Szirénfalva (Ptrukša) – átkelés a Latorcán, bicajos-gyalogos lengőhíd,
Battyán (Boťany) - kerékpáros határbejárás,
UA_H_SK hármas határ - megtekintése, fürdés a „szőke” Tiszában,
Kistárkány – református templom, Nagytárkány - a tárkányi Sóház megtekintése
Táborbontás SK/Nagytárkány–a túra kiértékelése – táborbontás, Istentisztelet Kistárkányban,

A túraprogram nem a Szentírás, így a 2020 évben a járványügyi előírások, szükségletek, anyagi lehetőségek
Információk – www.hkt.sk // 00421 905 207 549 // hkt @ atlas.sk
facebook: Honismereti Kerékpártúra – HKT

függvényében időben és térben bármikor változhat, és változni is fog!

