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A találkozó célja 

A kerékpáros természetjárás népszerősítése, és Csongrád megye értékeinek bemutatása a 
bicikli nyergébıl azok számára, akik még nem jártak itt vagy nem láttak mindent. 
 
A találkozó helyszíne: Hét Halász Háza (6630 Mindszent, Damjanich u. 16). 
Mindszent Csongrád megye közepén, a Tisza bal partján, a Kurca folyó torkolatánál kedvezı 
földrajzi adottságokkal rendelkezı kisváros, mely fokozott figyelmet fordít a turizmus 
fejlesztésére. Adottságait a rendszeresen megrendezésre kerülı Mindszenti Napok 
rendezvénysorozatával is népszerősítik.  
 
Mindszent története: Árpád, a letelepedı honfoglaló magyarság vezére ezt a területet, Ondnak 
adományozta. Késıbb a Sövényházi család birtoka lett. 1423-ban már templomos település, 
amely nevét Mindenszentnek tiszteletére épített templomáról kapta. A 17. század végén Apor-
Mindszent néven említik a falut egészen 1818-ig az egyházi okiratokban. A hatalmas 
Mindszent-algyıi uradalom a török után Erdıdy György, 1883-ban a Pallavicini család 
birtokába került. Fejlıdésben fontos szerepe volt a tiszai kompnak. 1884-tıl járási székhely. 
Az 1993 óta városi rangú településen ma mintegy 7500 fı él. 

Program 
2012.07.25. szerda 
Beérkezés, regisztráció, szállás elfoglalása. 

Szabadprogram: „Mindszent bemutatkozik”- ismerkedés a város érdekességeivel helyi 
vezetık kalauzolása mellett, fürdés a szabad strandon. 

A Szegeden keresztül érkezık számára ezen a napon is biztosítunk túrázási lehetıséget, mely 
a megyeszékhely rövid bemutatását majd a rendezvény színhelyére vezetı délutáni kerekezést 
foglal magába. 

Bevezetı túra: 

Útvonal: Szeged, Szeged pu. – Alsóvárosi templom – Napsugaras házak – Bálint Sándor-
emlékház - Hısök-kapuja – Aradi vértanúk tere - Dóm tér - Tisza-part – Városháza - Reök-
palota, Zsinagóga – Szent István téri víztorony  – Sándorfalva – Ópusztaszer – Baks – 
Mindszent-rév – Mindszent 

Táv: 48,5 km,(ebbıl kb. 11,5 km Szegeden belül) végig aszfaltozott úton. A túra útvonalának 
teljes szintemelkedése kb. 110 m, de ehhez hozzá kell számítani a Víztorony 40 méteres 
magasságát, ahova felmegyünk. ☺ 

Fokozat: könnyő 

Gyülekezés: a Szeged pu. peronján 12.00-12:30 között.   

Költségek: Részvételi díj: 500Ft/fı. Belépık: Bálint Sándor Emlékház – 200 Ft/fı, Víztorony 
– 250 Ft/fı (mindkettı a helyszínen fizetendı egyénileg!) 

Esti programok Mindszenten: 

18.00 – 19.00: Vacsora (Birka Csárda) 
19.30 – 20.30: Felvonulás, megnyitó 
20.30 – 24.00: Ismerkedési est 
21.30 – 23.00: Éjszakai kerékpáros akadályverseny 
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2012.07.26. csütörtök 

1. Emlékpark túra 
Útvonal: Mindszent – Ópusztaszer – Mindszent. 

Táv: 32 km, szintemelkedés 50 m.  

Fokozat: könnyő 

Ezt a lehetıséget azoknak ajánljuk, akik alaposan szeretnének megismerkedni az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékparkkal. A túra során átkompolunk a Tiszán, majd elkerekezünk az 
emlékparkhoz. Itt ki-ki – érdeklıdésének és pénztárcájának megfelelıen – kiveheti a részét a 
kiállítások és rendezvények megtekintésébıl. 

Költségek: Részvételi díj: 500 Ft/fı. Belépık: A megtekinteni kívánt attrakciók függvényében 
2.200 – 5.500 Ft/fı között van az emlékpark belépıje (amennyiben a Feszty-körképet is látni 
szeretné, a legolcsóbb jegy 2.500 Ft/fı) 

2. Történelmi emlékhelyek, természeti érdekességek túra 
Útvonal: Mindszent – Ópusztaszer – Pusztaszer – Tömörkény – Csanytelek – Csaj-tó - 
Mindszent.  

Táv: 62.5 km-kerékpárral + kb. 4 kilométer gyaloglás. Szintemelkedés: kb.110 m. 

Fokozat: közepes 

A túrát azoknak ajánljuk, akik az emlékpark érdekességein túl szeretnének megismerkedni a 
pusztaszeri millenniumi emlékmővel is, és a késı délutáni órákban van kedvük bepillantani a 
szigorúan védett Csaj-tó méltán híres madárvilágának életébe. 

Költségek: Részvételi díj: 500 Ft/fı. Belépık: a megtekinteni kívánt attrakciók függvényében 
az emlékpark belépıje 2.200 – 5.500 Ft/fı között van (amennyiben a Feszty-körképet is látni 
szeretné, a legolcsóbb jegy 2.500 Ft/fı), a Csaj-tó szigorúan védett területén a szakvezetés 
díja gyerekeknek 400 Ft/fı felnıtteknek 600 Ft/fı. Ebéd Pusztaszeren (bográcsgulyás): 
800Ft/fı. 

3. A fekete város 
Útvonal: Mindszent – Csaj-tó – Csanytelek – Felgyı – Csongrád - Mindszent.  

Táv: 73 km-kerékpárral + kb. 4 kilométer gyaloglás. Szintemelkedés: kb.180 m. 

Fokozat: közepes 

Ez a korán kelık túrája, hiszen ha a madarakat látni kívánjuk, már idıben a Csaj-tónál kell 
lennünk. Csongrád felé azután már ráérısen kerekezhetünk. Megyénk névadó városában 
felkeressük a Tari László Múzeumot és a Múzeumházat, kimegyünk az Ellés monostor 
romjaihoz. Ezután a Városháza érintésével kigurulunk az Ófaluba, ahol a népi építészet és a 
kézmővesség emlékeire kukkantunk rá. Aki pedig mindezt végigcsinálta, az a környék 
legkiválóbb strandján, a Körös-torokban töltheti a maradék idıt. Visszafelé az Eurovelo 
útvonalán – a Tisza töltésén – térünk vissza Mindszentre. 

Költségek: Részvételi díj: 500 Ft/fı. Belépık: a Csaj-tó szigorúan védett területén a 
szakvezetés díja gyerekeknek 400 Ft/fı, felnıtteknek 600 Ft/fı. Tari László Múzeum + 
Múzeumház: 200 Ft/fı 

Délutáni programok Mindszenten: 
15.00 – 17.00: „Mesterségem címere” – hagyományos mesterségek (méhész, takács, pék, 
halász, fafaragó, aratómunkás) interaktív bemutatása. Részvételi díj egységesen 500 Ft/fı. 
17.00 – 19.00: élménybeszámoló és vetítés  
19:00 – 20:00: Vacsora  
20.30 – 21.30: Elıadás a Körös kultúráról 
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2012.07.27. péntek 

1. A Sarlós Isten földjén: 
Útvonal: Mindszent – Szegvár – Mindszent.  

Táv: 22 km.  

Fokozat: könnyő 

A túra során egy emlékekben igen gazdag kis település értékeit keressük fel, megnézzük a 
Falumúzeumot, a Malommúzeumot, a Károlyi-kastélyt – ami egy ideig a vármegye központja 
is volt. 

Költségek: Részvételi díj: 500 Ft/fı. Belépık: Falumúzeum + Malommúzeum 200 Ft/fı 

2. Vármegyeházak 
Útvonala: Mindszent – Szegvár – Szentes – Mindszent. 

Táv: 44 km, (az alapprogramban résztvevıkre +3 km gyaloglás, a reptéri programot 
választókra + 6 km kerekezés vár) 

Fokozat: könnyő 

A túra résztvevıi megnézik Szegvár érdekességeit, majd átkerekeznek Szentesre, ahol a város 
építészeti és kulturális nevezetességeivel ismerkedhetnek meg. Ennek során néhány speciális, 
de érdekes szakmát bemutató kiállítóhelyet is megtekinthetnek (Postatörténeti kiállítás, 
Fényírda, Vízügyi emlékhely). A Tisza töltésén vezet majd az utunk vissza. A reptéri 
programot választók meglátogathatják a szentesi légi-mentı bázist, ahol motoros vagy 
vitorlázó géppel történı sétarepülésre is van lehetıség. 

Költségek: Részvételi díj: 500 Ft/fı. Belépık: Falumúzeum + Malommúzeum 200 Ft/fı, 
Koszta József Múzeum: 400 Ft/fı, Fényírda: 300 Ft/fı, Repülés: kb. 3000 Ft/fı) 

3. Irány az északi sark 
Útvonal: Mindszent – Szegvár – Szentes – Ecseri templomrom – Csongrád megye 
legészakibb pontján kopjafa avatása – Eperjes – Gádoros – Árpádhalom – Nagymágocs – 
Derekegyház – Mindszent. 

Táv: 136 km, szintemelkedés 200 m. 

Fokozat: nehéz 

Erre a túrára mindenképpen az állékonyabb kerekesek jelentkezzenek, hiszen mindenképpen 
túllépjük a 100 kilométert. A több kerekezés idıben rövidebb megállókat tesz majd lehetıvé 
az útvonal érdekességeinél. 

Költségek: Részvételi díj: 500 Ft/fı. 

Délutáni programok Mindszenten: 
15.00 – 17.00: „Mesterségem címere” – hagyományos mesterségek (méhész, takács, pék, 
halász, fafaragó, aratómunkás) interaktív bemutatása. Részvételi díj egységesen 500 Ft/fı. 
17.00 – 19.00: élménybeszámoló és vetítés  
19:00 – 20:00: Vacsora  
20.30-21.30: Elıadás – Élet a tanyán 
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2012.07.28. szombat 

1. Vásárhelyi promenád 
Útvonal: Mindszent – Mártély – Hódmezıvásárhely – Mártély – Mindszent. 

Táv: 45 km + 2km gyaloglás, Szintemelkedés: 60m. 

Fokozat: könnyő 

A túra Hódmezıvásárhely nevezetességeinek megismertetésére koncentrál, ennek során 
találkozhatunk a népi iparmővészet helyi remekeivel és az újkıkorszak néhány különleges 
emlékével. 

A visszafelé úton megállunk a Mártélyi-holtágnál egy kis pancsolásra, és ha az árvíz nem 
nagyon rendezi át az árteret, akkor elképzelhetı a tanösvény bejárása is. 

Költségek: Részvételi díj: 500 Ft/fı. Belépık: Belvárosi fazekas ház: 500 Ft/fı, Tornyai János 
Múzeum: 400 Ft/fı 

2. Kerékpárral a tanyavilágba 
Útvonala: Mindszent – Mártély – Hódmezıvásárhely – Csomorkány – Papi szélmalom –
Hódmezıvásárhely – Mártély – Mindszent 

Táv: 74 km. Szintemelkedés 220 m. 

Fokozat: közepes 

A túra kicsit kevesebbet láttat Hódmezıvásárhelybıl, bár a csúcsi Fazekas-ház, a Tornyai 
Múzeum, a fıtér és a Városháza bemutatása ebben a programban is szerepel. Ugyanakkor 
kilátogatunk a csomorkányi templom romjához, amely a középkor egy jelentıs városának 
egyetlen feltárt emléke, és elkerekezünk a Papi-szélmalomhoz mely reményeink szerint 
akkorra már mőködés közben tudja fogadni látogatóit. 

Költségek: Részvételi díj: 500 Ft/fı.  Belépı: Tornyai János Múzeum: 400 Ft/fı 

3. A Tiszától a Marosig 
Útvonal: Mindszent – Mártély – Hódmezıvásárhely – Szikáncs – Földeák – Óföldeák – 
Földeák – Makó – Kiszombor – Makó – Maroslele – Batida – Hódmezıvásárhely – Mártély – 
Mindszent. 

Táv: 120 km. Szintemelkedés 220 m.  

Fokozat: nehéz. 

A túra Csongrád megye DK-i határához kalauzol. A program során a megye egyházi 
építészetének két apró, de igen értékes gyöngyszeme – az óföldeáki erıdtemplom és a 
kiszombori körtemplom - fogja keretbe Makó városának látnivalóit. Csanád megye egykori 
központjának jelentıs számú középületét Makovecz Imre tervezte, s ezek meglátogatására 
jelentıs súlyt szeretnénk fektetni a városnézés során. Persze nem fogunk megfeledkezni a 
egyéb építészeti és kulturális emlékekrıl sem. Ízelítıül csak annyit, hogy a magyarság, sıt a 
világ kulturális és tudományos élete olyan egyéniségeket köszönhet a városnak, mint Vajda 
Júlia, Páger Antal, Pulitzer József, Erdei Ferenc vagy Galamb József. 

Költségek: Részvételi díj: 500 Ft/fı. Belépı: József Attila Múzeum: 200 Ft/fı. 

Délutáni programok Mindszenten: 
15.00 – 17.00: „Mesterségem címere” – hagyományos mesterségek (méhész, takács, pék, 
halász, fafaragó, aratómunkás) interaktív bemutatása. Részvételi díj egységesen 500 Ft/fı. 
17.00 – 19.00: élménybeszámoló és vetítés 
19:00 – 24.00: Vacsora, záró buli 
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2010.07.29. vasárnap 
Egyéni túrázások, fürdés. 

Táborbontás, takarítás, elbúcsúzás. 

Szállás elhagyása 12 óráig, hazautazás 

A találkozó költségei: 

Nevezés: 
    M(K)TSz tag: Nem tag: 
2012. április 15-ig  4000 Ft/fı   6000 Ft/fı 
2012. április 16-tól  5000 Ft/fı   8000 Ft/fı 

Ez tartalmazza a rendezvény pólóját, kitőzıjét, programismertetıjét, melyeket a résztvevı – 
június 30-ig történı nevezés esetén – a rendezvény kezdetén, a regisztrációkor kap meg. A 
nevezési díj nem tartalmazza a túrák, a belépık, az étkezések, a szállás és a közlekedés 
költségeit. 

FONTOS! A július elseje után jelentkezıknek csak a rendelkezésre álló készletek erejéig 
tudjuk ezeket a tábor kezdetekor biztosítani. Azok elfogytával ugyan lesz lehetıség 
utánrendelésre, de arra már csak a találkozó után kerül majd sor! Az utánrendelés költségét és 
a postaköltséget a jelentkezınek kell vállalnia! További fontos körülmény, hogy a késıi 
nevezés esetén a rendezık nem tudják garantálni szálláshely biztosítását a találkozó 
központjában. 

Igény esetén a találkozó pólójából történı utánrendelés lehetıségét minden résztvevı számára 
biztosítjuk a fenti utánrendelési feltételekkel. Ilyen igény bejelentésére legkésıbb a 
tábozárásig van lehetıség a rendezıknél. 

Szállás: 
Sátorban (A Hét Halász Ház udvarán, kertjében): 1200 Ft/fı/éj 
A Hét Halász Házban (egymásból nyíló 13, 11, 4 és 2 ágyas szobákban): 2500 Ft/fı/éj 
Angyal-vár (parasztház) (egymásból nyíló 2 db 11 ágyas szoba): 2500 Ft/fı/éj – távolsága a 
rendezvény központjától: 1000 m 

A szállásigényléseket a jelentkezés sorrendjében tudjuk biztosítani! 

Kerékpárok tárolására a rendezvényközpontban és a szálláshelyeken van lehetıség, de azok 
ırzésérıl a rendezık nem gondoskodnak! 

Étkezés: 
Meleg vacsora: 800Ft/fı/alkalom. Reggeli: önellátás. (Élelmiszer boltok távolsága a 
rendezvény központjától 500-1000m)  

Túrák részvételi díja: 
Rövid, közép és hosszú távú túrák egységesen 500 Ft/fı/nap. 

Délutáni szabadidıs programok részvételi díja: 
”Mesterségem Címere”: 500 Ft/fı/alkalom. Egy fınek naponta 1 (összesen 3) mesterség 
elsajátítására van lehetısége. 
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További információ kérhetı: 
Személyesen: 

a Csongrád megyei Természetbarát Szövetség hivatalos  
helyiségében (szerdánként 16.30-18.30): 6722. Szeged, Tábor u. 7/b. 

Levélben: 
6701 Szeged, Pf.:548 

Telefonon: 
 +36/20/380-9952 

E-mail-ben: 
toboz@csmtsz.hu, vagy ktot2012@gmail.com 

Online jelentkezés: 
a CsmTSz honlapján: www.csmtsz.hu 

A jelentkezés az esedékes díjak befizetésével válik érvényessé! 

Fizetés: 
Személyesen a CsmTSz hivatalos helyiségében készpénzzel,  

vagy átutalással a CsmTSz bankszámlájára: 

OTP Bank 11735005-20333333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 
 


