Veľkomederský pochod
kráľa Mateja Corvína
I. ročník
5.5.2018 Veľký Meder

Klub turistov Slimáci
Veľký Meder pozýva priateľov
prírody na turistický pochod
organizovaný pri príležitosti
dní kráľa Mateja Corvína.
Legenda o kráľovi Matejovi
Obyvatelia Nagymegyera ako potomkovia hradnych poddanych, prislúchajúcich
kú kmenú Megyer, boli povinní platiť dane na zaklade stareho prava len kraľovi a
hradnej zúpe. Keď kraľ Žigmúnd v rokú 1421 zamenil Nagymegyer za iny majetok
rodiny Kanizsay, megyerskí hradní poddaní stratili svoje doterajsie prava.
Nasledne sa miestni obyvatelia obratili so sťaznosťoú na kraľa Mateja Corvína
Húnyadiho, ktory podľa legendy osobne v prestrojení presetril údalosti. Svoj stan
nechal postaviť pri starom dúbe, ktory stojí na zaciatkú aleje vedúcej k dnesnemú
termalnemú kúpaliskú. Tento strom sa stal jednym zo symbolov mesta pod
nazvom „Matejov strom“.
V protiklade s legendoú na zaklade písomnych
dokúmentov kraľ Matej odovzdal
15.decembra 1466 v Trnave
richtarovi Nagymegyerú a Izsapú
listinú vysad, ktoroú
pridelil úsadlosti vysady mesta.
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PROPOZÍCIE

Prezencia a zraz účastníkov na terase reštaurácie Fantázia, ulica
Svätého Štefana, Veľký Meder.
Pri prezencii dostane každý účastník mapu trasy na, ktorú sa prihlásil.
Na začiatok trasy budú účastníci odvezený autobusom. Po príchode na štart
každý účastník ide vlastným tempom do cieľa vo Veľkom Mederi. Cieľ je na
terase reštaurácie Fantázia, kde účastníci dostanú potvrdenie o účasti!
Kontrolné body:
Trasa: A - Ňárad, Kľúčovec
B - Kľúčovec
C - Tisota
Prihlásiť sa na trasu A a B je potrebné najneskôr do 1.5.2018!
Prihlášky telefonicky:
Alexander Ollé
+421903 659 052
Zlatica Krupicová
+421905 542 493
Albert Nagy
+421915 365 710
Veronika Czinová
+421908 588 766
mail: vmslimak@gmail.com
vmslimak@vmslimak.sk
Info: http://www.vmslimak.sk
Prezencia:
4.5.2018: 18.00 - 20.00 hod.
5.5.2018: 6.45 hod Trasa A
5.5.2018: 8.00 - 9.00 hod. Trasa B a C
Účastnícky poplatok:
Dospelí:
3,- €
Deti, mládež: 1,- €
Pre účastníkov pochodu po túre pamätný list a pečiatka do
wanderbookov.
Ubytovanie:
www.http://ubytovanie-velky-meder.sk/
www.megaubytovanie.sk
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PROGRAM

TRASY:
A: Gabčíkovo - Ňárad - Sap - Medveďov - Kľúčovec
Veľký Meder
40 km
https://sk.mapy.cz/s/2wXmq
B:

Číčovské mŕtve rameno - Kľúčovec
Veľký Meder
20 km
https://sk.mapy.cz/s/2wXn3

C:

Veľký Meder - Tisota - pri včelíne
Veľký Meder
10 km
https://sk.mapy.cz/s/2wXnF

Odchod na trasy:
A - autobusom o 6.45 hod. Gabčíkovo
B - autobusom o 9.00 hod. Číčov
C - pešo o 9.00 hod.
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