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Üdvözöljük a 6. NEMZETKÖZI GOLDWING TALÁLKOZÓN 

a Thermal Park Egerszalók **** hotel, apartman, camping-ben Egerszalókon! 

Jó időtöltést kíván a GOLDWING CLUB HUNGARY CSAPATA! 
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Köszöntő 

A GoldWing Klub Magyarország 1999-ben alakult - az akkor még igen 

csak kevés magyarországi Wingesből adódóan - tíz fővel.  

Azóta a klub már egyszer megújult és mára több mint 40 tagot számlá-

lunk.  

2007-ben felvételt nyertünk az európai GoldWing szövetségben (GWEF), 

melynek központja Belgiumban található.  

GWEF-nek ma már 25 tagországból álló tagja van: Ausztria, Belgium, 

Bulgária, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, 

Anglia, Hollandia, Magyarország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Nor-

végia, Lengyelország, Lettország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, 

Svédország, az EU-s tagországokon kívül tagja a klubnak Lettország Oro-

szország, Ukrajna, Svájc és Törökország is. 

A szövetség egyik célja, hogy a különböző országok zártkörű Goldwing 

találkozókat szerveznek, így biztosítva, hogy a tagok megismerhessék 

egymás kultúráját és szokásait.  

Belgiumban évente két alkalommal tartandó taggyűlésen, a következő 

évek esemény naptárját is meghatározzák. 

 

Klubunk 2019-ben 20 éves lett! 

 

Fennállásának 20 éves évfordulóján ismételten GWEF rendezvényt tart-

hatunk, idén a  

VI. International Goldwing Treffen Egerszalókon,4-7 july 2019 

Magyarország egyik kiemelten nevezetes helyén, Egerben és környékén.  
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A születésnapi eseményt szeretnénk a nemzetközi találkozóval össze-

fűzni, és nem utolsó sorban a HONDA Goldwingosok egész családjával. 

Első alkalom, hogy kimozdulunk Dunántúlról. (2009. I.Pápa, II. Balaton-

szemes, III. Lipót, IV. Tata, V. Harkány) 

Találkozónk egyik csúcspontja, hogy a „nemzetek motoros felvonulása” 

a megyeszékhelyen Egerben – Dobó vára mellett, akit a „kereszténység 

Herkulesének hívtak” - kerül megrendezésre. 

Az Egerszalóki találkozó tervezése, kivitelezése a magyarországi 

GoldWing Klub feladata, amit nagy örömmel és büszkeséggel vállaltunk, 

így hagyományainknak megfelelően magas színvonalon szeretnénk meg-

szervezni! 

 

Jó időtöltést és széles utat! 

2019. július 4. 

GWCHU Elnökség 

Eleven Lajos  Elnök 

Klipper József  Alelnök 

 

Metzger Lajos  Titkár 

Baka István  Interrep 

Tóth László  Gazdasági vezető

 

Goldwing Klub Magyarország  kiemelt HONDA Kereskedő partnere és  

              VI. International Goldwing Treffen főszponzora 

 

info@wilker.hu 

 

 

 

info@szallerbeckmotor.hu 
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6th International Goldwing Treffen  

EGERSZALÓK  

PROGRAM  

 

2019. július 4. (csütörtök) 
 

09:00  Tábor nyitás, regisztráció 

14:00 – 17:00  I. Vezetett túra "Kékestető"  

18:00 – 20:00  Vacsora 

20:00 –  Disco az étteremben 

 

A Kékes Magyarország legmagasabb hegye. Az Északi-középhegységben, 

a Mátrában található. A Balti-tenger szintjéhez mérve 1014, az Adriai-

tenger szintjéhez mérve 1015 méter magas  

Magasság: 1 014 m 

Hegységek: Mátra, Északnyugati-Kárpátok 
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2019. július 5. (péntek) 
 

07:30 – 9:30  Reggeli 

10:00 – 17:30 II. Vezetett nagy túra 
 a világ legnagyobb könyve, Szinpetri, Dózsa György út 

  

12:00 BAKA féle nemzetközi központi ebéd a helyszínen 

18:00  Vacsora 

21:00  „Light parade” Egerben 
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II. Vezetett túra 
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Eger ostroma 1552-ben, az Oszmán Birodalomnak abban az évben a 

Magyar Királyság területén folytatott hadjáratának az utolsó hadiese-

ménye volt, melyet az egri diadal elnevezéssel illet a magyar történe-

lemtudomány és a nemzet emlékezete. Az 1552-es török hadjárat a kirá-

lyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség 1551-es egyesítési kísérle-

tének megtorlására indult. A törökök kitartó várostromokkal igyekeztek 

meghódítani a végvárrendszerrel megerősített Magyar Királyságot. Ez a 

végvárrendszer hatékonyan működött és egészen az 1510-es évekig el-

lenállt az oszmán törökök hódítási kísérleteinek. 
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Dobó István, a vár főkapitánya, 

 a "kereszténység Herkulese" 

 

Ha ez időben sikerült volna a 

törököknek a várat birtokba 

venni, akkor elvághatták volna 

egymástól a Habsburgok által 

birtokolt északi és keleti ország-

részeket. Mivel Egert nem tud-

ták bevenni, az északi hadi út 

fenyegetettsége felszabadult és 

a felvidéki gazdag bányaváros-

ok is megmenekültek egy ké-

sőbbi török támadástól. Továb-

bá ez a magyar győzelem azt a 

politikai eredményt is hozta, 

hogy sikerült 1596-ig megállíta-

ni a további oszmán hódítást a 

Magyar Királyság ellen.  

 

Székely Bertalan 

Az 1867-ben megfestett Egri nők új 

színt jelent történelmi tematikájú ké-

pei sorában, elsősorban a tartalmi 

mondanivaló miatt. A festmény ugyan 

időben szintén a törökellenes harcok 

időszakához kapcsolódik, mint a ko-

rábbiak, de ezúttal nem gyászol és 

elsirat, hanem harcra buzdít, mégpe-

dig tömegek szükséges és eredményes 

összefogásának gondolatával. 
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2019. július 6. (szombat) 
 

07:30 – 9:30 Reggeli 

10:00 IV. túra Nemzetek felvonulása, Eger Dobó Tér, vár nézés  
 Egri hagyományőrző Egyesület bemutatója a várban. 

18:00  Vacsora 

20:30  Ünnepélyes eredményhirdetés 

 

Kultúrprogram  

Grácia Violintrio 

 
 

Roxymbol 
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2019.július 7. (vasárnap) 
 

Treffen zárás 

07:30 - 9:30  Reggeli   

 

Találkozunk 2021-ben! 

 

GOLDWING CLUB MAGYARORSZÁG MOTOROS EGYESÜLET 

GoldWing Club Hungary - (GWCHU) 

8174 Balatonkenese, Óvoda utca 10-12. 

Bankszámlaszám: 10104105-04049000-01003003 

www.gwchu.hu info@gwchu.hu 

https://www.facebook.com/groups/1806924042918182/ 

 






