
MEGYÉNK PÁLOS HELYEINEK ÚJRA FELFEDEZÉSE 
Autóbuszos kirándulás MHTE tagok számára 
2019.június 8 - 10. (szombat, vasárnap, hétfő) 

 
Indulás: 2019. június 8-án (szombat) reggel 7 órakor a Búza téri görög katolikus 
templom mögötti parkolóból. Gyülekezés 6,45 órától. 
 
1. nap június 8. szombat 
Útvonal: Miskolc – Szendrő – Martonyi kolostor rom – Abaújdevecser – Aranyosi-
völgy – Sárospatak szállás. 
 
A martonyi Háromhegyi Pálos templom- és kolostorrom 
 
1996 decemberében az objektum az Aggteleki Nemzeti Park tulajdonába került. A 
templom belsejében két 140 éves bükkfa állt, viszont a még viszonylag jó állapotban 
lévő oromfalak védelme érdekében kivágásukra került sor. 1998-ban megkezdődött a 
templomhajó és a szentély 
nagyobb részének, valamint az 
épület külső oldalának feltárása. 
http://www.szendroitura.hu/Graphics
/Latnivalok/martonyi-palos-kolostor-

05.jpgAz ásatások során közel 
400 darab faragott 
kőmaradvány került felszínre, 
melyek egy része a későbbi 
rekonstrukciók során 
visszakerült a megerősített 
falba. Mára már eltávolították a 
templomhajóban felgyülemlett 
földhordalékot, lehatárolták a 
padlószintet és tetőt emeltek az 
épület hajószerkezete felé. 
 
 
2. nap június 9. vasárnap 
Útvonal: Sárospatak – Sátoraljaújhely volt Pálos templom megtekintése – Borsi 
(Szlovákia) – Felsőregmec románkori templom – Telkibánya Szent Katalin ispotály 
pálosok gondozásában volt – gönci Pálos kolostor rom-gyalogtúra – Középhuta pálos 
rom – Sárospatak 

A gönci kolostort a 14. század közepe 
táján építethette Nagy Lajos király a 
boldogságos Szűz Mária tiszteletére.  
A pálos rendi kolostor és templom 
helyét 1371-ben, 1384-ben, 1407-ben 
az oklevelek így határozzák meg: a 
gönci vár alatt fekszik. Régészeti 
feltárása 1985-ben indult meg, de 
ekkor csak egy kutatóárkot ástak, amit 
be is temettek. 
2005. június 22-én a miskolci Herman 
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Ottó Múzeum régészei részletesebb feltárásba kezdtek. 
Gyalogtúra Telkibánya – Patácsház – gönci kolostorrom – Kendi-rét – Gönc 
Táv: 10 km, szint:300m 
Akik nem kívánnak gyalogolni, azok Telkibányán maradhatnak, majd a busz 
átszállítja őket az Abaújváron található földvárhoz. Találkozás Göncön.  
Középhuta előtt felsétálunk a hajdan Szent Fülöp és Jakab tiszteletére épített pálos 
romok maradványaihoz. 
 
 3. nap június 10. hétfő 
Útvonal: Sárospatak – Bodrogkeresztúr – Tokaj pálos emlékhely - Timár – Szabolcs-
földvár – Rakamaz- látogatóközpont – Szerencs-várlátogatás 
 
Rakamaz fennállásának 950 éves évfordulójának tiszteletére állandó kiállítás nyílt 

2017. szeptember 29-től "Őseink emlékei" 
címmel a Nagy - Teknősházban. 
Járjunk együtt a "Turul nyomán, az ősök útján!"  
 
Vajon hány utóda élhet a városban valamelyik 
honfoglaló ősünknek, kik vagyunk, honnan 
jöttünk? Számít ez ma egyáltalán? Miért lehetünk 
büszkék közeli és távoli őseinkre, a 
magyarságunkra? Ezekre a kérdésekre 
kaphatnak választ mindazok, akik vállalkoznak 
egy-egy izgalmas, látványos, informatív 
tárlatlátogatásra a Tokaj határától 
karnyújtásnyira lévő Teknős „gyomrában”. 
 

 
Miskolcra érkezés a kora esti órákban.  
 
A programok indokolt esetben felcserélhetők, vagy módosíthatók, különös tekintettel az 
ünnepi nyitvatartási rendre.  
  
Elhelyezés sárospataki kollégiumban 2-3-4 ágyas szobákban. Minden szobához tartozik 
zuhanyzó, de WC a folyosón található. 
 Vacsoráról egyénileg lehet gondoskodni, a szálláshoz közel két étterem is van. 
  
Jelentkezési határidő: 2019. január 15. 
Jelentkezés Kiskun Magdolna túravezetőnél: kiskun13@t-online.hu 
 

Irányár: MHTE tagjai részére e-mailben megküldve a levelezőlistán. 
 
I. részlet befizetése: 3000.-Ft. 2019. évi közgyűlésen 
II. részlet: 2019. május 2-án elnökségi ülésen, Selyemrét u. 30. 16,30-18,30-ig. 
 
Kirándulás vezető: Kiskun Magdolna 351-608, 30/5098842 kiskun13@t-online.hu  


