Autóbuszos kirándulás a Tisza-tó és környékére
2021.Július 15.
Indulás: reggel 7 órakor a Centrum mögött lévő parkolóból (gyülekezés 3/4
7-kor)

Muhi:

A középkori magyar állam a Mohács előtti legsúlyosabb katonai vereségét a muhi
melletti csatamezőn szenvedte el 1241.ápr.11-én.
A Batu kán vezette mongol sereg megsemmisítő csapást mért IV. Béla király
hadaira. A magyarok szekértáborral vették körül magukat. A tatárok körbefogták a
tábort, felgyújtották s a bent rekedt harcosokat lemészárolták. A király is csak
csodával határos módon menekült meg.
A csata 750. évfordulója alkalmából a Vadász György építész és Kiss Sándor
szobrász által készített emlékművet 1991-ben avatták fel. A sírhalmot
szimbolizáló mesterséges dombon fakeresztek és szobrok emlékeztetnek az
ütközet áldozataira és a tragikus országvesztésre.

A Tisza-tavi Ökocentrum:
(Ezt a programot kevés jelentkező esetén is megtartjuk. Lásd a végén)

A Tisza-tó hazánk második legnagyobb tava. Mesterségesen hozták létre. 127
négyzetkilométer összefüggő vízfelületével hamar népszerű turisztikai helyszínné
vált.
A kicsiket és nagyokat egyaránt rabul ejtő helyszín egész napra remek időtöltést
tartogat. A 2600 négyzetméter alapterületű épületben minden érzékszervünk
szerepet kap a Tisza-tó lebilincselő élővilágának megismerésében. Legyen szó
háromdimenziós moziról, vagy a fejünk feletti üvegalagúton átúszó halakról, vagy

a kishajó-kirándulásról a tavon, bátran elmondhatjuk, hogy a látogatóközpont
minden része felejthetetlen élmény.

A hét hektáros parkban halász-skanzen, tájház, állat simogató, vízi játszótér,
kalandpálya, sövénylabirintus várja a gyerekeket. Kint és bent is érdemes elcsípni
az állatok etetését.

Az épület tornyából pazar körpanoráma tárul elénk. A környező településeket és a
Tisza-tó zöld növényekkel keretezett tükrét láthatjuk, sőt a távolban a Mátra és a
Bükk vonalai is tisztán kivehetők.

Az épületben ajándékbolt és büfé is üzemel.
Belépőjegyek: Később lesz információ.

Erdőtelki Arborétum

Erdőtelek az Alföld peremén található, Heves megye hevesi járásában, lévő
önálló önkormányzatú község.
Az 1500-as években a török pusztítás folytán elnéptelenedett.
Erdőtelek pusztának birtokosa 1600-ban Ménkereki Lápi Gáspár. 1691-ben
eladják a birtokot Butler Jánosnak, az egri vár kapitányának. Többszöri
tulajdonosváltás és hányattatás utána birtokot az örökösök elkótyavetyélik.
A kastélyparkot dr. Kovács József, egyetemi tanár vásárolta meg. Fiával együtt
alakította át, és létesített belőle gazdag élőfa-gyűjteményt..

A 1945 után a kertet államosították. Az új tulajdonosok hozzá nem értésükkel,
dilettantizmusukkal óriási pusztítást végeztek. A teljes megsemmisüléstől a
moszkvai füvészkert tudományos munkatársai mentették meg.
A jelenlegi terület 25,5 ha. fokozottan védett. Ebből 6 ha. területen csodálhatják a
látogatók a régi és új gyűjteményes kertet az év minden napján.
A kert növényzete: díszfák, díszcserjék, örökzöldek, évelők, vízi növények és
természetes talajtakarók.
A parkban található Butler- kastélyban forgatták a Mikszáth Kálmán regénye
alapján készült Különös házasság című filmet.
Belépődíjak: felnőtt: 600ft, nyugdíjas+diák: 350ft

Kápolna:

Az Alföld É-i peremén, a Tarna folyó mentén fekszik. A teljes népesség 1465fő. A
helység neve onnan ered, hogy a terület középkori birtokosai - a Solymosi családegy kápolnát épített és a falu eköré települt.
Kápolna először az 1849.febr. 26-27-i vesztes csata során írta be nevét a magyar
történelembe. Itt szenvedett vereséget Dembinszky Windisch-Grätztől.
Az ütközet után Kossuth Lajos is a csatatérre látogatott, és a ma is álló három
hársfa alatt mondta el híres imáját a sebesültekért és a halottakért.
Látnivalók: - a késő barokk templom,
- a Kossuth- Dembinszky hársfák,
- a Kápolnai csata emlékműve,
- a Károlyi féle földosztás emlékoszlopa,
- szoborkompozíció a Kápolnai csata 150. évfordulójára.
Visszaérkezés fél 8 körül az indulási helyre.
Ha a túrára nem lesz elég jelentkező, akkor a Tiszairól 7.32-kor induló vonattal
megyünk Poroszlóra.
Értelemszerűen a nem poroszlói programok akkor elmaradnak.
A járvány miatt a belépők árait nem tudtuk megszerezni, de az indulás előtt
időben minden jelentkezőt pontosan értesítünk a költségekről.
Mindenkit szeretettel várok: Sasvári Gyula a túra szervezője.

