MHTE autóbuszos utak 2022
Fel Gömörbe, fel a Pozsálóra (Nagy-Köves vagy Ökör-hegy)
2022. 04. 09. (szombat)
Túravezető: Palotai Attila
Találkozó: Miskolc, Centrum áruház mögötti parkoló
Időpont : 2022. 04. 09 6 óra 15 perc
Indulás : 2022. 04. 09. 6 óra 30 perc
Túra útvonal : Dénesi-hágó /999 m/ (Úhorniaske sedlo), Fehér-szikla, Ramzová,
Hármashatár (Tri chotáre), Pozsáló /1293 m/ (Skalisko),
Volovec menedékház, Közép-hegy, Csucsom (Cucma)
Táv: 16,0 km

Szintemelkedés: 530 m

Szintvesztés: 1100 m

XV. Nagy-Milic Szlovák-Magyar Természetjáró Találkozó
2022.04.23.szombat
Pusztafalu (330 m), Dombrózska, Mejeszke (475 m), Senyánszki-rét, Alsó-csatarét (600 m), Kis-Milic (Károlyi-kilátó: 884 m), Nagy-Milic (896 m), Hajagos, Bodórét (630 m), Hideg-kút, Felső-malmi-rét, Füzér (380 m)
Indulás: 6:00-kor a centrum mögötti parkolóból
Táv: 15 km
Szint: 650 m
Túravezető: Palotai Attila

60 év időben-60 km távolságban-KulTúrák 3 -30 km
2022.05.19 csütörtök

Szerencs nevezetességeinek megtekintése
Indulás a Tiszai pályaudvarról a 7.38-kor induló vonattal Szerencsig.
Gyülekező: 7.20-kor
Szerencs Hegyalja kapuja a Nagyalföld és az Eperjes Tokaji hegylánc találkozásánál fekszik
Miskolctól 30 km-re. A város fontos kereskedelmi és közlekedési útvonalak metszéspontjában
fekszik.

Hegyalja kapujának nevezik, mert a tokaj-hegyaljai borvidéket az ország belsejéből e városon át
lehet elérni.
A monda szerint a város nevét Árpád fejedelem adta , amikor az Árpád hegyen azt mondta : Ma ád
– ebből származik a MÁD neve- Isten szerencsét- ebből a SZERENCS – e tájon –ebből lett a
TÁLLYA Ond és Tarcal vezéreknek. Városlátogatásunk során megismerkedünk a főbb
nevezétességeivel.
Felkeressük Szerencs várát s benne megtekintjük a Zemplén Múzeum képeslap gyűjteményét
amely Dr.Petrikovics László fogorvos adománya. Jelenleg 1 millió darabot tartalmaz. Nemcsak
összegyűjtötte, hanem osztályozta is 5 kategória szerint.

Újabb célpontunk a Turisztikai Központ amelyben a következő kiállításokat lehet megtekinteni:
-Régi játékok, motorok
-Csokoládétörténeti emlékek

-Retro műszaki cikkek

Templomai közül feltétlenül felkeressük a Református templomot amelyet Rákóczi Zsigmond
adományozott 1595-ben hittársainak. A templom hajójába temették el Rákóczi Zsigmond 2.
feleségét és a fejedelmet is 1609-ben. Itt található az a márványszarkofág amelyet 1618-ban
állítatott Rákóczi 3 fia/ György, Zsigmond,Pál/
1605-ben Bocskai Istvánt itt választották meg Magyarország fejedelmévé. Ennek emlékére emlék
táblát helyeztek el.

Munkás Szent József templom

Háromszög alaprajzú templom. Árpád fejedelem sátrát a körülötte található földtöltés pedig
a taktai földvárat idézi meg. A katolikus templom 2003-ban készült Munkás Szent József
tiszteletére . Vincze László építész tervezte. A belső tér ékessége a Madonna szobor.
Az altemplom folyosóján keresztúti körkép látható. Az altemplomban urnatemető is található.

Egynapos autóbuszos kirándulás a Zempléni - borvidéken
2022.06. 25. Szombat
Útvonal: Miskolc - Mád - Tállya - Bodrogkeresztúr - Tolcsva - Hercegkút Sárospatak - Sátoraljaújhely - Rudabányácska – Miskolc
Indulás a Centrum mögötti parkolóból 7:00-kor. (gyülekezés ¾ 7-kor).

Mád:

A hegyaljai bortermelés egyik fellegvára. Már Anonymus is megemlítette az itteni
szőlőtermesztést. Az elsősorban Észak felé irányuló borkereskedelmet a törökök elől
Magyarországra menekülő görög, majd a Galíciából betelepült zsidó kereskedők
bonyolították le. Itt van az Europa Nostra diplomával kitüntetett Zsinagóga , amely
1795-ben barokk stílusban épült, és amely az olasz mesterek keze munkáját dicséri.
Az építést a Brenner és a Teitelbaum testvérek finanszírozták, akik borkereskedőként
telepedtek itt le. 2002-2004 között felújították. A település ma is jelentős szerepet
játszik a zsidó hitéletben.

Tállya:
A Tokaji-borvidék ÉK-i részén található. Nevét vélhetően
a környékre települt franciáktól kapta, akik a dűlőket
megtisztították az erdőktől, és szőlővel telepítették be
azokat. Tállyát kezdetben vár védte, de mára már nyoma
is alig maradt. A borkereskedelemben jelentős része volt.
Át ment rajta a Tokaj-Kassai borút. Számos zsidó
borkereskedő telepedett le itt. Ez egy sokat szenvedett
település. Háromszor tűzvész pusztította, 1739-ben pedig
kolera járvány tört ki, melynek 600 lakos esett áldozatul.
A község sok értéket rejt. Sétánk során megtekintjük
ezeket. Kastélyai és kúriái elhanyagolt állapotuk miatt csak kívülről nézhetők meg,
de sok érdekes történet fűződik hozzájuk. (Rákóczi kúria, Maillott kastély, Balogh

kúria). Itt található Európa mértani közepe. Ennek tiszteletére emelték a 8m. magas,
Főnix madarat ábrázoló emlékoszlopot. A település szülötte Lavotta János
hegedűművész. Sírja is itt található.

Bodrogkeresztúr:

A község határában talált régészeti leletek szerint már az új kőkorban, majd később a
rézkorban is emberi telephely volt itt. Számos díszes agyagedény, rézből és bronzból
készült szerszámok és arany ékszerek kerültek elő. Azt is feltételezik, hogy a
területen bronzkori öntőműhely működött. A XV.sz-ban tokaji várbirtok volt.
Többször cserélt gazdát. A törökök több alkalommal elpusztították, de mindig
újjáépült. A XVI.sz-ban már jelentős szőlőtermelés, borkészítés és borkereskedelem
zajlott itt. A XIX.sz. végi filoxéra járvány elpusztította a szőlőültetvények jelentős
részét, de néhány évtized alatt újjáéledt a borkultúra. A XX.sz elején komoly számú
zsidó kolónia alakult ki a községben. Iskoláik határon túl is híresek voltak. 1944.
Májusában a zsidó közösséget elhurcolták. A település a Bodrog partján fekszik.
Megtekintjük a Hét-vezér Emlékparkot, a Bodrogólyát, és a Griff-kutat. Felkeressük
a 2009-ben átadott, a sajtó hírekben sok vihart kavart 40cm-es kilátót.

Tolcsva:

Árpád-kori település. 1255-ben említik először Tolchwa néven.. Fekvése és éghajlati
adottságai különösen alkalmassá teszik a szőlő termesztésére. Környékén a
középkorban arany- és ezüstércet is bányásztak. Annak ellenére, hogy a Hegyalja
többi településénél beljebb fekszik, lakossága megszenvedte a tatárdúlást és a törökök
betöréseit is. Jómódú település volt. Egy időben Rákóczi birtok. Borkereskedelme É,
Ék -i irányba zajlott. 1886-ban kitört filoxéra járvány Tolcsván pusztított a legjobban
1746-tól több generáción át a Szirmai család volt a falu földes ura. Több nemzetiségű
borkereskedő élt a faluban, ami megmagyarázza a máig is tartó toleranciát, a más
vallású, más nemzetiségű emberekkel szemben. Ellátogatunk a Szirmai-Waldbott
kastélyba, amelyet 2015-ben újítottak fel. Megnézzük a Bormúzeumot is, amely
bemutatja a borászat fejlődését és eszközeit napjainkig.

Hercegkút:

A település a Világörökség részeként nyilvántartott Tokaj- hegyaljai borvidékhez
tartozik. Két pincesora már korábban helyi védettséget kapott. Hercegkút egykor a
Rákóczi uradalomhoz tartozott. A szabadságharc bukása után ez a falu is Trautson
herceg családi birtoka lett. A település a török időkben és a szabadságharc bukása
után elnéptelenedett. A herceg a Fekete-erdő vidékéről katolikus német családokat
telepített be. A betelepített német családok életét a német tájház mutatja be.
Felsétálunk a Gombos-hegyi pincesorra, és a hegyen lévő Kálváriához.

Sárospatak:
A város a reformáció fellegvára
volt. Ma a Hegyalja
idegenforgalmi és kulturális
központja. Neve összefonódott a
Rákóczi névvel és a
szabadságharcokkal. A közel 500
éves, mai is működő gimnáziuma
mindig a haladó gondolkodást
képviselte. Nevének eredetére
több elképzelés is született. A
legvalószínűbb, hogy a Bodrogról
és a mellette elterülő sáros, mocsaras területről kapta a nevét. A honfoglalás után
Kecel vezér szálláshelye volt, majd I. András cserebirtokkal megszerezte a települést.
A hagyomány szerint itt született II. András király lánya Árpád házi Szent Erzsébet. A
település gazdasági hátterét a szőlő és bortermelés, a közeli malomkőbánya és a
Bodrogon való átkelési lehetőség szolgálta. Itt ment át a Lengyelország felé haladó
kereskedelmi útvonal. A Rákóczi-vár alatt húzódik a közel 1 km hosszúságú Rákóczi
pince, amely Tokaj-Hegyalja leghosszabb, a Világörökség által védett pincéje. A
város számos látnivalót kínál az ide látogatóknak. Mi az Iskolamúzeumot és
Református Gimnázium Nagykönyvtárát látogatjuk meg.

Sátoraljaújhely:

Az Árpádkori település a föléje magasodó hegyről kapta a nevét: Sátoralja. Az első
falu a várostól DK-re volt, amit a tatárok elpusztítottak. A visszatérő lakosság
áradásoktól mentes új helyre telepedett le. Így lett a neve Sátoraljaújhely. Története
szorosan összefonódott Sárospatakéval. Többnyire birtokosai is azonosak voltak. A
tatárjárás után ide is vallon telepesek érkeztek, és virágzásnak indult a kézműipar,
valamint a szőlő és bortermelés. Itt van az ország egyetlen bortemploma. Itt robbant
ki 1697-ben a híres hegyaljai felkelés Tokaji Ferenc vezetésével, amely a német
zsoldosok és a vásározók között zajlott.. Néhány hét múlva a császári zsoldosok a
felkelést leverték. A várost a Ronyva patak szeli ketté. A trianoni békeszerződés
következtében a Ronyván túli területet az akkori Csehszlovákiához csatolták. Sétánk
során megismerkedünk az ország egyetlen bortemplomával. A város szigorított
fegyintézettel is rendelkezik. Ellátogatunk a Börtönmúzeumba, ahol megismerkedünk
a fogva tartás átfogó történeti és szakmai fejlődésével A fogva tartottak által készített
tárgyakat is kiállították. meg is vásárolhatók..

Rudabányácska:

A túra utolsó, igazán pihentető helyszíne. A 14 hektáros pihenőpark Zemplén egyik
legszebb völgyében található. Itt hazaindulás előtt kigyönyörködhetjük magunkat, és
az étteremben feltankolhatunk az előttünk álló hazavezető útra.
Kedves Túratársak! Én erre a kirándulásra hívlak Benneteket sok szeretettel. Az út
költségeiről később részletesen tájékoztatlak majd Titeket.
Kirándulás szervező: Sasvári Gyuláné

Krakkó és környéke
2022.07.01 – 07.04
A program összeállítója Derlatko Jadwiga.
Indulás 5 óra 30 perckor a centrum mögül, találkozó 5:15-kor.
Szállás Nowajka felújított kollégiumban,1 km főtértől.
Étkezés szálláshelyen,reggeli ,meleg vacsora .
I rész: Dél Lengyelország Unesco helyszínek-Kalwaria Zebrzydowska,KrakkóFőtér,Wawel királyi palota,Kazimierz zsidónegyed.
II rész: Szent Kingával kapcsolatos helyszínek: Wieliczkai sóbánya. Ószandenci
kolostor.
III rész: II János Pállal kapcsolatos helyszínek -Wadowice szülőhelye,Krakkói II
János Pál Sanktuarium.

Első nap útvonala: Kassa,Eperjes,Poprád,Nowy Targ,Wadowie,Kalwaria
Zebrzydowska ,Krakkó.
Utolsó nap útvonala:Wieliczka,Ószandec,Piwniczna
Zdrój,Ólubló,Eperjes,Kassa,Miskolc.
1. nap: Wadowice
II János Pál szülőhelye,kis bazilika megtekintése.
A főtéri Szűz Mária bazilika 1791-98 között
épült, egy koragót templom helyén, barokk
kupolás tornya 19. század végi. Itt keresztelték
meg a pápát, a keresztelőkút ma is látható.
Külső falán lévő napóráját – „Röpül idő, vár az
örökkévalóság” felirattal – a kis Wojtyła a
konyhaablakukból látta.

II. János Pál Pápa Szülőháza Múzeum,csoportos megtekintése.
Apró gyermekként, majd apjával iskolásként tekint a fotómasina fókuszába,
megörökíti a fénykép bérmálásakor, színjátszó társai körében, tornabemutatón.
Fennmaradt egy történet, hogy édesapja elfelejtett neki bérmálásra cipőt venni,
utolsó pillanatban egy lánycipőt tudtak szerezni, a fotó ezt is megőrizte. Látható
sífelszerelése, melyet pápaként használt, a szoba, ahol született, a konyha az
eredeti berendezéssel, édesanyja, Emilia Wojtyłowa kézitáskája, arany függője, az
általa hímzett szalvéták, a családi étkészlet. Mit keres egy kő a tárlóban? 1978.
október 16-án választották pápává, ennek emlékére egy lengyel hegymászónőtől
egy kavicsot kapott, a Mount Everestre vezető Déli Hágóról, ezt a csúcsot éppen e
napon hódította meg. Ő volt az első szláv, 455 év óta az első nem olasz pápa,
264. az egyházfők sorában.
Cukrászdában megkóstoljuk híres wadowicei krémest.
Kalwaria Zebrzydowska régóta Lengyelország egyik legfontosabb
zarándokhelye, s egyben Európa egyik legszebb kálváriája. Kezdetei a XVII.
század elejéig nyúlnak vissza, amikor Mikołaj
Zebrzydowski, az akkori krakkói vajda, itt
alapított kolostort és Krisztus Szenvedésének
emlékére több kápolnát építtetett a jeruzsálemi
Kálvária mintájára. UNESCO Világörökség
listáján, mint Kalwaria Vallási- és Tájpark
szerepel. Karol Wojtyla gyerekként többször
vett részt Húsvét előtti passióban.
2. nap: Krakkó
Krakkó, Lengyelország királyi székhelyeként a középkori Európa legpompásabb
városai közé tartozott.
Királyi Waweli épület együttes
megtekintése,gyönyörű oszlopos belső
udvarral. Közösen megnézünk királyi
magánlakosztályokat, bennük a világon is
számon tartott nagy méretű XVI századi
gobelin gyűjteményt. Gobelin –falra akasztott

ezüsttel ,aránnyal,selyemmel szőtt faliszőnyegek. Érdemes odafigyelni a fa
mennyezetekre.
Királyi waweli dombon található gótikus székesegyház,benne XVII századi
Lengyelország ezüst oltárával. A bazilikában Báthory István-lengyel választott
király el van temetve gyönyörű gdanski mesterek által készített koporsóban.
Megtekintjük Szent Hedvig lengyel királynőnek,Nagy Lajos magyar király lányának
sírját. Egyházi múzeum is megtekinthető a fenti jeggyel.

Következő program
séta királyi utón ,első szakasza legrégebbi kanonok utca. Megtekintjük első tiszta
barokk stílusban megépített Szent,Péter,Pál templomot. Mellette lévő Szent
András szentély az egyik legrégebbi templom Krakkóban,románkóri.
A Posztócsarnok (lengyelül Sukiennice) Krakkó egyik legjellegzetesebb épülete,
mely a város főterén található. XVI században épült olasz mesterek részvételével.
Jelenlegi formáját XIX századi felújításával nyerte el. Főtéren helyezkedik el
gótikus Mária templom ,benne Vit Stwosz által kifaragott XV századi szárnyas
oltár. A templom tornyából minden órában egy trombitás fújja hejnal- kürtszót
(magyar dallamot).

Jagiello Egyetem legrégebbi XV századi
gótikus épülete,Szent Hedvig királynő
közbejárásával Rómában,az egyetem
engedély kapott a teológia szak
létrehozására.
Királyi út következő része Florianska
utca,Florianska kapu,védő fal. Védelmi
rendszerhez tartozó Barbakan XV századi tégla körépület.
Lesz még Florianska utca, Jan Matejko tér,Szczepanski tér,ha időnk lesz Szent
Anna templom-egyetemi templom,Bem József krakkói iskolai évek alatt oda járt
imádkozni.

3.nap Zsidónegyed
Kazimierz Krakkó különleges hangulatú negyede az óvárostól délre, ahol
évszázadokon át keveredett a zsidó és keresztény kultúra és amelynek
nosztalgikus bája ma is magával ragadja az embert. Nagy Kázmér lengyel 1335ben állapította meg . A zsidók évszázadokon át békében éltek együtt
keresztényekkel.
Látnivalók : A Régi Zsinagóga jelenleg a Krakkói Történeti Múzeum egy részlege,
ahol a zsidó műemlékek legértékesebb darabjai tekinthetik meg az érdeklődők egy
állandó kiállítás keretében.

Krakkó régi zsidó temetője, közismertebb nevén Remuh temető, egy történelmi
nekropolisz, amelyet 1535–1551-ben alapítottak, és Lengyelország egyik
legrégebbi zsidó temetője.

A negyed mai főtere a Plac Nowy, vagy csak Zsidó-tér. A négyzet alakú, középen
körhintára emlékeztető apró piaccsarnokkal beépített tér a kávézó- és éjszakai élet
valódi központja. Séta közben érinteni fogunk Magas,Jakubowicz,Tempel
zsinagógákat.
Délutáni program Krakkó területén Lagiwniki város részen lesz. Két szanktarimot
fogunk megnézni.
Első Isteni Irgalmassági Bazilika, mellette lévő Faustyna nővér kolostorral.
1998-óta tartott a jelenlegi bazilika felépítése, amelyet nyáron 2002-ben II. János
Pál szentelt fel, de a hely már az előtt is mozgalmas zarándokközpont volt.
A templom egyik érdekessége a bazilika alatti részben található, különböző
országokból érkező zarándokok számára tervezett 5 kápolna, amelyek közül az
egyik magyar. A kápolnákat úgy tervezték, hogy egyszerre több nyelven lehessen
bennük kényelmesen imádkozni. A kápolna teológiai-művészeti koncepcióját
Puskás László görög katolikus pap -festőművész dolgozta ki és készítette el
feleségével, Nadiával együtt 2003-2004 között.
A díszítés mozaiktechnikával készült, a képeken közös, lengyel-magyar szenteket
és boldoggá avatottakat láthatunk. A kápolna a Szentek közössége nevet kapta.
Ez a kápolna a Magyar Katolikus Egyház adománya.

A hely egy lengyel szent, Faustyna nővér
kultuszához kapcsolódik. A kegyhely az
1891
évben A.Lubomirski
herceg
alapítványából a fiatal lányok és mély
morális megújulást igénylő nők számára
létrehozott Irgalmasság Anyja Nővéreinek
Kongregációja területén található.
A két világháború közötti időszakban ebben a zárdában élt és halt meg M.
Faustyna Kowalska nővér (1905-1938).
Második templom:
II.János Pál az első krakkói templom, amelyet a lengyel pápának szenteltek,
és az ő és pápaságának emlékére építették.
A szentély a II. János Pál Központ "Ne félj!" található az ún "Bialy Morzach" –
Fehér Tengeren Krakkóban, az egykori Solvay Szódagyár területén, ahol a fiatal
Karol Wojtyła négy évig (1940-1944) dolgozott.

A „Ne félj!” Központ építése 2008 őszén kezdődőt el, a pápa választásának 30.
évfordulója alkalmából. Ennek a projektnek a fő kezdeményezője Krakkó érseke,
Stanisław Dziwisz.

Stanisław Jan Dziwisz lengyel katolikus püspök, 2005-től 2016-ig krakkói érsek,
2006-tól bíboros. Korábban, 1978-tól 2005-ig, vagyis Szent II. János Pál pápa
teljes pápasága alatt a Szentatya személyi titkára volt..
Szentély két részből áll.
A templom felső része, amely a Szentély központja, nyolcszög alaprajzra épült.
Az Alsótemplomban az Ereklyetemplom közepén lévő márványoltár belsejében
üvegkoporsóban helyezték el a Szentatya vérét tartalmazó ereklyetartót..
Részletes leírás a templomról minden résztvevő fog kapni.

4 nap:
Reggel 8 órakor indulunk közeli wieliczkai
sóbányához.
Wieliczkai sóbánya Lengyelország egyik
legértékesebb idegenforgalmi látványossága,
amely 1978-tól az UNESCO-világörökség
része, 1989-től pedig Lengyelország
történelmi emlékhelye. Kinga a híres bochniai
sóbányákat 1251-ben nyittatta meg, amely
amellett, hogy gyógyírt adott a sóhiányra,
komoly jövedelmet termelt az országnak, 1772ig.

A világhírű Szent Kinga-kápolna

Ószandec
A Szandec nevű területet V. Boleszláv lengyel fejedelem 1257-ben feleségének,
Árpád-házi Kingának, IV. Béla magyar király lányának adományozta. Szent Kinga
alapította az ószandeci klarissza kolostort, ahol élete utolsó éveit töltötte. A kapu
Lengyelország és Magyarország évszázados, a középkortól napjainkig tartó
kapcsolataira emlékeztet.

Délutáni órákban haza indulás. Többi részletes tájékoztatás későbbi időpontban.
Belépő jegyek árai: (Tájékoztató árak)
Wadowice csoportos kedvezményes 15 zl
Krakkó:
Wawel Királyi magalakosztályok :20 zl,de van csoportos regisztrációs díj
Wawe:Katedrális 12 zl
Collegium Mius kedvezményes 8 zl
Öreg zsinagóga 10 zl
Remuh zsinagóga,régi temető 10 zl
Tempel zsinagóga 5 zl

Wieliczkai sóbánya 77 zl,kedvezményes 67 zl.
Ha lesz még időnk van még két érdekes múzeum Fő tér közelében:
• Jan Matejko lengyel legnagyobb festőművész háza,tulajdonképpen XIX
századi berendezett városi több emeletes ház Florianska utcában.
• Föld alatti Krakkó,XIII. századi főtér.

BÉKÉS MEGYEI NEVEZETESSÉGEK
PROGRAM (július 19-22.)
1. nap
Gyülekezés a Centrum mögötti parkolóban 6.40-kor, indulás Debrecen, Szeghalom
felé.
Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely - Élővilága mellett látványossága az itt
felnyitott és múzeummá alakított, nemzetközileg is ritka leleteket rejtő
újkőkori kunhalom.
Nagyszalonta – Arany János Emlékmúzeum
10 lej kell a belépőre.
A hajdúvároska számos híres szülötte közül a 195 éve született
Arany János a legismertebb. 1817 március 2-án született
Nagyszalontán. Apja kevés földdel és kis házzal bíró
földműves volt. A családot tüdőbaj tizedelte, a nyolc gyerek
közül csupán kettő maradt életben (János és Sára). Érzékeny,
félénk, visszahúzódó gyermek volt. Iskoláit 1823 és 1833
között végezte Nagyszalontán, majd ezt követően
Debrecenben. Ezután Kisújszálláson egy évig segédtanító volt.
Érkezés Békéscsabára kb. 16. órakor.
Szállás elfoglalása, vacsora a közelben.
A szállás 2x2 ágyas apartman, törölközőt hozni kell.
A közelben van egy Aldi, ahol a reggeli és napközbeni enni-, innivaló
megvásárolható.
2. nap
Gyula nevezetességei
Almásy kastély, Vár, múzeumok, 100 éves Cukrászda

A török hódoltság visszahúzódását követően
Harruckern János György felső-ausztriai
iparos családból származó katonatiszt III.
Károly magyar királytól szolgálatai fejében
kapta a majdnem egész Békés vármegyére
kiterjedő
területet.
A
csaknem
elnéptelenedett megyét ő telepítette újra
magyar, német, szlovák és román
telepesekkel. A gyulai kastély barokk tömbjét fia, Harruckern Ferenc alakította ki,
akinek unokája, Wenckheim Ferenc párját ritkító nemesi rezidenciává bővítette az
épületet, mellé lovardát emelt, parkjába és télikertjébe egzotikus növényeket ültetett.
A kastély Wenckheim Stefánia Mária grófnő és gróf Almásy Kálmán házassága révén
került az Almásy család birtokába.
Az épségben fennmaradt, 15. században épült Gyulai
vár az Alföld egyik legnépszerűbb látnivalója. Az
égetett téglából épült falak között 24 kiállítótermet
rendeztek be, és hét évszázad történetét ismerheti meg
a látogató.
A gótikus stílusú várat Maróti János macsói bán
építtette. A családi vonal megszakadásával több
tulajdonosa is volt a birtoknak, majd a 16. század közepére ismét királyi vár lett. A
török veszély miatt korszerűsítették, egy igazi olaszbástyás erődítménnyé alakították.
Az egri és a szigetvári mellett a legjelentősebb végvár lett. 1566ban Pertev pasa 30 ezres seregével két hónapon át
ostromolta a várat, és sikerült is elfoglalniuk. A törökök
kiűzése után, az aradi vár felépítésével elvesztette
hadászati jelentőségét és gazdasági célokra használták. A 20.
század közepén megkezdődött a vár régészeti feltárása és
rekonstrukciója. 1964-ben megnyitott a Gyulai
Várszínház, egy évvel később pedig a vár első kiállítása.
Vacsora Békéscsabán a Szlovák Étteremben.

3. nap
Békéscsaba nevezetességei
Evangélikus, majd római katolikus templom; Munkácsy Emlékház; Munkácsy
Múzeum, belvárosi séta;
A
Munkácsy
Emlékházat
1994-ben,
Munkácsy
Mihály
születésének
150.
évfordulója
tiszteletére
nyitotta
meg
Békéscsaba város vezetősége. Négy teremben

21 eredeti Munkácsy festmény - a Magyar Nemzeti Galéria letétje – mutatja be a
mester korai képeitől, a realista népi életképein, a párizsi enteriőrjein, portréin, a
vallásos képeihez készült vázlatain keresztül alkotói korszakait. Az épület az 1840-es
években Steiner Jakab és felesége - Munkácsy édesanyjának testvére - Reök Sarolta
otthonának épült. Náluk vendégeskedett 1852-ben a városba került árva fiú. Itt
töltötte
utolsó boldog gyermek perceit, kis húgával játszva. Itt érte őket a
végzetes
rablótámadás,
amely
következtében
elhunyt
szeretett
nagynénje. Reök István, a gyámja
asztalos inasnak íratta.
A Munkácsy
Mihály Múzeum
küldetésnyilatkozata:
A Munkácsy Mihály Múzeum feladata feltárni,
összegyűjteni, tudományosan feldolgozni, a modern kor
követelményeinek megfelelően mindenki számára közkinccsé tenni azokat a
kulturális értékeket – kiváltképp Munkácsy Mihály hagyatékát, a megyében élő
magyarság és nemzetiségek hagyományait – amelyek Békéscsabához, Békés
megyéhez kötődnek.
Szabadkígyós - Wenckheim kastély.
A kis Békés megyei településen
rejtőzik a Dél-Alföld legimpozánsabb,
legromantikusabb
és
legépebben
megmaradt kastélya a Wenckheimkastély. A páratlanul szép kastélypark
övezte épületnek annyi ablaka van,
ahány nap egy évben, annyi szobája
ahány hét, és annyi bejárata ahány évszak.
A kastélyt 1875-1879 között építették Ybl Miklós tervei alapján, neoreneszánsz
stílusban, ekkor alakították ki a parkot is. A kastélyt 1882. július 19-én szentelték fel.
Az építtetők a kor egyik leggazdagabb földesurai: gróf Wenckheim Frigyes és
felesége, gróf Wenckheim Krisztina voltak. Átadásakor korának legfényesebb,
legkorszerűbb kastélya volt, káprázatos belső berendezéssel. A park kialakítását az
építkezéssel egy időben kezdték. A szabadkígyósi kastély annak idején nagy tetszést
aratott. A korabeli újságok és monográfiák elismeréssel és csodálattal írtak róla.
Vacsora: Póstelek, Mókus csárda.
4. nap
Szarvas nevezetességei
Arborétum, Mini Magyarország, sétahajózás a Holt-Körösön

Szarvas legnagyobb turisztikai vonzereje a
Szarvasi Arborétum. A Holt-Körös partján
elterülő kert alapítója Bolza József (Pepi gróf),
kinek örököse Bolza Pál folytatta azt a
csodálatos munkát, amely egy világhírű tájképi
kertet hozott létre. A Szarvasi Arborétumban öt
fás gyűjtemény található 82 hektáron, a világ
számos tájáról érkezett, több, mint 1600 fa- és
cserjefajjal. Az év minden napján varázslatos
látványt nyújtó kert számos kiegészítő
programmal és bemutatóhellyel várja a természet
szerelmeseit.
A Szarvasi Arborétumban, gyönyörű természeti
környezetben található Mini Magyarországban
több száz év történelme elevenedik meg a
szemünk előtt. A többi más hangzó és mozgó
makettépület mellett a szarvasi Mini Magyarországban található az ország
leghosszabb szabadtéri makettvasút-hálózata is, amelyen a magyar vasúttörténet
legszebb vonatai zakatolnak a látogatók által gombnyomásra irányíthatóan.
Utazás haza. Érkezés Miskolcra Kb. 20.00 órakor.
A túra irányára 42.000 Ft, amely tartalmazza:
- utazási költségek.
- szállás 3 éjszakára
- vacsora 3 alkalommal
- belépők (NEM tartalmazza a nagyszalontai Arany János Emlékház belépőjét)
Ha valaki szeretne bemenni a gyulai Várfürdőbe, egyénileg megteheti.
Napijegy: Felnőtt 3.200 Ft, Diák/Nyugdíjas 2.800 Ft.
A békéscsabai strand kb. 15 perc sétára van a szállástól. Gyógyvize hasonló a
gyulaihoz, este 9-kor zár. A napi program után belefér az időbe.
Jegyárak 17.00 órától Felnőtt:1.250 Ft, Diák/Nyugdíjas: 850 Ft.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS SZLOVÁKIÁBA ÉS A BODROGKÖZBE
2022. július 30.
Útirány: Miskolc – Sátoraljaújhely – Tőketerebes – Imreg – BodrogszerdahelyBodroghalom - Miskolc
Összeállította: Szabó Ferencné
Indulás:
Érkezés:

2022. 07. 30.
2022. 07. 30.

6.00 órakor – Centrum parkoló
18 – 19 óra között

1./ TŐKETEREBES:
Tőketerebes Sátoraljaújhelytől 29 km-re fekszik, az Ondava folyó mellett.
Lakosainak száma 22.100 fő, a lakosság 5 %-a csak a magyar. A legrégebben
fennmaradt írásos emlék 1254-ből való, de a régészeti kutatások már korábbról is
tettek említést. Páris – Terebes néven volt ismert a XIV. sz. -ig, majd a
Tőketerebes nevet ezután kapta: a Terebes írtást jelent, a Tőke pedig XIV.
századbeli név volt, ebből alakult a Tőketerebes helységnév. A múltban több
ismert nemesi család tulajdonában volt: Drugeth, Perényi, Csáky, Hunyadi és az
Andrássyak családi birtokai voltak.

Andrássy Kastély:
A XIII. sz. –ban épült várat a Terebesi család építtette. 1668ban felrobbantották, ennek a köveiből épült 1780 környékén
a kastély, melyet a Csáky – család építtetett. A XIX. sz. első
felében került az Andrássyak birtokába.
A XX. sz. - ban kórházként működött. Jelenleg Honismereti
Múzeum, kiállítások, képtárak működnek benne.
Párics várrom:
Az Andrássy –kastély kertjében áll a Párics –várrom, mely a
tatárjárás lezajlása után épült és Páris ispán fia, Terebesi Andor
volt az ura. A XV. sz.-ban birtokosa még Brankovics György, a
Czudar család, a Hunyadyak, a Szapolyayak, és a Pálos rend. A
XVI. sz végéig a Perényi család birtokolja, az ő nevükkel forr

össze a vár fejlődése és a története. 1483-ban Mátyás király véres ostrommal
elfoglalta a várat, minden vagyonuktól megfosztotta a Perényieket, de később
visszakapták birtokaikat. 1673-ban megerősítették, de Thököly Imre török csapatai
bevették a várat, a pálosokat kiűzték onnan. 2 év múlva Ő is menekülni
kényszerűlt, és mielőtt a várat elhagyta, aláaknázta és felrobbantotta. A vár
köveiből kastély épült, romjai ma is állnak.
Szűz Mária Római Katolikus Templom:
1404 előtt épült, belterét a XVIII. században kissé átalakították,
de még ma is a gótikus építészet remekei közé tartozik.
A templom bejáratánál két oldalon szent szobrok vannak,
imádkoznak előtte a hívek, a templom bejáratával szemben pedig
Jézus kifeszített szobra látható.
Andrássy Mauzóleum:
A kastély parkjában épült fel az Andrássy – család neogótikus
mauzóleuma 1893-ban. Itt nyugszik id. Andrássy Gyula és
felesége,
Kendeffy Katinka, valamint Andrássy Tivadar szarkofágja is itt
lett elhelyezve. Ez volt az utolsó nemesi temetkezés
Tőketerebesen. A mauzóleum belsejébe csak kivételesesetek
alkalmával, hatósági engedéllyel lehet belépni.
2. IMREG:
A régészeti leletek alapján e helység már az időszámítás előtt is létezett, de a mai
települést csak 1309-ben említik az okiratok. 1623-ban romokban hevert, 1752ben újjáépítették. A falu az Imreghy család ősi birtoka, de sokan birtokolták:
Kazinczy, Bessenyey, Barnóczy család, aki területeket adományozott a
minoritáknak, hogy kolostort és templomot építhessenek. Híres lett a könyvtáruk.
Katolikus templom:
A minoriták Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt
templomot és kolostort építettek 1767-és 1769 között, amit
1950-ben megújítottak.
Imreg igazi zarándok hely volt, amíg 1950-ben a bolsevikok
el nem űzték a szerzeteseket. 1999-ben térhettek vissza. A
kolostorban 1957-1998 apácák éltek, de ma már
elhanyagoltan, üresen várja a sorsát.

A templom háta mögött Barnóczy bárói család kriptáját láthatjuk.
Sulyánszky György Euszták síremléke:
Itt van eltemetve páter Sulyánszky Euszták, aki 1849.
október 6-án az aradi vértanukat két paptársával
gyóntatta, illetve utolsó útjukra kísérte. Két társuk
belehalt a vallatásba, őt is megkínozták, de neki sikerült
megmenekülni, és ide, Imregre jönni. 8 éven át bújtatták
a szerzetesek, míg 1875. december 7-én meg nem halt.
Síremlékére koszorút helyezünk.
3. BODROGSZERDAHELY
Bodrogszerdahelyen a Vécsey báró kastélyának falán
Kossuth Lajos emléktáblája áll.
„Leszek, mire a gondviselés hívott, s ha ez
megkívánja, halálomig Bodrogszerdahelyi fiskális.”
Kossuth Lajosnak ez a mondata olvasható azon az
emléktáblán, amelyet az 1848/49-es magyar
szabadságharc vezéralakjának tiszteletére lepleztek le Bodrogszerdahelyen.
Kossuth Lajos néhány évig Bodrogszerdahelyen élt és dolgozott, mint báró
Vécsey Pál jogtanácsosaként 1824-ben. A báró és a felesége nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy Kossuth későbbi politikai karrierje elindulhasson, hisz
az ő segítségükkel vehetett részt 1832-ben a pozsonyi országgyűlésen.
BÁRÓ ÉTTEREM:
A Szlovákiai kirándulásunk befejezéseként egy rövid
pihenőt ajánlok, amit a Vécsey –kastély megtekintése és
a koszorúzás után a Báró Étteremben tölthetünk el.
Ajánlatuk: 3 féle csapolt cseh sör, barna sör, üveges sör,
- sütemények, fagylaltkehely, gesztenyepüré (étlapból
lehet választani)
Fizetőeszközük: Euró, Forint vagy bankkártya

4./ BODROGHALOM
Bodroghalom Magyarország Észak-keleti részén Bodrogköz közepén a szél és a
víz formázta halomszerű területen fekvő község. Sárospatak 18, Sátoraljaújhely 15
km távolságra található. A település első írásos említése 1358-ból való. A régészeti
ásatások azonban sokkal régebbi korokról árulkodnak. Az 1970-es években kelta
korabeli temetőt tártak fel a községben, míg a millennium évében 28 honfoglalás
kori sírra bukkantak. A leleteket a Nemzeti Múzeumban az Év szerzeményei
kiállításon mutatták be 2001-ben.
A falut 1927-ig az egykori birtokosai után Lukának hívták, majd a 20. század
elején a Bodrogköz homokbuckáira való utalással felvette a Bodroghalom nevet.
2021-ben 1208 fő volt a lakosság száma, 526 lakás volt a faluban.
ÖNKORMÁNYZAT.
Az épület Vécsey báró tulajdona volt 1945-ig. Ezután a
Községi tanácsháza lett, itt intézték a község ügyes-bajos
dolgait.A Kertben az I. – és II. világháború hőseinek állított
emlékmű látható. Itt működik a Házasságkötő terem is, szépen berendezve.
KATOLIKUS TEMPLOM:
1964-ben épült, katolikus templomként. A hónap páratlan
vasárnapján római, páros vasárnapján görögkatolikus
liturgiát tartanak benne. A templom dombra épült,
haranglábát később, külső területen építették meg. A falu
ősi lakosai reformátusok voltak, a betelepülések után
előbb házaknál tartották a lizurgiát, de igény lett egy
templom felépítésére, így a község a Magtárdombon
felépíttette a templomukat.

TÁJHÁZ:

A lakást 1920-ban Vécsey báró építtette, ügyintézője
számára. 1945-ben az állam elvette, és 1953-ig a Gecse
család bérelte a községtől. Ebben az évben
megvásárolták, és itt lakott a család.
Mivel a lakás már pár éve üresen állt, 2004-ben az
Önkormányzat megvásárolta, felújította pályázati
pénzből, és Tájházat alakított ki belőle. 2006. augusztus 20-án adták át, azóta
működik. 2021-ben újabb felújítást végeztek rajta, így mi már felújított állapotában
fogjuk látni.
MOLNÁR MÓZES ÁLTALÁNOS ISKOLA:
2002, májusától Molnár Mózes nevét viseli az Iskola.
1917-1946-ig, haláláig ő volt a népiskola tanítója,
igazgatója. Sokat tett a falu mezőgazdaságáért.
Tanította a gazdákat a gyümölcsfa telepítésére, a
metszésre, oltásra, az állatok gyógyítására. Erdélyből
származott. Sok szép verset, éneket tanította
diákjainak, mindenki szerette, tisztelte a falunkban.
2021. augusztus 22-én, halálának 75-ik évfordulóján Emléktáblát avattunk az
Iskola udvarán.

Autóbuszos kirándulás és túra Erdélyországba a Hargita-hegységbe
s környékére
2022. augusztus 11 - 18. (7 éjszaka)
Szállás: Hargitafürdőn (1300 m tszf.) panzióban 2, 3 ágyas fürdőszobás szobákban
Ellátás: félpanzó (reggeli + vacsora)
Találkozó: Miskolc, Centrum mögötti parkolóban 5 óra 10 perc.
A busz indul ugyanonnan 2022. 08. 11. (csütörtök) 5 óra 30 perckor.
Túravezető: Palotai Attila
Tervezett program
1. nap (csütörtök): Autóbusszal tesszük meg a közel 600 km - es távot Hargitafürdőig úgy, hogy az
eü. pihenőkön túl megállunk Nagygalambfalván. Megnézzük a XIII. sz - ban épült, s a századok
alatt többször javított, bővített református templomot (középkori freskó töredékek, festett kazettás

álmennyezet). Majd felkeressük a földi világból 2018 - ban távozott Kányádi Sándor sírját a
szilvafák alatt a család kertjének végében s megemlékezünk Sándor bácsi szerény nagyságáról és a
velünk élő verseiről . A nap végén a hosszú út jutalmául megkapjuk a meleg vacsorát a
szállásadónktól.
A busz tervezett útvonala: Miskolc, Biharkeresztes, Király-hágó, Bánffyhunyad, Torda, Segesvár,
Nagygalambfalva, Székelyudvarhely, Szentegyháza, Hargitafürdő
2. nap (péntek): Az első túranapunkon a reggeli erőgyűjtés után egész hetes kalandozásunk
leghosszabbra és legerősebbre tervezett túrájának vágunk neki, székely testvéreink szent hegyének a
Hargitának legmagasabb csúcsára a Madarasi-Hargitára (1801 m). Nem kell buszra szállnunk, a
bázisról indulva vágunk neki a rengetegnek. Hol sűrűben, hol tisztásokon hullámozva érünk fel a
Hargita kopjafás tetejére. Lefelé tartva pedig a Hegyes-kőtől egy hosszú panoráma gerincen
ereszkedünk Szentegyházára. Onnan a buszunk (a sofőr úr segítségével) hazarepít bennünket,
megfáradt és éhes vándorokat.
Útvonal: Hargitafürdő, Fekete-fenyő, Madéfalvi-Hargita, Rákosi-Hargita-nyerge, Famedve,
Madarasi-Hargita, Madarasi-menedékház, Mihály-havas, Hegyes-kő, Oltás-kő, Vargyas-patakvölgye, Szentegyháza
Táv: 26,0 km

Szint: 750 m (fordított irányba 1250 m a szintemelkedés)

3. nap (szombat): Az előző napi erőpróba után kényelmesebb program elé nézünk. A Hargitától
keletre indulunk Csíkországba az Olt völgyébe. Ellátogatunk Madéfalvára a "Madéfalvi
veszedelem" emlékművéhez és fejet hajtunk az 1764. január 7 -én hajnalban a császári csapatok
által lemészárolt több, mint kétszáz székely férfi, nő és gyermek véráldozata előtt.
Az emlékezést követően megcélozzuk Csíkszentsimont és egy kóstolóval egybekötött
üzemlátogatást teszünk a "Tiltott Csíki Sör" gyártójánál a Csíki Sör Manufaktúra SRL -nél. A kb. bő
egy órás vezetés alatt a sörgyártás minden fázisába bepillanthatunk és a belépő áráért (25 lei) annyi
sört ihatunk, amennyi belénk fér.
A sörgyárat megelégelve busszal továbbindulunk és felkapaszkodunk Csíkkozmás fölé, a Csíkimedencét Háromszéktől elválasztó Nyerges-tetőre. Évszázadokon át sokszor volt harcoknak
helyszíne ez a hágó tatár - török hordák betörésekor de a leghősiesebb honvédő küzdelem 1849.
augusztus 1 -én esett. Ekkor Tuzson János őrnagy székely katonáival 7 órán keresztül tartotta a
szorost a 12 -szeres túlerőben lévő orosz - osztrák csapatokkal szemben. Gigászi küzdelmük és
önfeláldozásuk előtt tisztelgünk a nyeregben felállított emlékműnél.
Visszatérünk az Olt völgyébe és Tusnádfürdőig követjük az itt még csak pajkos folyót. Tusnádfürdő
a Hargita délkeleti farka és a Csomád tömbje közötti szorosban fekszik, ahol az Olt vize tör át
Alcsíkból Háromszékbe. Hét gyógyvíz minősítésű forrás fakad Erdély legkisebb városának a
területén. Ha az előző napi erős túra után van kedvünk, egy picike túrával felmehetünk a Csukástótól induló jelzett úton az Olt jobb partján a város fölé magasodó Sólyomkő kilátószirtjére. Onnan
pompás rálátás kínálkozik a városra és a Tusnád-szorosra. Aki mégis inkább pihenne, talál kávézót,
falatozót míg a túrázók megfordulnak.
Útvonal: Tusnádfürdő Csukás-tó, piros háromszög jelzés, Sólyomkő és vissza
Táv: 3,8 km

Szint: 250 m

Tusnádról Csíkszeredán keresztül hazabuszozunk Hargitafürdőre.

4. nap (vasárnap): Früstökölünk s buszra szállunk és egészen Kisbaconig megyünk (Szentegyháza,
Oklánd, Vargyas érintésével). Meglátogatjuk nagy mesemondónk Benedek Elek (Elek apó)
emlékházát. Utána teszünk egy túrát a bodvaji őskohóhoz (itt öntötte első két ágyúját 1848
novemberében Gábor Áron), majd borvíz források mentén visszatérünk Kisbaconba.
Útvonal: Magyarhermány, Törés-tető, N.Matyi-tető, Bodvaj őskohó, Temető, Ércesi-borvíz,
Mohás-borvíz, Fenyves-patak-völgye, Fingós-borvíz, Rezes-borvíz, Kisbacon
Táv: 14,0 km

Szint: 400 m

Baconból busszal a reggeli úton visszafelé a bázisra hajtunk.
5. nap (hétfő): Reggeli után elbuszozunk Homoródalmásig, itt szekérre szállunk és Árpatakáig (a
Vargyas-azurdok felső bejárata) döcögünk mintegy 7 km -t. Innen indul a bakancsos túránk. A
Vargyas-szurdoka egy igézően varázslatos geológiai képződmény. A Hargita délnyugati lefutása és a
Persányi-Rika-hegység északi szélének találkozásánál kanyarog. A Vargyas-patak vágta be magát itt
évezredek alatt 40 - 50 m mélyen a Persányi mészkövébe, mintegy 4 km hosszan sziklatornyokat és
több mint száz kisebb nagyobb barlangot kialakítva a szurdok falában. Közülük is a legnagyobb az
Orbán Balázs-bg. (1931 előtt Almási-barlang) a maga 1527 m -es feltárt hosszával. A szurdok keleti
platóján pedig az egykori országgyepű sáncainak és egy kápolnának maradéki lelhetőek Szt. László
királyunk idejéből. A szorosban jó párszor keresztezzük majd a patakot kis hidakon és pallókon
esetleg olykor a vízben a köveken átgázolva.
Útvonal: Árpataka, Szoros-ösvény, Felső-vízkelet, Orbán Balázs-bg., Kőcsűr, Kőcsűr-ösvény,
Farkas-ösvény, Kőmező-kilátószirt, Tatár-kápolna, Árpataka, Kőbükke-nyereg, Almás-patakvölgye, Homoródalmás
Táv: 14,0 km

Szint: 450 m

Almásról busszal vissza a szállásra.
6. nap (kedd): Egy újabb kis kalandba vágunk irodalmunk szép emlékei közé. Farkaslakáig
hajtunk, hogy Hunnia székely fiának Tamási Áronnak sírját tisztelettel körbeálljuk, majd
meglátogatjuk a Tamási Áron szülőházából 1972 -ben kialakított emlékházat. Irodalmi
merülésünkből felbukkanva bakancsot húzunk és felzarándokolunk a falutól keletre magasodó
Gordon-tetőre (953 m). Itt áll a tervezése és építése alatt is sok vitát kiváltó (főleg az építészeti
szakmai körökben) 22 m magas Áldó Krisztus szobra. A váza galvanizált króm-acél a palástja, feje,
keze pedig rozsdamentes (inox) acél. A szobor belsejében lépcsősor vezet a fejéig, ahonnan
körpanoráma nyílik. Tiszta időben ellátni a Fogarasi-havasokig is.
Útvonal: Farkaslaka, Gordon-tető, Áldó Krisztus szobor (kilátó), Gordon-oldal, Bogárfalva
Táv: 7,5 km

Szint: 380 m

Bogárfalváról a Kalonda-tetőn keresztül átbuszozunk Korondra és a nap maradék részében vásár. A
csupor és findzsa megszállottak viaskodhatnak a bőség zavarával, a többiek pedig frissítő söröket
fogyaszthatnak (vagy valami egyebet). Miután elteltünk a kerámiákkal és más kézműves
portékákkal, hazaindulunk vacsorázni.
7. nap (szerda): Ismét keletnek indulunk, majd az Olt völgyében délnek Sepsibükszádig. Innen a
Bálványos-nyeregig kapaszkodunk a busszal, ahonnan gyalog iramodunk neki a vadonnak. A

Csomád-Büdös hegycsoportban koptatjuk tovább a bakancsaink talpát. A Büdösben érintünk
barlangokat, azután gerinc úton hullámozva vándorlunk Erdély egyik gyöngyszeméhez a Csomád
kráterében 950 m magasan megbúvó Szent Anna-tóhoz. A Csomád a Kárpát-medence legfiatalabb
vulkánja (utolsó kitörése 32-35000 évvel ezelőtt volt), a Szent Anna-tó pedig Közép-Európa
egyetlen épen maradt vulkáni krátertava. Ikertestvére a tőle északkeletre 100 m -el magasabban
fekvő Mohos-tőzegláp (Mohos-tó). Európában itt élnek legdélebbre jégkorszaki reliktum növények.
Szép és reményeink szerint látványos túránk után a tó melletti menedékházban "felfrissülünk" és
buszra szállunk, vissza a bázisra.
Útvonal: Bálványos-nyereg, Fidélis-forrás, Szűz Mária-oltár, Kénes-barlang, Timsós-barlang,
Buffogó-láp, Bolondos-hegy, Kokojzás, Mohos-tőzegláp, Szent Anna-kápolna, Szent Anna-tó,
Menedékház
Táv: 13,0 km

Szint: 600 m

8. nap (csütörtök): Reggelink elfogyasztása után elbúcsúzunk szállásunktól és a Hargitától.
Mozgalmas de remélhetőleg nem unalmas székelyföldi kalandozásunk után buszunk orrát otthonról
hazafelé fordítjuk. Utunkon megállunk majd Erdőszentgyörgyön (még mindig Székelyföldön
járunk) és tárlatvezetéssel meglátogatjuk a Rhédey család késő barokk stílusban épült a
közelmúltban szépen megújított kastélyát. Itt született és nevelkedett Rhédey Claudia
grófkisasszony, kinek az ükunokája a jelenleg is regnáló II. Erzsébet brit királynő. Gróf kisrédei
Rhédey Claudia, Hohenstein grófnéja fiatalon lovasbalesetben hunyt el és végakarata szerint annak
a templomnak (több mint 700 éves) a kriptájában nyugszik Erdőszentgyörgyön, ahol csecsemőként
megkeresztelték. A kastély körül egykoron több hektáros francia park díszlett, ami az idők során
eltűnt és a terület is erősen lecsökkent a beépítések által. Jelenleg a megmaradt 6600 m2 -en
angolpark kialakítása folyik.
A busz tervezett útvonala: Hargitafürdő, Szentegyháza, Székelyudvarhely, Szováta,
Erdőszentgyörgy, Torda, Bánffyhunyad, Király-hágó, Biharkeresztes, Miskolc
Tervezett érkezés Miskolcra 19 és 20 óra között.

Magas Tátra
2022. szept. 5-8. 4 nap/ 3 éj
Szállás: Strbán Autóscampingben 4 személyes alpesi házakban.
Étkezés: reggeli önellátó
vacsora:
Utazás: autóbusszal
Jelentkezés a Honlapon.
Csak oltással rendelkező és rendszeren járó Túratársak jelentkezését várjuk.
1. nap 2022.szept. 5 . hétfő
Gyülekező: 5.45-kor a Centrum Áruház mögötti parkolóban.

Indulás: 6.00-kor
Útvonal: Miskolc –Rimaszombat-Poprád- Matlárháza- Strba
A túra Matlárházáról indul a Zöld–tóhoz.
Táv: 16 km Szint: 640 m
A túra befejeztével indulunk a campingbe
a szállásunkra.

2. nap 2022. szept. 6. kedd
Túra Hreibenok / Ótátrafüredről / indul a Tarpataki vízesések
megtekintésére.
A. csapat
Felmehet siklóval a Hrebienokra, onnan gyalog tovább az Óriás vízeséshez, majd
vissza a siklóhoz.
Táv: 4 km
Szint 135 m
Innen gyalogosan lefelé a Tarpataki völgyön Stara Lesnáig.
Táv: 8 km
Szint:
B. csapat
Gyalogosan fel a Hrebienokra onnan tovább az Óriás vízeséshez, majd le a
Tarpataki völgyön Stara Lesnáig.
Táv: 12 km
Szint: 391 m

3. nap 2022. szept. 7. szerda
A. csapat
Túra a Csorba tó --Jamskie -tó a Magistrálén.
Táv: 9 km Szint: 223 m

B. csapat
Csorba –tó- Poprádi –tó Kis –Hincó-tó- Csorba tó
Táv: 20.3 km
Szint: 712 m
Aki nem megy fel Hincó tóig az visszamegy Poprádi tótól a Csorba tóig.
Táv: 10 km Szint: 251 m

4. nap 2022. szept. 8. csütörtök
Csorba tó – Fátyol /SKOK/ vízesés- Csorba –tó

Táv: 9.2 km Szint: 400 m

A túra befejeztével indulunk haza. Érkezés: késő délutáni órákban

Tátrai előzetes
A Magas-Tátra a Kárpátok ívének a legmagasabb hegyvonulata. A világ
legkisebb magashegysége Szlovákia és Lengyelország határán. Legmagasabb
pontja a Gerlachfalvi csúcs 2655 m . A csúcsok közül 10 túlhaladja a 2600 m-t.
Területe 341 km2.
A Magas- Tátra kőzete zömében gránit, de néhol kristályos pala és mészkő is
található /Bélai Tátra/.
Klímája átmenet az óceáni és kontinentális éghajlat között. Egész évben jó
feltételeket nyújt a klimatikus gyógykezelésekre ezért sok szanatóriumot , üdülőt
építettek.
A hegység ideális hely a túrázók, kirándulók számára. A leglátogatottabbak a
vízesések, ezek közül is a
Tar-pataki vízesések. A Csontváry Kosztka Tivadar által is megörökített vízesések
gyönyörű látványt nyújtanak . A másik vízesés a Malompatak völgyében található
a Fátyol –vízesés . A Magas –Tátra egyik leghíresebb legnagyobb vízhozamú
vízesése, a vízhozama függ a lehullott csapadék mennyiségétől.
A Magas –Tátra keleti felében található a Zöld tavi menedékház és a Zöld tó.
Felette magasodik a Karbunkulus torony, hatalmas függőleges fal a Késmárki
csúcs és mellékorma a Wéber csúcs.
A tátrai tavak a jégkorszak maradványai. Nevüket a színükről pl. a Zöld –tó, vagy a
földrajzi helyről pl. a Csorba tó kapták . A Csorba tó a 2. legnagyobb tó a Tátra déli
oldalán 1346 m magasságban. Különlegesen tiszta a vize. Csorba település
határában található, innen a neve.

A 20. században rendszeresen adott helyet a nemzetközi és világszintű téli
sportversenyeknek. Izgalmas látnivalója a libegő amely 1814 m –ig visz fel.
Poprádi tó smaragdzöld színével 1494 m magasan, fenyvesekkel övezve a
tátrai tavak gyöngyszeme.
Közelében látható a Szimbolikus temető, amit a Tátrában hegyi balesetben
elhunytak emlékére állítottak.
A Kis-Hincó tó 1923 m magasan található 6,1 mély moréna tó.
Jamské- tó festői tájban fekvő hegyi tó.

60 év időben – 60 km távolságban – KulTúrák 6. – 60 km
Az egyesület 60 éves fennállása alkalmából autóbuszos túra Hercegkútra
Indulás: 09. 25. vasárnap a centrum mögötti parkolóból 7:00 órakor, gyülekező
6:45
Útvonal: Miskolc – Sárospatak – Hercegkút Kálvária – Sátoraljaújhely –
Füzérradvány Károlyi kastély – Telkibánya – Gönc – Hidasnémeti – Miskolc
Hercegkúton, a Gombos-hegy
oldalában épült a Jézus szenvedéseit
bemutató, 14 stációból és a
dombtetőn lévő 3 fakeresztből álló
Kálvária, melynek terveit Rostás
László
készítette. A
kápolna
felszentelése 2010. augusztus 13-án

volt. A Kálvárián lévő kilátóból pazar kilátás tárul a látogató elé Hercegkútra,
Sárospatakra, a közeli és távoli Zempléni hegyekre.
Felgyaloglunk a kilátóhelyhez.
Füzérradványon megtekintjük a felújított kastély helységeit és sétálunk a
hatalmas parkban.

Károlyi Ede, a radványi birtok örököse 1846 tájától 1877-ig Ybl Miklós és a saját
tervei alapján historizáló stílusban építtette át a korábban itt álló épületet.
1938-tól a kastélyban a részben a vadászsportra alapozott „kastélyszálló”
működött, ami kifejezetten újszerű gondolatnak számított az 1930-as évek
Magyarországán.
A füzérradványi erdők ölelte Károlyi-kastély kívülről ugyan a historizmus korának
hangulatát őrzi, ám a múlt pompáját idéző termeiben hamisítatlan itáliai
reneszánsz belsőépítészeti részletek fogadják az érkezőket.
Említésre méltó a kastélyt övező különleges hangulatú, kiterjedt kastélypark is. A
megújult történeti kert sétányaival, a patakokon átívelő hidakkal, halastóval,
platánjaival, terebélyes hársfáival, több törzsű tulipánfájával, piramistölgyeivel ejti
ámulatba a sétálókat.

Meszes tornyok, meszes völgyek között megyünk, mint a "meszes"
2022. 10. 16. (vasárnap)
Túravezető: Palotai Attila
Találkozó : Miskolc, Centrum áruház mögötti parkoló
Időpont : 2022. 10. 16. 6 óra 15 perc
Indulás : 2022. 10. 16. 6 óra 30 perc

Túra útvonal "A" :
Barka, Barkai-hágó, Hlinná, Szádelői-szurdok nyugati pereme,
/kilátópontok/ Samota, Meszes-oldal, Szádelő menedékház (Bystrina),
Szádelői-völgy, Szurdok alsó bejárata.
Táv: 13,0 km

Szintemelkedés: 380 m

Szintvesztés: 700 m

Túraútvonal "B" :
Barka, Barkai-hágó, Hlinná, Szádelői-szurdok nyugati pereme,
/kilátópontok/ Samota, Meszes-oldal, Szádelő menedékház (Bystrina),
Karámok, Kerek-láz, Keleti-oldal kilátószirtjei, Nagy-Csob,
Zöld tanösvény, Szurdok alsó bejárata
Táv: 15,0 km

Szintemelkedés: 550 m

Szintvesztés: 870 m

A túra előtt meglátogatjuk a Lucska falu melett (fölött) porladó egykori Pálos
romtemplomot.

