Zempléni bőség
2021. március 09-10. (kedd-szerda) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő)
Ára 49 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a belépőjegyeket, a borkóstolást, a vacsorát az
első napon, a szállást, a második napon a reggelit és vacsorát.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs)
12.00 Érkezés Bodrogkeresztúrra

Keresztúri Kincsestár - A Dereszla kincse

A községháza alatti pincerendszer rekonstrukciójával került kialakításra az a regionális kulturális
bemutatóközpont, amely helyet ad a Keresztúri Kincsestár nevű interaktív múzeumnak. A Kincsestár
multimédiás eszközökkel felszerelt, minden korosztály számára érdekes és látványos kiállítással várja a
látogatókat, ahol megismerhetik a térség történelmét, kultúráját, természeti értékeit és híres régészeti
leletanyagait.
A 4 teremben egyedülálló audiovizuális technológiával kerül bemutatásra a
község testvértelepülései, a Bodrog folyó halászata, a “Dereszla kincse”
arany ékszerekből álló régészeti anyag hű másolata, a “Bodrogkeresztúri
kultúra” archeológiai fogalomkörbe tartozó lelet összeállítás, valamint a
falu régi tömlöce.
A terület az őskor óta lakott, ezt jelentős neolit kori leletek tanúsítják,
többek között a „Dereszla kincse” néven ismert, i. e. 1200-ból származó
arany ékszerek.

Acetánia Ecetmúzeum - Magyarország egyetlen ecetmúzeuma
Egyedülálló ecetmúzeum, melyben megtekinthető bor- és ecetkészítési eszközök kiállítása, a világ eceteinek
gyűjteménye, továbbá videók, cikkek, receptek várnak rád!

Múzeum után élménykóstolás
Bemutató boltunkban élménykóstolás vár minden kedves látogatónkra! A kóstolás során kiskanálra pipettával
csepegtetjük az ízletes eceteket. Megtapasztalható a különböző ízek fantasztikus harmóniája, ahogy az ecet
savassága belesimul a gyümölcsök intenzív világába.
ÉRDEMES a recepteket is tartalmazó weboldalukon körülnézni: https://borecet.hu/

Magyar Motor Múzeum
Valamennyi korosztály érdeklődői megismerhetik, a közel
30 darab, 1945 után hazánkban készült
motorkerékpárokból álló gyűjteményt, melyek az elfeledett
és háttérbe szorított magyar motorgyártás remekei.

1848-49-es ágyúgolyó
1849 januárjában Bodrogkeresztúron zajlott a szabadságharc egyik
legvéresebb csatája. A szabadságharc különös emléke látható a Dereszla
Pincészet egyik falában: egy oda fúródott ágyúgolyó.
A magyar győzelemnek állít emléket a Vinotéka épületének falába fúródott
ágyúgolyó körüli nemzeti színű keret. Üzenete azonban komolyabb:
mindenkit megtalálhat a történelem, így mindannyiunknak feladatunk van
benne.

A Dereszla Vinotéka és Pincelabirintus meglátogatása
6 boros kóstolás pincelátogatással
Vezetett pincelátogatás az 1km hosszú, 3 szintes
pincerendszerben.

Vacsora a Betlehemben
2. nap

Görök Katolikus Kápolna Tállya
Báró Mailloth de la Treville György halotti kápolnája. Az
épület építési ideje 1909 és Gyárfás Antal műépítész volt a
tervezője. A művészeteket ekkor jellemezte a múlt iránti
romantikus érdeklődés. Alaposan megfigyelték az antik
építészeti formákat, és sokat merítettek az eredeti ókori
alkotásokból.

Európa mértani középpontja, Tállya
A szobor jelzi Tállyán, hogy 1992-ben hivatalosan is
rögzítették: Európa mértani közepe a történelmi borvidéken
található. A főnix madár 4 méteres faszobra - amely nagy
terméskövön áll a főutcán - igazán feltűnő látvány a
községben. A főnix madár a feltámadás és az örök élet
jelképe, az újjászületés szimbóluma, jelentése itt Európa
közepén, Magyarországon is aktualitással bír.

Földtani gyűjtemény Tállya
Encsy György Tokaj-Hegyalja földtani gyűjteménye. Az Encsy család
1749-ben épült gyönyörű, barokk stílusú, boltíves kapubejáratú családi
házában tekinthető meg. Különleges értéke a gyűjteménynek
regionális jellege, mivel a Tokaj - Hegyalja és a Zempléni – hegység
ásványait, kövületeit, illetve földtani ritkaságait szinte teljes egészében
bemutatja. 14 település határából származó ásványok: opálok,
jáspisok, kalcedonok

Ősi Magyar Címer- és Zászlókiállítás - Golop
A Vay család új, klasszicista kastélyában tekinthető
meg az Ősi Magyar Címer- és Zászló kiállítás. A
kiállítás több mint 500 címert és 16 történelmi zászlót
mutat be. A tárlaton látható darabok Szabadiné Sinkó
Ilona arany hímzéses tűfestő művei. Az itt látható
tárgyak úgynevezett tűvel festett munkák (latinul: Opus
acu pictum), azaz a hímzések festett kép hatását keltik. Ennek a technikának az eredete a 4-5.
századig nyúlik vissza.

Monaky-kastély - Monok
A Monaky a falu központjában lévő domb tetején 1570–1580
körül épült. Építése a tehetős középbirtokos, Monaky János
nevéhez köthető, reneszánsz stílusú elkészülte a család
felemelkedését jelzi. A kiskastély bástyás erődfallal körülvett,
egyemeletes, szabálytalan alaprajzú 22x16 méteres épület.
Középső része épült meg legkorábban. Ennek a 17x15 méteres,
kéttraktusos tömbnek téglalap alakú az alaprajza, és két,
egymáshoz képest ellentétes sarkán egy-egy kerek, illetve
téglalap alakú saroképítményt alakítottak ki. Ez a tudatos
szimmetriára törekvés inkább reprezentációs igényeket szolgált, bár a délkeleti
saroképítményen az egyik oldalon megjelennek a hadászati célokat szolgáló lőrések is.

Kossuth Lajos szülőháza - Monok (ma emlékmúzeum- tárlatvezetéssel)
Kossuth Lajos életéből nagyon rövid időszakot töltött
Monokon. 1802. szeptember 19-én látta meg a
napvilágot, és már 1803 tavaszán Olaszliszkára költözött
családjával.
A község közepén, a hajdani Nagy-kút-parton áll Kossuth
Lajos szülőháza. A falu legismertebb épületét Andrássy
István gróf építtette 1780–82 között. A középrizalitos,
magasföldszintes, copf stílusú uradalmi tisztilak a régi
udvarházak mintájára készült és a híres monoki
kőművesek keze munkáját dicséri.

Andrássy-kastély - Monok
Az egyemeletes, Andrássy György által építtetett barokk
palotát a XIX. században klasszicista stílusban
átalakították. A főhomlokzat szimmetrikus elrendezésű,
két-két sorban hét-hét ablak néz a kertre. A hátsó
homlokzat 2+5+1+5+2 tengelyes ablakosztású.
A kastélyban ma a Kossuth Lajos Általános Iskola
működik. Megtekintése kísérővel lehetséges.

Móricz Zsigmond Emlékház
Prügy község idegenforgalmi nevezetessége az 1897-ben
épült tájház, melynek helyén állt a Móricz család által egykor
lakott (1885-1892) parasztház, mely történelmi emlékekben
bővelkedő régiónk egyik jeles irodalmi kultuszhelye. Nagy
írónk, Móricz Zsigmond itt töltötte gyermekkorának néhány,
meghatározó esztendejét 1887-1892 között. Itt járta ki az
elemi iskola 3-4-5. osztályát, és itt konfirmálták (1891) a
református templomban. Prügyi élmények szólalnak meg a Hét krajcár, a Judit és Eszter, a
Disznótor című novelláiban, valamint a Légy jó mindhalálig című regényében, illetve az
Életem regénye egyik részében.
16.00 Indulás Prügyről
Vacsora a terülj-terülj asztalkámnál a 60-as Étteremben
Érkezés 23.00 körül a saját lakáshoz (Pécs, Kozármisleny)
Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38), www.csakszis.hu/2020
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

