Zemplén szívében
2021. március 23-25. (kedd-szerda-csütörtök) KISBUSZ (résztvevők max. 8 fő)
Ára: 69 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a szállást (2 ágyas, fürdőszobás szobákban), a vacsorát az
1. és 2. napon, reggelit a 2. és 3. napon, késői ebédet a 3. napon, az első napi belépődíjakat és a
tárlatvezetéseket. Nem tartalmazza a vizsolyi biblia kiállítás árát (1000/600,- Ft) és a belépő díjat a Huszita
házba, a Károlyi Gáspár Múzeumba, Zempléni Múzeumba (800/400,- Ft), Kazinczy Múzeumba (800/400/0,- Ft).
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Budapest Üllői út)
Közben 2 pihenő
12.30 Érkezés Tolcsvára

Római katolikus templom - Tolcsva
Gótikus plébánia templom, melynet a feltárt, korai részletek
alapján a XIV. században építettnek tekintünk. XVIII. századi
barokk-kori átépítésű a torony fagalériája és zsindelyfedésű
sisakja is. Belső tereit az ablakokban lévő színes üvegek és a
mennyezeten található freskók teszik még különlegesebbé. A
templom Kisboldogasszony tiszteletére lett szentelve. Nevezetes
esemény volt a település és a templom életében, hogy 1806.
március 14-15-én itt őrizték a magyar szent koronát.

Görög katolikus templom - Tolcsva
A XVIII. században bevándorló ruszin és a Balkánról betelepülő görögök hozták magukkal a
vallásukat és alakítottak ki vallási közösséget. A kevés számú
ortodox nem hozhatott létre önálló egyházat, ezért egyesültek a
görög katolikus, nagyobb létszámú gyülekezettel. A
feljegyzésekből úgy tudjuk, hogy 1745-ben alapították a
lelkészséget. E vallási közösséghez tartoztak a nevezetes görög
Constantin család, tagjai, akik az egyház vezetésében fontos
szerepet játszottak. A XVIII. század közepétől Tokajban
tartottak fenn vallási közösségi iskolát, ahová a tolcsvai
gyerekek is eljártak, majd Tolcsván is megszervezték a görög
katolikusok iskoláját, mely az államosításig működött.

Ruszin Tájház- Komlóska
A Zempléni-hegység-területén, így a Komlóskán található házakat
a néprajztudomány az északi magyar háztípusba sorolja. A szoba,
pitvar, kamra beosztású lakóházak határozták meg egykoron a
falu képét. Az 1980 óta múzeumként működő Ruszin Tájház
Komlóska népi építészetét és hagyományos lakáskultáráját
mutatja be. Az épület a XIX. század első felében készült. Szoba,
pitvar és ól. Falazata gerendavázra épített sárral tapasztott
paticsfal, zsupszalmával fedett. Berendezése az 1900-as évek első
évtizedét mutatja be. A lakóház legfontosabb helyisége a
többfunkciós szoba. Ez a család élettere. Magyarországon csak itt
a komlóskai tájház szobájában maradt meg eredeti formájában a kabolás kemence a mellé épített
masinával.

Erdőhorváti és a kemencében sült erdőhorváti kerek perec megismerése
Főbb látnivalók, érdekességek: A mindössze 617 lelket számláló falunak három temploma is van:

A katolikus templom mögött a főutca egyik oldalán, a domboldalba vájt, hangulatos pincesor is
látható, melynek közepében egy katonai emlékmű áll.
A polgármesteri hivatallal szemben alakították ki az ún. Csurgó-kutat melyből ivóvíz folyik.

Régi épületek: Tűzoltószertár, Harangláb, Mészárszék, Népház, és régi egyházi iskolák. Ezek az
épületek felújításra, tatarozásra szorulnak, de szépségük hibáik ellenére is átütnek.
A felújított Kovács műhely szintén a falu központjában található.
A megyében széltében ismert, hagyományos, kemencében sült erdőhorváti kerek perec gyártója
és boltja is itt található
Az erdőhorváti perec kb. 6 cm átmérőjű 0,5-0,8 cm vastagságú karika. Színe sárgásbarna, kemény,
ropogós, a böjtös kissé sós, a tojásos kissé édeskés ízű. A perec előállításához a legfinomabb
fehérlisztet használják.
Szállás és vacsora az Északerdő Zrt. Háromhuta vendégházában

2. nap

Károlyi Gáspár Múzeum - Gönc
KÁROLYI GÁSPÁR munkájának köszönheti-e Gönc, hogy beíródott
neve a magyar szellemtörténetbe, vagy a mezőváros teremtette meg
azokat a feltételeket, hogy éppen itt alkotta meg nagy művét a
bibliafordító prédikátor?

Huszita ház - Gönc
Göncön a "Huszita-ház" -ként ismert vagy "cseh-ház" néven is
emlegetett épületelnevezés nemcsak itt, hanem a környező falvakban
is megtalálható. Ezeket a házakat a mészhabarcsba rakott kőfalazat,
megemelt lakószint, szűk ablaknyílások, erős nyílászárók, a ház alatti
pincéből a telek vége felé induló, illetve a szomszédos pincékbe
ágazó föld alatti járatok jellemzik. A berendezés a XIX. század végi
mezővárosi, parasztpolgári életmód tárgyi emlékeit mutatja be,
melyet meghatároz a földművelés és a kereskedelem együttes űzése.
A pincében szép gótikus ablaktöredékek találhatók, melyek a közeli
pálos kolostorból származnak, s itt található a híres "gönci hordó" is.

Mézmúzeum – Vizsoly Az ország első, egyedi Mézmúzeuma
A méhészet csodálatos, a méhek világának komplexitása,
rendkívül összetett és érzékeny közössége, a természet és a
méhek közötti összhang és egymásrautaltság, lenyűgöző. Ezt
érzékelhetik mindazok, akik ellátogatnak Vizsolyba, a
Mézmúzeumba, ahol testközelből betekintést nyerhetnek ebbe az
utánozhatatlan miliőbe.
Fajtamézeket, mézkülönlegességeket, gyógyhatású mézeket és
egyéb méhészeti termékeket (úgy, mint virágpor, propolisz,
méhpempő) kínálunk, s ezeket a múzeum látogatásakor ki is
próbálhatják az ide látogatók. Érdemes tájékozódni a weboldalon: https://mezesgergo.hu/

Vizsoly – A Református Betlehem
A belépő tartalmazza a Látogatóközpont valamennyi
szolgáltatását: tárlatvezetéssel egybekötött látogatást a
templomban, az eredeti Vizsolyi Biblia bemutatását,
freskókincseink ismertetését, valamint a Manstkovit
Nyomdatörténeti múzeum két kiállítását interaktív
biblianyomdászattal egybekötve. Bibliás Könyvesházunk
történelmi kisfilmet mutat be vendégeinknek, lehetőség
van témába vágó irodalom beszerzésére, és
elmélyülésére.

Vizsolyi kőfejtő
A vizsolyi kőfejtő geológiai bemutatóhely, mely a földtörténeti
harmadkorban, a miocén kori vulkanizmus eredményeként
alakult ki.

Kőtenger, - Boldogkőújfalu
A Zempléni-hegység nyugati peremén fekvő Boldogkőújfalu
községben a római katolikus templom mögött különleges
természeti ritkaság rejtőzik, a több száz méter hosszan
húzódó, 90-100 cm átmérőjű andezittömbökből álló védett
"kőtenger".

Zempléni Múzeum - Szerencs
A múzeum állandó kiállításai egyrészt Szerencs
helytörténetéhez kapcsolódnak, másrészt a nagy
gyűjtemények gazdaságát reprezentálják. A hegyaljai
kisváros és a nagyhírű történelmi család, a Rákócziak
története több ponton összefonódik. A Rákóczi
Zsigmond és kora című tárlat ezt a kapcsolatot, és a
fejedelem életútját mutatja be. A képeslapok színes és
változatos világát, és a népszerű kisgrafikai műfaj, az
exlibris témagazdaságát szemlélteti a másik két
megtekinthető tárlat.

3. nap

Nagyboldogasszony templom - Olaszliszka
A templom 1320-ban Nagyboldogasszony tiszteletére épült.
Legősibb része a torony, amely katonai őrtoronynak épült. Az
erkély magasságában kandalló van: itt tanyáztak a katonák,
akik kötélhágcsón jutottak fel.
Az erkély fölött a torony kezdetben sisakos volt. Az 1830-as
években egy dühöngő orkán a sisakot ledöntötte a nem messze
lévő Bodrogba. A torony gótikus stílusban. A sisak helyére
csonka tornyot építettek eklektikus stílusban, melynek tetején
négy oldalról, kiemelkedő oszlopok vannak, miáltal az egész
torony egy várszerű építményhez hasonlít.

Urunk Mennybemenetele görögkatolikus templom –
Alsóregmec
Alsóregmec főutcáján található a külsőre is figyelemre méltó, de bensőjében
még impozánsabb görög katolikus templom. A templom felszentelését 1931.
május 17-én az érsek főpásztor, Papp Antal c. érsek, apostoli kormányzó
végezte. A templom megépítése óta többször fel lett újítva.

Kazinczy Ferenc Múzeum – Sátoraljaújhely - tárlatvezetéssel
A múzeum Sátoraljaújhely egyik
legszebb, műemlék jellegű épületében
kapott helyet. Főhomlokzata forgalmas
útra néz, bejárati kapuját toszkán
oszloppár és fölötte kiugró erkély
díszíti. Az épületet 1827-ben építtette
Sennyei Károly klasszicista stílusban.
1834-től a reformkori nemesi ellenzéket
összefogó Zempléni Casino Társaság működött falai között.
3 tárlatvezetés:
- A Szép és a Jó – Kazinczy és a művészetek:
- Újhely és a Nagy Háború:
- Erdőjárók Kalauza – Zempléni tájak természeti értékei:

Mágocsy Kastély - Pácin

A falu legfőbb nevezetessége a középkorú reneszánsz stílusú kastélymúzeum, amit nagy területű (20
hektár) erdős park (Bárókert) vesz körül.
Pácin földesurai a középkorban a korabeli Magyarország legbefolyásosabb főnemesei közé tartoztak.
Nekik állít emléket a több, mint 400 éves késő reneszánsz stílusban épült monumentális épület és a 30
éves múltra visszatekintő múzeum.

15.00 Indulás Pácinról
Közben 2 pihenő
Érkezés 22.30 körül a saját lakáshoz
Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu)

