Zemplén és egy elszakított Rákóczi-kastély
2022. május 10-12. (kedd-csütörtök) max. 8 fő
Irányár: 69 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, a szállás, a 2. és 3. napon a reggeli,
az 1. és 2. napon a vacsora árát, a városnéző kisvonat árát, a saját kozmetikum készítését.
NEM tartalmazza a sárazsadányi múzeum (500/250,-Ft), a Borsi kastély (20/10.00 €), a Hélia-D
kastély (1 200/600,-Ft), és a Színészmúzeum (400/200,- Ft) belépő díjait.
1. nap
6.00 Indulás Kozármislenyből (felszállás saját lakásnál Pécs, Kozármisleny, Bonyhád területén)

Avasi kilátó
Az Avasi kilátót, amely Miskolc egyik legismertebb jelképének számít, 1963-ban építették
Hófer Miklós és Vörös György tervei alapján, A mai kilátótól keletre már korábban is
álltak fából készült szerkezetek, pl. a Rákóczi-kilátó.
Az első, tűzoltó őrtoronyként működő kilátó felállítását a Borsodi Bükk Egylet határozta el,
1901-ben. Azonban még 1906-ban, Rákóczi hamvainak Kassára szállításakor is csak egy
ideiglenes kilátót tudtak emelni. A torony 1934-re készült el Szeghalmy Bálint városi
főmérnök tervei alapján. 1943-ban egy tűzeset kapcsán komoly, de kijavítható károsodást
szenvedett. 1956 decemberében viszont olyannyira leégett, hogy évekig csak a
csigalépcsője volt látható.
A mai Avasi kilátót 1963-ban adták át, azóta csak kisebb felújításokat végeztek rajta. A
kilátóterasz, amelyről gyönyörködhetünk Miskolc szépségeiben, szabadon látogatható.

Miskolci séta – Szent István tér, Erzsébet tér, Hősök tere

Deszkatemplom - Miskolc
A mai templom helyén álló első templom története egészen 1637. szeptember 13-ig nyúlik
vissza ugyanis a szájhagyomány szerint akkor avatták fel. Az újabb templomot már kőlapra
emelték 1727-ben. Az épületet tölgyfa gerendákból ácsolták, amik az évtizedek során
tönkrementek azonban Bató István, aki a város ismert polgára volt gondoskodott a templom
sorsáról. Végrendeletében így írt erről: „Ezen deszkatemplom tartassék fenn a legjobb
karban időről időre mindaddig, míg Miskolcz városában helvét-hitvallású protestáns
egyházi tagok és Egyház leendek ,,ha megégne is az, az alapjából, deszkából és fából
építtessék fel".

Szentháromság Görögkeleti Ortodox templom - Miskolc
A Szentháromság görögkeleti ortodox templom építése 1785-ben kezdődött és 20 évvel
később fejeződött be, jelenleg műemléki védelem alatt áll. A templomépítés oka a török
uralom után a városban letelepedő görög telepesek és kereskedők voltak, akik szerettek
volna saját templommal rendelkezni. Az orthodox közösség már rendelkezett egy kis
kápolnával, de szerettek volna egy nagyobb kupolás templomot. A nagyszabású és újító
tervet a nagyrészt protestáns városvezetés nem támogatta. Végül a grandiózus terv helyett
egy konzervatívabb templom épült Johann Michael Schajdlet tervei alapján.

Nagyboldogasszony Görögkatolikus székesegyház – Miskolc
Miskolcon annyira megnövekedett a görög katolikus hívők száma, hogy 1900. augusztus
20-án megalakították saját egyházközségüket, ezzel együtt pedig a templomépítés
gondolata is felmerült. A templom alapkő letételére 1910. május 22-én került sor. A
felszentelésére egy évvel később 1911. szeptember 15-én, Boldogasszony napján került sor
ez adta a templom nevét is.

Nagyboldogasszony Minorita templom - Miskolc
A miskolci Nagyboldogasszony templom vagy minorita templom a Hősök terén, a Földes
Ferenc Gimnázium jobb oldalán található. Az 1729 és 17600 között épült barokk stílusú
épület a város legjelentősebb temploma. Kelemen Didák minorita tartományfőnök alapította
a templomot. A tervező és építő Giovanni Baptista Carlone egri építész volt. Az 1843. évi
nagy miskolci tűzvész során leégett a tető, beszakadt a boltozat, még a harangok is
megolvadtak, a helyreállítási munkálatok 2 évet vettek igénybe. Külsejét tekintve a
templom kéttornyos, homlokzatát dór, ión oszlopok és lizénák tagolják.

Avasi Templom - Miskolc
Az Avasi református templomnak sem az alapítási éve, sem a körülményei nem ismertek.
Az viszont bizonyos, hogy már a 14. században állt itt egy Szent István nevét viselő
templom. A 15. században bővítésre került sor így az egyhajós, román stílusú kis templom
háromcsónakos gótikus csarnoktemplommá alakult át. A török hódoltság támadásainak a
templom is áldozatául esett ugyanis 1544-ben kiégett. A reformátusok építették újjá két
évtizeddel később. Orgonahangversenyek alkalmával remek párost alkot a kiváló
akusztikájú templom és az 1895-ből való Angster-orgona.

Belvárosi Református Kakas-templom - Miskolc
A Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség temploma a Kossuth utcán található,
melyet Kakas templomnak is szoktak nevezni. A régió legnagyobb református temploma
ez.
A templom 1786 és 1808 között épült klasszicista stílusban. 68 métere tornya az
egyházkerület legmagasabbja, melyben a megye legnagyobb harangja függ, a 28 mázsás
Eszter-harang. Sajnos a Bató család lánya hamar elhunyt. Eszter emlékére állították a
harangot, melyet a névnapján, születésnapján és halála évfordulóján mindig megkongatnak.

Színháztörténeti és Színészmúzeum - Miskolc
Az első miskolci kőszínház helyén álló épületben berendezett Hódolván Tháliának című
állandó kiállítás a vándorszínészet korától napjainkig foglalja össze a miskolci színjátszás
történetét. A múzeum időszakos tárlatokkal és rendezvényekkel – pódiumestekkel,
beszélgetésekkel – is várja a látogatókat. A tér a színpad világát idézi, a látogatók imitált
színpadi közegben érezhetik magukat a kiállítási dokumentumok, fotók, plakátok, szcenikai
tervek, személyes tárgyak között, így ismerkedhetnek a kulisszák mögötti világgal –
működésbe hozhatják a hajdani világosító pultot, jelmezeket próbálhatnak fel.
Szállás és vacsora Bodrogkeresztúron
2. nap:

Néprajzi kiállítóhely Sárazsadány
A kiállítást olyan tematikus bemutató házak teszik színessé, amelyek egy-egy téma köré
csoportosulva mutatják be a falu történelmét:
Mesék háza: A mesék világán keresztül ismerhetik a meg a falu mesterségeit, Penna Jankó
meséjét, melyet Dégh Linda gyűjtött az 1940-es években.
Tűz háza: A házban egy kovácsműhely és a Sárospatak és környéke legrégibb és
legnevezetesebb ipara a fazekasság bemutatása kapott helyet.
Vizek háza: A Bodrog partján élő falu népének évszázadok óta kenyere a halászat. Ebben a
házban megelevenedik a vizek világa.
Emlékek háza: A nemesség soraiba emelkedett Kecskeméti-család gazdasági lehetőségei,
társadalmi jelentősége s nem utolsó sorban létszáma által a falu egyik meghatározó családjává váltak, mely pozícióit, befolyását
a XX. század közepéig képes volt megőrizni. Ismerkedjen meg a népesség történetével!
Föld háza: A falu megélhetésének alapját jelentette egykor az önellátó jellegű élelemtermelés. Tudjon meg többet a szántóföldi
földművelés és az állattartáshoz kapcsolódó szénamunkákról!

Sárospataki Református Kollégium - idegenvezetéssel
A muzeális könyvtár állandó kiállításának megtekintése:
A Pollack Mihály által tervezett, 1834-36-ban épült, a 19. század második felében
berendezett klasszicista teremkönyvtár és időszaki kiállítása.

Futrinka kisvonat - Sátoraljaújhely
A Futrinka városnéző gumikerekű kisvonat Sátoraljaújhelyen hangos idegenvezetéssel
mutatja be a települést a belváros és a Zemplén Kalandpark között.

Borsi Rákóczi-kastély
KIÁLLÍTÁS - Rákóczi három születése
A kiállítás illusztrálja, hogyan bántak a 17. századi csecsemőkkel, áttekintést ad Rákóczi
ifjú- és felnőttkoráról, megidézi szökését a bécsújhelyi börtönből. A tárlat ismerteti a
szabadságharc okait, megjeleníti a tábori élet mindennapjait, vázolja a fejedelem
szabadságharc utáni reményeit, bepillantást enged rodostói napjaiba.

Virtuális portyapont
A látogatók átélhetik, milyen lehetett a kastély, a környezet a későbbi fejedelem
születésekor. A játékosok apródok bőrébe bújva segédkeznek a szülés körül.
A második jelenet a II. Rákóczi Ferenc születése után néhány hónappal játszódik, és Zrínyi
Ilona, illetve a kis Rákóczi költözéséhez kalauzolja a játékosokat.
A harmadik felvonásban várostrom részesei lehetnek a résztvevők.
A negyedik felvonás ismét később játszódik: Rákóczi felnőttként tér vissza a kastélyba,
ahol hatalmas lakomával és díszlövéssel fogadják. A játékosok apródként vesznek rész a
fejedelem köszöntésében.

KÖRPANORÁMA VETÍTÉS

A 15 férőhelyes körpanoráma vetítőben a nézőket körülölelő 360 fokos vásznon vetített filmek lenyűgöző élményt nyújtanak. A
5-6 perces mozik egyszerre látványosak és informatívak, minden korosztály számára emlékezetes pillanatokat jelentenek.
Szellemes animációs film mutatja be II. Rákóczi Ferenc életét, egy különleges repülő csészealjban ülve megismerkedhetünk a
Kárpát-medence őshonos fafajtáival, fölé repülhetünk a nevezetes Rákóczi emlékhelyeknek. Igazi különlegesség a magyar,
szlovák körtáncokat bemutató film, amelyben a táncosok körének közepén ülve gyönyörködhetünk a karikázókban.
3. nap:

Hajózás a Bodrogon
2 órás sétahajózás a Bodrogon.

Helia-D Herba-Kastély Gyógynövény- és Szépségközpont
Saját kozmetikum-készítés – mindenki elkészítheti különböző alapanyagokból az 50 ml mennyiségű
krémjét.
A minőségi kozmetikumkészítés legnagyobb múltú hazai cége, a Helia-D Kft. azzal a
szándékkal varázsolta újjá a XVII. században épült kiskastélyt, hogy közelebb vigye a
szépségápolás és a kozmetikum-készítés világát és fortélyait a kényeztető, minőségi
kozmetikumok rajongóihoz. A természetes növényi alapanyagokra építő Helia-D fontosnak
tartja, hogy a látogatók az alapoktól indulva, a kozmetikumok értékes alkotórészeit adó
növényekkel és gyógynövényekkel is megismerkedhessenek az ehető és szépítő növények
sokaságát rejtő gyógyfüves kertben és kastélyparkban.

Dereszla kincse – Bodrogkeresztúr
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.

Tündérkert – Miskolc (amennyiben kinyit)
A Diósgyőri Vár tövében, a Haller György utca szomszédságában egy páratlan szépségű
szabadidőpark hívogatja a kirándulni vágyókat. A terület hivatalosan a Wow park nevet
viseli, de a miskolciak előszeretettel becézik Tündérkertnek. A hasonlat korántsem
alaptalan, hiszen üde pázsitja, ezernyi színben pompázó virágai és a rajta keresztül futó,
hangulatos kis ösvény igazi mesevilággá varázsolja.

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/2022)

