A Demeter Egyesület programajánlata
„Szebbnél-szebb tájakon járok, barátom; ma a Hegyalján jöttem keresztül. Szerencsnél
legszebb a kilátás. Délre hosszu rónaság le egészen a Tiszáig; keletre az egykori tűzokádó, a
tokaji hegy, mely magában áll, mint a hadsereg előtt a vezér, ott áll magas fejével, kék
köpönyegben, komoly méltósággal, tövében Tarcal városa. Éjszakra a többi hegyaljai
hegyek hosszu sorban; alattok Tálya és Mád. E városokban laknak, e hegyeken az öröm
istenei, innen küldik szét a világba apostolaikat, a palackba zárt aranyszinű lángokat, hogy
prédikálják a népeknek, miszerint e föld nem siralom völgye, mint a vallás tartja. Lelkesedve
néztem jobbra, balra, előre, hátra; úgy neki lelkesedtem, mintha én ittam volna ki a
legékesebben szóló apostolt.” Sáros-patak, julius 9. 1847.
Petőfi szavaival hívlak benneteket a pünkösdi kirándulásra, Tokaj-hegyaljára, Sárospatak
központtal.
Időpont:
Indulás:
Szállás:
Költség:

2015. május 22 – május 25.
2015. május 22 reggel 6.30 órakor a CSDKK parkolójából
Sárospatakon az EKF kollégiumában,
3 ágyas zuhanyzós szobák, 30 főre foglalva.
25 000 Ft/fő, a részvételi díj magában foglalja az utazás, szállás,
idegenforgalmi adó, vacsora, borkóstoló, a belépők (kivéve kalandpark)
költségét.

Program:
1. nap: Tekintettel arra, hogy most messzire megyünk, indokolt a korai indulás, ha már
első nap is látni szeretnénk valamit. Patak felé menet megállunk Mádon, és
megnézzük Európa egyik legszebben felújított zsinagógáját. Bázisunkat elérvén,
még mielőtt elfoglalnánk szállásunkat, egy rövid túra keretében kigyönyörködjük
magunkat a Megyer-hegyi tengerszemben, ami szerintem kihagyhatatlan. Szállás,
vacsora stb.
2. nap: A pünkösdi programok függvényében Sárospatak vagy Sátoraljaújhely.
Patakkal kezdem. Megismerkedünk a várossal, a híres református kollégiummal,
annak könyvtárával, megnézzük a várat, megemlékezünk Szent Erzsébetről,
sétálunk a Bodrog partján. Délután szabad program, este vacsora után borkóstoló
Tolcsván.
3. nap: Reggel irányt veszünk Sátoraljaújhely felé, ahol sétálunk a belvárosban,
felderítjük a nevezetességeket, ott koptatjuk az utcákat, ahol tette egykor egy jó
kiállású ifjú ügyvéd is, bizonyos Kossuth Lajos. Ügyelni fogunk a szép magyar
beszédre, hiszen mosdatlan szájjal, bukdácsoló nyelvtannal, nem fognak bennünket
beengedni Széphalomra, szép emlékű Kazinczy Ferencünk valamikori lakhelyére.
A Magyar Nyelv Múzeuma után vissza S.újhelyre, és ellátogatunk a híres Zempléni
Kalandparkba, ahol bobozhatunk, vagy csak élvezzük az ország leghosszabb
libegője nyújtotta élményt.

4. nap: Bepakolunk a buszba és elindulunk, de még nem Paksra, hanem terveim szerint
először Karosra, ahol megnézzük a Honfoglaláskori Látogató központot. Karos után
már irányba fordul a buszunk, de csak azért, hogy ellátogassunk Tokajba, rövid séta,
eszem-iszom, majd eltelve a 4 nap nyújtotta élményekkel elindulunk haza.
Remélem, sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, ha igen, akkor várom a
jelentkezéseteket 10 000 Ft előleg egyidejű befizetésével.
Határidő:
Jelentkezés:

minél előbb, egyébként április 20.
Kiss Marianna: 20/260-1364, Török Erzsi: 20/314-4615
Szeretettel vár mindenkit a szervező:
Török Erzsi

