
NYITÓTÚRA – honismereti kirándulás 2016. február 7. vasárnap

A „Megyejárás” keretében idén a Ligetaljára látogatunk.

Indulás: 8:00 órakor külön busszal a Petőfi tér szökőkút felőli oldalától.

Program: Vámospércsen keresztül Nyírábrányba megyünk. Ott megtekintjük az Eördögh kastély 
épületét kívülről, megnézzük a kastély parkját. Utána egy rövid tanösvényen 
sétálunk, és ha az időjárás engedi, felmegyünk a kilátóba. Megnézzük a 
tájházat.

Kb. 1 óra múlva érkezünk Nyíracsádra. Előbb az Árpád-kori református 
templomot, majd a görög katolikus templom ikonosztázát fogjuk 
megtekinteni. Tovább indulunk. Útközben láthatjuk a Zsuzsi-emlékhelyet, 
majd a Gúti Vadászházat, és a templomromot látogatjuk meg.

13:00 órakor ebéd Nyíradonyban, a Rózsa vendéglőben. A menü: húsleves, 
rántott szelet, vegyes köret, a tányéron kevés savanyúság, és egy kis bónusz 
süti. Lehet kapni mindenféle italt, csapolt sört, kávét, stb. Az ebéden kívül a 
további rendeléseket egyénileg kell fizetni. 

Ebéd után indulunk Hajdúsámsonban, ahol a megtekintjük a 
Kályhamúzeumot. Bardi János bácsi a rossz egészségi állapota miatt átadta a 
városnak a gyűjteményét, de a könyvtárba bejön egy munkatárs, és fogadnak 
bennünket. Itt a kedvezményes csoportos jegy ára: 150.-Ft. Ezen kívül 
semmilyen kedvezmény nincs (nyugdíjas, diák, stb.)!!!  A belépő árát előre 
össze fogom szedni. A múzeumlátogatás után indulunk haza. Érkezés 17 óra 
körül.

Az utazás és az ebéd költsége: 2.000.-Ft. A létszámot folyamatosan töltjük fel, de helyhiány esetén 
előnyt élveznek a Természetjáró Szövetség regisztrált tagjai. Jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb 
január 31-ig. Jelentkezéssel egy időben kérjük a részvételi díj befizetését, valamint az ebéd igényt, 
esetleg vegetárius menü igényt is jelezni! Befizetés szerdai napokon a Szövetségben 16:00-17:30-ig, 
Szegediné Erzsikénél.

A vasárnapi nap miatt mindenütt külön kellett egyeztetnem, hogy fogadjanak a különböző helyeken. 
Ezt én fogom honorálni, de a templomokban kérem, hogy ki-ki szerény adománnyal szintén tegye ezt  
meg.

Javasolt az időjárásnak megfelelő öltözék. A kirándulás során csak rövidebb sétákat teszünk, de síkos 
út esetén túrabot használata ajánlott.

A részvételi díj utasbiztosítást nem tartalmaz, azt egyénileg lehet intézni. Az utazáson mindenki saját 
felelősségére vesz részt.

A kirándulás forgatókönyvét szinte percnyi pontossággal megterveztem. Ezért kérem, hogy senki ne 
késsen, a helyszíneken mindig fogom mondani, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, ezeket is be kell 
tartani ahhoz, hogy mindent láthassunk!

Szervező: Lévai Gyöngyi +36/30-655-66-61


