N Y I T Ó T Ú R A – Honismereti kirándulás
Az 56. Természetbarát Hét első napján „Megyejárás” keretében Hajdúdorogra és
Hajdúnánásra látogatunk.

Indulás:

8:00 órakor külön autóbusszal, a Petőfi tér szobor felőli oldalától.

Program:
10:00-11:00-ig. Hajdúdorogra érkezünk először, itt várnak bennünket a
Helytörténeti Múzeumban. A múzeum gazdag anyagát Gulyás Attila múzeulógus
tárlatvezetésével fogjuk megtekinteni. 11:30-kor a görög katolikusok legnagyobb
templomát, a Főszékesegyházat látogatjuk meg. Dalanics Zoltán parókus fogad bennünket,
mutatja be a templomot, és a méltán híres, kihagyhatatlan látnivalót: a hatalmas
ikonosztázt. 13:00-13:30 között érkezünk Hajdúnánásra. Itt minden erőfeszítésem
meghiúsult, ami a helyi látnivalók megszervezését illeti. De mindenképpen szerettem volna
még valami tartalmas programot délutánra. Ekkor ötlött a fejembe a nagy felismerés: hogy
él ebben a városban egy VILÁGBAJNOK! Aki esetleg nem tudná: Hajdúnánáson él a
családjával Mónus József, a „Fehér Farkas”, íjász, akinek a világon a legtávolabbra repül
a nyílvesszeje! Átlőtte a Niagara vízesést, 185 méterről eltalál egy kávéspoharat, és speciális
bástyalövéseivel kápráztatja el a világot. Mindenhol tradicionális viseletben versenyez, a
magyar zászló becsületéért. Felesége és gyerekei szintén sikeres íjászok. „Az én
hitvallásom szerint a mában is történelmet kell mi magunknak is írnunk a múlt
tiszteletéért. Én ezt teszem a kilőtt nyílvesszőimmel! Íjaimmal harcolva a múlt
tiszteletéért, a Zászlónk becsületéért!”

A következő lépésben megkerestem a „Farkast”, elmondtam kik vagyunk, miről szól a
Természetbarát Hét, azon belül a Megyejárás program. Szinte azonnal válaszolt, és
felajánlotta a segítségét, kapcsolatait a hajdúnánási program megszervezésében
(ilyen, mikor van mire szerénynek lenni)! Tehát az ebédtől az egész délutáni
programig mindent az ő közreműködésével és segítségével, együtt állítottunk össze.
Ebéd a Hotel Mediánban, ahol kapunk egy menüt, ha valaki vegetáriánus menüt kér,
jelezze a jelentkezéskor! Ebéd után meglátogatunk egy Helytörténeti Gyűjteményt,
ahol megismerkedünk a város múltjával, hagyományaival, illetve egy csodálatos
huszáregyenruha kiállítással. Innen egy íjászattal kapcsolatos kiállítás következik,
ahol a Farkas 189 világversenyén szerzett aranyérmeit, díjait, kitüntetéseit nézzük
meg a Városházán. Majd egy „időutazás” keretében meghallgatjuk filmvetítéses
előadáson a „Farkas” élménybeszámolóját, amit ő így fogalmazott meg:
„Elviszlek benneteket azokra a messzi-távoli világversenyek helyszíneire is, ahol megmérkőztem
bárkivel a világon, hogy megmutathassam győztesen a magyar zászlót!
Magyarországtól-Kínáig, Dél Koreától Amerikáig,Mongóliától Kanadáig,Törökországtól Ausztráliáig!
Elviszlek benneteket a Vereckei-hágó vagy a Niagara vízesés átlövéséhez!
Velem lehettek San-Franciscótól-Torontón keresztül Gol-Coast-ig!
Kiviszlek benneteket a Csendes óceán partjára, megmutatom, hogyan lehet ellőni egy
kávéspoharat 185 méterről!
Elviszlek benneteket a bástyalövéseim helyszíneire is!
Gyertek velem!
Füzér-Nagyvázsony-Sümeg-Várpalota-Eger-Torockó-Visegrád-Diósgyőr bástyáira!”
"Harcolni a zászlónk becsületéért!" -címmel várlak benneteket!

https://www.youtube.com/watch?v=MT7D3bb0LF4
https://www.youtube.com/watch?v=gddRm_7FRfk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=6DveK-vWS94

Természetesen hagyunk időt kérdésekre, beszélgetésre, fotózásra.
Kirándulásunk itt ér véget, 17-18 óra között indulunk haza.
Részvételi díj: 5.000.-Ft, mely tartalmazza az autóbuszos utazás, az ebéd és az
összes program részvételi díját (belépők, tárlatvezetés, adomány, terembérlés). Nem
tartalmaz utasbiztosítást (az egyénileg köthető), és az ebéden kívüli fogyasztást.
A kiránduláson mindenki saját felelősségére vesz részt. Javasolt az időjárásnak
megfelelő öltözék, kényelmes lábbeli, egyéni szükségletek szerinti dolgok (gyógyszer,
esőruha, fényképezőgép, stb.). Jelentkezés befizetéssel együtt a szokásos módon,
Szegediné Erzsikénél, vagy a szervezőnél mielőbb, de legkésőbb január 31-ig.
Szervező: Lévai Gyöngyi +36/30-655-66-61.

