
N Y I T Ó T Ú R A – ”Megyejárás”, honismereti kirándulás

az 57-ik Természetbarát Hét első napján, 2020. február 2-án, vasárnap

Idén éppen 7. éve, hogy a Természetbarát Hét 0. napjára szervezett Megyejárás ötlete kipattant a
fejemből. A programmal az volt a célom, hogy ismerjük meg megyénk tájait, településeit, és kulturális
értékeket.  Akkor még nem tudtam, milyen érdeklődésre számíthat ez a kezdeményezés. Mára
egyértelmű, hogy van rá igény!  Az útjaink során számtalan ismerettel és közös élménnyel gazdagod-
tunk mindnyájan. Köszönöm az eddigi érdeklődést, és ezt azzal szeretném meghálálni, hogy továbbra
is igyekszem tartalmas, színvonalas programot szervezni. Lassan ”betelik” a megyei térkép, de azért
az idén is találtam olyan helyszínt, amely érdemes a figyelmünkre.

Íme a ”Megyejárás” idei programja:

Indulás: február 2-án, vasárnap 8:00 órakor a Petőfi  térről  (szobor előtti  út).   9:00 órakor érkezünk
Nagyrábéra, ahol először megtekintjük a település külső részén található Füsti kastélyt, és annak
parkját, valamint az épület mellett található kocsányos tölgyet, melynek törzse 550 cm, magassága
20-22 méter, lombkorona átmérője 30-35 méter. A ma is egészséges fa méretei és kora alapján a
térség különleges és féltett természeti értéke, az egykori erdők utolsó képviselője.

10:00 órakor visszatérünk a településre. Kisétálunk a valamikori Malom-árok helyén kialakított
Malomkő-tóhoz. Rövid séta, néhány fotó, és továbbmegyünk Ványai Gusztáv portájára. Itt megtekint-
jük a mezőgazdasági hagyományok gyűjteményét. A XVIII-XX. sz.-i ”Okos gépek, találékony emberek”
c. kiállítás bizonyára sok értékes látnivalóval szolgál.

11:30-kor elsétálunk az 1809-ben épült copf stílusú református templomba, ahol meghallgatjuk Kiss
Dávid Tisztelendő Úr ismertetőjét.

12:30-kor ebéd: húsleves + töltött káposzta.



Ebéd után buszra szállunk, és 14:00-kor megérkezünk Zsákára,  a Rhédey kastélyba. Megtekintjük a
”Rhédey Klaudia grófnő, II. Erzsébet brit királynő ükanyja, és a Windsor uralkodóház kapcsolata”
c. kiállítást. A kastélylátogatás két csoportban, idegenvezetéssel zajlik, így mindenki számára hall-
ható/élvezhető lesz. Amíg csoport egyik fele megnézi a kastélyt, a másik fele bepillantást nyerhet a
borospincébe, ahol a Rhédey birtokon termelt és a grófi család címerével ellátott palackozott borok-
ból tud vásárolni. A borok a Mátrában található családi szőlőbirtokról valók, garantált minőségűek.
Mivel a borokat bizományosi kapcsolat révén értékesítik, kóstolásra nincs lehetőség. Ígéretes tár-
gyalás van folyamatban: ha sikerül, helyi termelőktől tudunk vásárolni garantáltan helyi, organikus
termékeket - kolbászt, angolszalonnát, és sajtokat.

Kirándulásunk itt ér véget. Hazaindulás: 16:00 óra körül, érkezés Debrecenbe 17:00-17:30-kor.

Az egész napra javasolt: réteges, időjárásnak megfelelő öltözet, kényelmes lábbeli, egyéni szükség-
letek szerinti dolgok (gyógyszer, bot, fényképezőgép, stb.). A nap során csak rövidebb sétákat
teszünk, de a szabadban töltött idő miatt javasolt figyelembe venni az aznapi időjárási viszonyokat.

A kirándulás díja: 5.000.-Ft, mely tartalmazza az utazás, a belépők, tárlatvezetés, adományok, és az
ebéd költségét. A díj utasbiztosítást nem tartalmaz, az egyénileg köthető.

A honismereti kirándulásra jelentkezés és befizetés: szerdai napokon 16:00-17:30 között Debrecen-
ben, a Kossuth u. 1. szám alatt.

Szervező: Lévai Gyöngyi 06/30-655-66-61.


