Kedves Túratársak!
Mint korábban írtam, idén elmarad a Természetbarát Hét, de – kellő érdeklődés esetén – megszervezem az
ehhez kapcsolódó „Megyejárás” elnevezésű, népszerű eseményt. Örömmel vettem, hogy már eddig is
sokan érdeklődnek, de még tudunk jelentkezéseket fogadni.
Ezúton felteszem a nap programját, azzal a céllal, hogy a még szabad helyekre lesznek jelentkezők erre a
kulturális, honismereti kirándulásra.
Indulás: február 5-én, szombaton 8:00 órakor, különbusszal, a Petőfi térről.
Első utunk Ebesre vezet. Útközben rövid ismetetőt fogok felolvasni a település történetéből a neolitikumtól
napjainkig. 8:30-kor megtekintünk egy különleges kiállítást, melynek címe: Ítélet nélkül. A hortobágyihoz
hasonlóan, itt is éltek kitelepített családok a helyi munkatáborban. Erről a korszakról készült a kiállítás
anyaga a Terror Háza Múzeum támogatásával. Ezután megnézzük a település gyönyörű református templomát.
Innen Hajdúszoboszlóra utazunk. Első állomásunk egy páratlan magángyűjtemény, ahol régi járművek,
mezőgazdasági gépek, és rengeteg retró érdekesség vár ránk. Ezután meglátogatjuk a helyi Bocskai István
Múzeum frissen felújított, rendkívül gazdag, interaktív kiállításait. 13:00 órakor a Lorena Étteremben
fogunk ebédelni. Klasszikus hétvégi ebéd: csontleves + rántott szelet + burgonyapüré + savanyúság.
Vegetáriánusok, vagy speciális étrendet igénylők, jelezzék előre, hogy tudjunk egyeztetni, és nekik is
megfelelő ételt ajánlani.
Igaz, hogy Hajdúszoboszló legfőbb nevezetessége a fürdő, de ezen kívül sok látnivaló van, amit érdemes
megnézni. Ezért ebéd után helyi idegenvezetővel teszünk egy városnéző sétát, melynek keretében megtekintjük Hajdúszoboszló egyéb látványosságait.
Ezt követően busszal továbbutazunk Nádudvarra, a fazekasok városába. A Fazekasházban megismerkedünk
a több száz éves hagyományra épülő, dinasztiák által tovább őrzött fazekasmesterség termékeivel. Ifj.
Fazekas István, a mester szakvezetéssel egybekötött bemutatóval tájékoztat bennünket a szakma fortélyairól. Megcsodálhatjuk a páratlan gyűjteményt, és akár ki is próbálhatjuk a korongozás mesterfogásait.
Kirándulásunk itt zárul, Nádudvarról indulunk haza Debrecenbe.
Várható érkezés 18:00-19:00 óra között.
Részvételi díj: 5.500.-6.000.-Ft (a résztvevők számától függően).
A részvételi díj tartalmazza: az utazás, az ebéd, a kiállítások belépőjét, valamint a templomban egy szerény
adomány árát, és a szakvezetést.
Nem tartalmazza a Múzeum belépőjét, amelynek teljes ára: 1.200.-Ft, de ezt nem tudjuk egységesen
megvenni, mert több kedvezmény is igénybe vehető. 6 éves kor alatt és 62-70 év között 600.-Ft, 70 év
fölött ingyenes.
Az autóbusz díja fix, ezért változhat a résztvevők költsége a számuktól függően.
Az oltási igazolvány nem kötelező, a maszk viselése egyéni döntés alapján ajánlott!
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