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M E G Y E J Á R ÁS 

2023. március 5. vasárnap 

 

Indulás: 5:30-kor a 2.sz. Posta elől, a Petőfi térről. (A korai indulás elkerülhetetlen, mert hosszú az út, 

és a reggeli anyagcsere-folyamatok miatt egy megállás mindenképpen szükséges!). Terveink szerint 

Fülöpszállás környékén 9, legkésőbb ½ 10-kor egy megadott helyen találkozunk a túravezetőnkkel, 

aki a szükséges engedélyek birtokában be tud minket vinni a homokbuckák fokozottan védett 

természetvédelmi oltalom alatt álló területére. A terepen 2-2,5 órás túrát tervezünk. Ez kb. 5 km. 

Érdemes esetleg váltócipőt hozni, időjárástól függetlenül a homokon nem célszerű utcai cipőben 

gyalogolni. Nem feltétlenül túrabakancsra van szükség, de legyen kényelmes, zárt lábbeli. Egy 

megadott helyre érkezünk, ahol a buszunk vár (itt át lehet cserélni a cipőt).   

Innen Kiskőrösre megyünk, ahol egy kellemes meleg ebéddel várnak (orjaleves hússal, rántott szelet 

+petrezselymes burgonya +savanyúság). Információm szerint nagyon házias, finom ételeket 

készítenek. Az ebéd ki lesz fizetve egyben, az a díjban benne van. Italt, kávét, egyebeket mindenki 

saját igénye szerint rendelhet. 

Ebéd után következik Kiskőrös látnivalóinak megtekintése! Petőfi szülőháza, Petőfi Emlékmúzeum, 

Szlovák Tájház, János Vitéz Látogatóközpont. Joggal merül fel a kérdés, hogy fér bele egy délutánba 

ennyi látnivaló? Nos, túravezetőnk (pedagógus) tanítványai segítségével három csoportra osztva, 

forgószínpad-szerűen látogatjuk a helyszíneket.  

A mielőbbi visszaindulás érdekében, kérem, hogy a látogatóhelyeken rendelkezésre álló mosdókat 

használjátok ki! Természetesen, ha szükséges, a visszaúton is megállunk egy pihenőhelyen. 

A túra díja: 12.000.-Ft, mely tartalmazza az oda-visszaút költségét, a tárlatvezetést, a túravezetés 

díját és az ebédet. A belépők árát a buszon fogom összeszedni! 

A belépőket nem tudjuk egységesen megvásárolni a különböző kedvezmények miatt. Pontosan le-

írom, és kérem, hogy a gyorsabb lebonyolítás érdekében, tegyétek be egy borítékba, hisz Ti tudjátok, 

ki-melyik kategóriába tartozik. (Régi, használt boríték tökéletes, csak a név és az összeg legyen rajta.) 

Belépő a három helyre:  Teljes árú  2.200.-Ft/fő,  Diák+nyugdíjas  1.100.-Ft/fő. 

Pedagógusoknak és 70 éven felülieknek ingyenes, de jogosultságot igazoló okmányokat fel kell 

mutatni!  Ellenőrizni fogják!  

János Vitéz Látogatóközpont. Ki ne hagyjátok! Szenzációs interaktív program. Belecsöppenünk a 

János Vitéz mesevilágába, végigéljük a kalandokat, és a végén mi kelthetjük életre Iluskát!  

Teljes árú belépő: 1.200.-Ft,  Diák+Nyugdíjas+pedagógus+70 év felettiek: 1.000.-Ft. 

Kérem, hogy az időjárásnak megfelelően öltözzetek! Pótcipők, túrabotok, csereruhák elférnek a busz 

aljában. Ajánlott innivaló, és – az ebédet bekalkulálva – némi rágcsálnivaló, gyümölcs, esetleg 

rendszeresen szedett gyógyszerek, stb. 

Várható visszaérkezés kb. 21 órakor! 

Nagyon megkérek mindenkit, hogy a részletek elolvasása után döntse el, hogy biztosan részt vesz-e 

a programon! Ha jelentkezett, de lemondaná, azt tegye minél előbb, mert sokan várnak a meg-

üresedett helyekre! A jelentkezés a befizetéssel együtt érvényes.  
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Befizetni keddi napokon lehet a Harmóniaházban 16-17 óra között. Aki nem tudja megoldani a 

megadott időpontban a befizetést, de biztosan jönni szeretne, keressen privátban! 

Eddig minden jelentkezőt felírtam. A legnagyobb buszt sikerült megszerezni, de még így is több a 

jelentkező, mint a férőhely. Mindig történnek változások, lemondás esetén azonnal beírok helyére 

várólistást. Erről írok értesítést, ha már nem aktuális, akkor is a lehető legrövidebb időn belül írjatok 

vissza! 

Igyekeztem minden, az úttal kapcsolatos tudnivalót összeszedni.  

Mindent megteszek, hogy aki szeretne, eljusson velünk erre a szép kirándulásra. 

Ha valakinek kérdése, kérése van, keressen! 

Kellemes készülődést kíván a szervező:  Lévai Gyöngyi elnök 

 

Debrecen, 2023. február 16.  


