"Tiszteld a múltat a jelenben,
s tartsd meg a jövőnek."

(Vörösmarty M.)

Barangolás Észak-Magyarországon
1 napos autóbuszos kirándulás és gyalogtúra az Aranyásó tanösvényen
Indulás: 2018. július 14-én szombaton reggel 7.00-kor a Búza téri görög katolikus templom
parkolójából. Gyülekező: 6:45-kor
Útvonal: Miskolc - Boldogkő vára - Vizsoly - Gönc - Telkibánya - Kökapu - Miskolc.
1. Boldogkő vára.
A legenda szerint hét tündér hét kérője kerek hét
esztendeig építette Boldogkő várát IV. Béla magyar király
uralkodásának idején, a XIII század derekán. A Zemplénihegység lábainál fekvő, barackfák és erdők öleléséből
magasra emelkedő, romantikus lovagvár Húsvéttól
októberig várja a középkor szerelmeseit.
Belépődíj:
Felnőtt 1100 Ft
60 év felett 700Ft
2. Vizsoly
A Biblia első teljes magyar nyelvű fordítása tette
országszerte ismertté a kis zempléni falu nevét, 1590ben Vizsolyban nyomtatták ki Károli Gáspár gönci
református
lelkész
bibliafordítását
több
száz
példányban. Az egyik eredeti Bibliát meg is lehet nézni a
falu Árpád-kori református templomában, melyet középkori freskói tesznek különlegessé.
Felnőtt belépő: 750 Ft
Óvodás 350 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 450 Ft.
3. Gönc
A Huszita-ház Gönc északi részén, a Kossuth Lajos utcában található. A helyi hiedelem szerint husziták építették és
lakták eredetileg, bár ezt máig sem sikerült minden kétséget
kizáróan bizonyítani. Ma tájház. A kiállítás nemcsak a házban látható, hanem az alatta futó pincerendszerben is folytatódik; itt van a környék legnépszerűbb termékéből, a mértékegységgé vált 136,6 literes gönci hordóból is kiállítva
néhány. Azt, hogy hány puttonyos az aszúbor, máig is úgy
számolják, hogy hány puttony aszútésztát adnak egy gönci
hordónyi (azaz 136,6 liter) musthoz.
Belépő felnőtteknek
Belépő diákoknak és nyugdíjasoknak
70 év felettieknek

300 Ft
200 Ft
ingyenes

A Károlyi Gáspár Múzeum és Biblia kiállítás
A kiállítás bemutatja Gönc neves prédikátorait, iskolamestereit a gönci iskola diákjait és a
gönci reformátusság évszázados egyházművészeti kincseit. Megcsodálhatunk az orosz
országból haza érkezett könyvek közül néhány értékes ősnyomtatványt, melyek a
könyvnyomtatás első remekei.
Belépődíj: felnőtt: 800 Ft,
nyugdíjas, diák 400Ft,
70 év fölött, 6 év alatt és ingyenes
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4. Telkibánya:
A falun átvezető út mellett közvetlenül találjuk az Érc- és
Ásványbányászati Múzeumot. A múzeum az 1825-ben
alakult porcelángyár volt épületének felső szintjén
található. A porcelángyárban kezdetben kőedényeket,
majd (mivel a közeli hegyekben az ércbányászat során
kaolitot is találtak) 1906-ig porcelánt gyártottak. A
múzeum melletti dombon található egy emlékmű, melyet
az aranybányászoknak állítottak.
Az emlékű négy, fából faragott bányászalakot ábrázol, akik épp munka közben láthatók. A
szoborcsoporttól néhány lépésnyire találunk egy korabeli táróbejárat másolatot, melyet egy
pincéből alakítottak ki. A táróba a múzeum látogatóinak be is lehet menni.
Belépő felnőtteknek 630 Ft,
nyugdíjasoknak 380 Ft,
70 év felett ingyenes
Aranyásók útja tanösvény
Telkibánya környékén a XIII. században indult el az
arany- és ezüst bányászat, és 1341-ben pedig már
királyi bányatelepként említik. A tanösvény 2011-ben
készült el, Több, a kiinduló ponthoz visszatérő és különböző hosszúságú körben lehet bejárni. A legrövidebb kör kb. 3,5 km. (mi ezt fogjuk bejárni,) a leghosszabb 13,1 km. Megnézzük az eredeti bánya
maradványait, ahol még ma is látható az altáróból
kifolyó víz, amely a Veres patakot táplálja. Felkeressük a közelben lévő Jeges-barlangot, ami geológiai ritkaságnak számít.
5. Kőkapu
A kastély története szorosan összekapcsolódik az építtető
gróf Károlyi család történetével. A család 1686-ban,
Károlyi László révén kapta meg királyi adományként a
füzéri várhoz tartozó javadalmakat. 1888-ban a Kemencepatak völgyében lévő jelentős erdővagyon jobb kiaknázásának érdekében megépítették a mai Magyarország
legrégibb erdei kisvasútját. A Pálháza-Kőkapu közötti 700
mm nyomtávolságú lóüzemű görpálya a pálházi fűrészüzemet szolgálta ki. Az üres kocsikat hegymenetben
lovak húzták, a fával megrakott szerelvények pedig
önállóan gurultak le.
Tervezett hazaérkezés: este 20 óra körül.
Túravezető Sasvári Gyula
Részvételi díj: kidolgozás alatt
Jelentkezési határidő: 2018. január 20. gombval@gmail.com
Előleg befizetés a közgyűlésen

MHTE elnökség
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