AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS A BODROGKÖZBE
Indulás: 2018. augusztus 11-én szombaton reggel 7.00-kor a Búza téri görög katolikus
templom parkolójából. Gyülekező: 6:45-től
Útvonal:

Miskolc – Borsi – Sátoraljaújhely – Karos – Pácin – Cigánd - Miskolc

1. BORSI:
Borsi Sátoraljaújhelytől 3 km-re keletre a szlovák – magyar határ mellett, a Bodrog jobb
partján fekszik. Nevét egy Bors nevű személyről kapta, amely erős-t jelent.
A mai község területén már az újkőkorban is éltek emberek. Megtalálták a bükki
kultúra emlékeit, majd bronzeszközök is kerültek elő az ásatások nyomán. A VIII.
századból is találtak itt temetkezéseket, melyet a szlovák kutatók korai szláv síroknak
tartanak.
A Rákóczi –várkastély:
A Rákóczi – várkastélyt 1579 körül, Zeleméri Kamarás
István tokaji várkapitány építette. Lányának házasságával
került a kastély előbb Lorántffy Mihály tulajdonába 1602
–ben, majd
I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna házassága
révén került a Rákócziak birtoka közé.
Zrínyi Ilona Munkácsról Regécre tartó útja közben
megszállt Borsiban, és itt szülte meg fiát, II. Rákóczi
Ferencet, 1676-ban március 27-én.
2005-ben több földszinti helyiséget felújítottak, 2006-ban pedig a születés
emlékszobáját rendezték be eredeti állapotban. A felújítás folyamatos, anyagi fedezettől
függően.
2. KAROS:
Karos település neve személynévi eredetű. Ezt a vidéket, a Felső-Tisza vidékét szállták
meg először a 9. században honfoglaló őseink, s a 10 század közepéig e vidéken
lehetett a fejedelmi központ. A régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy itt bronzkori
falvak, kelta települések éltek, a magyar honfoglalás előtti évszázadokban pedig szláv
népesség talált otthont ezen a vidéken.
Karost 1392-ben említik először okiratokban. 1880-ban tűzvész pusztította el a falut,
lassan népesült be. 2015-ös adat szerint 478 fő a lakosa.
Honfoglalás Kori Régészeti Park:
1986-90 közötti ásatások során, a temető 73 sírhelyét
tártak fel és rekonstruálták. A temetőben feltárt sírhelyek
megjelölésével készült el a honfoglalás kori temető.
A községben három temetőt, közel kétszáz sírt találtak a
950 előtti időkből, igen gazdag mellékletekkel. A sírokban
bizánci és nyugati eredetű ékszereket, díszes szablyákat,
öveket, tarsolylemezeket, és pénzeket találtak. Révész
László által feltárt leleteket Miskolcon, a Herman Ottó
Múzeumban láthatjuk.

Honfoglalás Kori Látogatói Központ:
Az épület már formavilágával is méltó módon állít emléket az
egykor élt ősöknek, egy jurtát ábrázol, mai modern
kivitelezéssel. A kiállítótérben karosi leleteket, múzeumi
bábukat tekinthetünk meg, interaktív eszközök, makettek,
érintőképernyős alkalmazások, animációk, filmek révén ad
betekintést a látogatóknak, a honfoglaló magyarok korhű
életébe.
A parkban életfák, sátrak láthatók. Kérésre lovaglás, íjászkodás, bográcsozás,
rendezvények szervezése és más harci eszközök kipróbálására is lehetőség nyílik.
3. PÁCIN:
Pácin Árpád-kori település. Nevét 1247-ben említették
az oklevelek, mint a Bogát-Radvány nemzetséghez
tartozó Roland nádor birtokát.
Ma 1500 lakosával központi helyen szerepel egy
páratlan értékű várkastéllyal, a Mágócsy kastéllyal, amit
20 hektáros erdős park (Bárókert) vesz körül.
Mágócsy Kastély:
1533-ban a Mágócsy család tagjai (Gáspár és András)
elképesztő vagyont halmoztak fel, és fényűző palotát
kezdtek építeni. Ekkor még földszintes, de már kezdettől
fogva puccos és divatos kastélyt építettek. A következő
80 évben többször is bővítették, de végig megtartották a
reneszánsz pompát.
A később beköltöző Sennyey család ugyan végzett
némi barokk és romantikus átalakítást a következő
évszázadok alatt, de az 1987-re befejezett alapos felújításkor szinte teljesen
visszaállították a reneszánsz kori állapotokat.
4. CIGÁND
A Bodrogköz egyetlen városa 2004-től, és egyben a legnagyobb települése is.
Lendületes fejlődése 1994-ben kezdődött, amikor a II. Rákóczi Ferenc Tisza - hidat
átadták, és ezzel megnyílott az út Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fele, elsősorban a
17 km-re lévő Kisvárda irányába. Cigánd a nevét Árpád kori török-magyar
személynévről kapta.
Falumúzeum:
2000-ben alapították ezt a néprajzi múzeumot. Az 1920as évek paraszti életmódját, népi építészetét és
lakáskultúráját mutatja be. Oktatóközpont lett, a
Bodrogköz
bázisintézményeként
közösségi
rendezvényeket, kulturális fesztiválokat, gasztronómiai
bemutatókat, népi hagyományok oktatását, táborokat,
játszóházakat, kézműves szakköröket tartanak, hogy a
helyi identitást erősítsék, és a nemzeti kulturális örökség fenntartását szolgálják.

Múzeumporta:
2015-re már skanzenné bővült, Bodrogközi Múzeumporta
néven nyílt meg a nagyközönség előtt. 1999-ben a
település
önkormányzata
megvásárolta
a
falu
középpontjában lévő, elhanyagolt épületet, majd régi fotók
útján felújíttatta. A főépületben (tisztaszoba – pitvar –
konyha) szőttes kiállítás, helytörténeti kiállítás található. A
hajdani istálló helyén foglalkoztató terem került kialakításra.
Az állandó kiállítás hűen mutatja be Cigánd népi
építészetét, lakáskultúráját, népművészetét, a földművelés
és a hozzá kapcsolódó mesterségek eszközeit.
Szinte nincs olyan nap, hogy ne sülne apró béles, a kemencében „kőt” béles, ne
rotyogna az üst, ne hangzana el énekszó, vagy éppen egy megemlékezés neves,
hagyományos ünnepről. Fő a szilvalekvár, készül a kásáskáposzta, korongoznak a
gyerekek, májust járnak az óvodások, táncolnak, énekelnek az öregek.
Hazafele vezető utunk Sárospatakon keresztül vezet majd, távolról megszemlélhetjük a Rákóczi–várat.
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