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„Zempléni Tengerszem” Sárospatak

Zempléni hegység
2020.07.18.-22.
az egyesület tagjai, kisiskolás korú több generációs családok

31

csillagtúrás nyári tábor
Hosszadalmas a megváltozott menetrendek miatt. Vonattal
kényelmes lenne, de hosszú a menetidő, nehézkes az átszállási
lehetőség Kelenföldön. Csapattal a metró nem biztonságos.
5 nap /4 éjszaka
2020.07.19: megtett táv: 10,6 km szint 236 m, útvonal:
Károlyháza – P□ – P – Tengerszem – Tengerszem tanösvény /
P+ – Tengerszem tanösvény / P – Nagy Bot-kő – (Sárospatak)
2020. 07.20 (OKT) táv: 17,9 km szint: 452 m, útvonal: Regéc –
K/P – KL – Regéci vár – K – Mogyoróska – K – Arka – K –
Boldogkőváralja – KL – Boldogkőújvári vár
2020. július 21. Sátoraljaújhely Szár hegy – Magyar
kálváriaMegtett táv: 7,6 km., szint: 221 m. Zólyomkavölgy –
zöld Z – Szent István kápolna. .

Egy résztvevő által a
rendezvényen megtett
összes kilométer
Egy résztvevő által a
rendezvényen megtett
összes szintemelkedés
Túrázás melletti
megvalósult kiegészítő
programok

36, 1 km

909 m
Sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum, Sátoraljaújhelyi Magyar
Kálvária., Sárospatak és a vár., élményfürdő Sárospatakon

A rendezvény hirdetési
felületeinek megnevezése

www.egete.hu
www.mtsz.org

Rendezvény rövid
Az eredeti létszám 46 főről 31-re változott a tavasszal kialakult
szöveges leírása (max 2000 járványhelyzet miatt. Másik szálláshelyet is kellett keresni, mert
karakter):
az eredeti szálláshely – Sárospataki Kollégium – nem
fogadhatott vendégeket. Hosszas keresgélés után Vajdácskán
találtunk megfelelő szálláshelyet. Mellékeljük a résztvevők
jelenléti ívét.
Egyéni utazóként a táborban megvalósított túrák és egyéb
helyszínek tömegközlekedéssel megközelíthetőek, de sok idő
elmegy vele. Csoportnak jobb a különjárati autóbusz.
Ennek köszönhetően az első nap nem csak utazással telt, hanem
már útközben is megállhattunk egy-egy látnivalónál. A
legérdekesebb a Tiszadobi Kastélyban történő látogatásunk volt.
Majd sétáltunk a Kastélykertben is. A kastély parkját északról
500 hektáros ősfás erdő határolja. Ez a rendkívüli szépségű
természeti környezet öleli körül az előkelő épületet.
Csoportunkból még senki nem járt itt. Meglepődve tapasztaltuk,
hogy a valóságban is olyan szép, mint az interneten található
fényképeken.
A második napon túráztunk a méltán híres Sárospataki
tengerszemet és magát a várost fedeztük fel. Sárospatakon az
Iskola kert, Református templom, Művelődési ház, vár, vízikapu
nevezetességeket jártuk be.
A harmadik napon (OKT túra) hosszú túrát tettünk. Két vár
felkeresése volt a cél. Regéc vára és a Boldogkőújvári vár.
A negyedik napon extrém programként a Zemplén
Kalandparkot a Sátoraljaújhelyen létrehozott komplex
szabadidős és sportlétesítményben töltöttünk el fél napot.
Gyalog túráztunk a Sátoraljaújhely felett magasodó Szárhegyen kialakított Magyar Kálváriához, melynek stációi a
trianoni békeszerződés során elszakított 38 város nevét és
címerét jeleníti meg. A hegy tetején a Szentkoronát formázó
Szent István-kápolna és a 100. Országzászló áll. A másik
felében Sátoraljaújhelyen a belvárosban tettünk sétát és
megismerkedtünk a Kazinczy Ferenc Múzeum állandó és
időszakos kiállításával. A természetrajzi kiállítás nagyon
érdekes és újszerű módon mutatja be az Zemplén élővilágát az
interaktív táblák, bemutatóhelyek élményszerűen kötötték le a
csoport felnőtt tagjait is, nemcsak a gyerekeket.
Az ötödik napon a délelőttöt Sárospatak további
megismerésével
töltöttük.
Megnéztük
a
Református
Kollégiumot és Könyvtárat, a Szent Erzsébet házat, valamint
szakvezetéssel a Bazilikát. 2007. november 18-án kapta meg a

bazilika minor rangot a sárospataki vártemplom. Nagyszerű
Nagyszer
el adást tudtunk meghallgatni a történelméről.
előadást
történelmérő Majd egy közös
ebéd után délután 2 körül elindultunk haza Veszprémbe.
Veszprém, 2020. november 06.

1. kép Református könyvtár udvara

2. kép Csoportkép a Megyer hegyi tengerszemnél

Csoportkép a Megyer hegyi tengerszemnél

3. kép Gyalogtúra a Tengerszemhez

4.kép Érkezünk a várkerti történelmi játszótérre

5. kép OKT a Regéci várhoz (háttérben a vár látképe

6. kép OKT : Érkezés a Boldogkőváralja várhoz

7. kép Sátoraljaújhelyi Múzeumból kifelé

8. kép Ezt láttuk a szálláshelyünk ajtajából

Sárospataki vár idegenvezetéssel. A képen a résztvevők egy csoportja

Játék a történelmi játszótéren a Sárospataki várkertben

Fel a teraszról a várfalra

És ezt lehet fentről a várból látni

