Város-, és Faluvédők Országos Találkozója, Debrecen, 2019. július 24-27.

KIRÁNDULÁSOK (2019. JÚLIUS 27. SZOMBAT)
Változások persze lehetségesek. Fontos tudnivaló van az ismertető végén!!!
1. BIHAR (Létavértes és környéke)
7:30 - Indulás Debrecenből, a Ref. Kollégium oldala mellől
Létavértes: Vízivágóhíd (Kóstoló a Húsüzemből) - Irinyi Kiállítási Terem - Botanikus kert - Irinyi szobor - Rozsnyai Néprajzi kiállítás
Szőlős pajták, Borkóstolás, Néptánc bemutató
Ebéd
14:30 Debrecen
(Megjegyzés: a részvételi díjban benne van az ebéd költsége)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ismertető:
Nagyléta Nagylétát 1291-ben említik először. A középkorban a bolondóci várispánság, majd a
gróf Cseszneky család birtoka volt. A török hódoltság idején a szolnoki szandzsákhoz tartozott. 1689-ben
elnéptelenedett, de hamarosan újra benépesült. A 18.- 19. században Nagyléta egyike volt Bihar
vármegye tizenhét mezővárosának. Báthor Gábortól hajdúi kiváltságokat kapott, valószínűleg 1609-ben.
A trianoni békeszerződés megfosztotta a települést termőföldjei 40%-ától és elvágta a térség
központjától, Nagyváradtól 1920 és 1956 között járási székhely volt.
Vértes Vértest, a másik települést már az 1333-as pápai tizedjegyzékben mint egyházas helyet tartották
számon.1435-ben templomát is említik.
Vízi vágóhíd
Az ország egyetlen vízi vágóhídja Nagyléta és Vértes között, a KonyáriKálló nevű vízfolyás felett található. Ennek célszerű oka volt, hogy a
vágóhíd "melléktermékét" az élő vízfolyás takarította el.
A boltíves, tégla alapon nyugvó, párját ritkító agráripari jellegű,
műemlék épületben a hentes és mészáros mesterség egykori szerszámai,
eszközei, dokumentumai tekinthetők meg.

Irinyi

Kiállító terem
Nagyléta adott
otthont a reformkorban múlhatatlan
érdemeket szerzett Irinyi családnak.
Életük, munkásságuk dokumentumait
a városavató (1996) alkalmából átadott
emlékszoba őrzi.

Irinyi János szobra
Irinyi János mellszobrát, Ispánki József szobrászművész alkotását 1982-ben avatták fel.
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IRINYI ARBORÉTUM Létavértes, Kassai u. 8.
A Debrecentől 24 km-re elhelyezkedő kisváros és környéke bővelkedik természeti látnivalókban. A 8 hektár
kiterjedésű Irinyi Arborétumban mintegy 1200 fa- és cserjefajta, továbbá egy mesterséges tó található.
Csobogók és sétányok szövik át az arborétum területét, valamint kialakított pihenők várják a látogatókat. A
park területe gyalogosan és kerékpárral is körbejárható. Az arborétum előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény, Létavértes
A Vértesi Református Egyházközség fenntartásában működő Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény állandó
és időszaki kiállításaival, különleges programjaival várja látogatóit az észak-bihari Létavértesen. A dr.
Rozsnyai István magángyűjteményéből rendezett állandó tárlat a Kárpát-medence gazdag népi
kerámiaművészetét mutatja be, ezen belül is hangsúlyosan szerepelnek az erdélyi díszkerámia együttesei. A
Rozsnyai Gyűjtemény legjava, a hagyományos népi fazekasság 70 központjának közel 1000 tételes
népművészeti anyaga tekinthető meg a kétszintes, 240 m2 –es múzeumépületben. Különösen gazdag a
Kalotaszeget is ellátó zilahi és tordai fazekas központok anyaga, illetve reprezentatív darabjai láthatók az
észak-erdélyi, a székely, a barcasági szász és a bánffyhunyadi magyar fazekas-, és kályhásmesterségnek. Az
Alföldről páratlan együttesként került bemutatásra egy mezőcsáti butella-csoport, de kvalitásos tárgyak
képviselik a hódmezővásárhelyi, a mezőtúri, a tiszafüredi és a sárospataki kerámia művészetet is. Az
enteriőr-kiállítási egység a 19-20 század forduló kalotaszegi, hartai lakáskultúráját mutatja be. A berendezett
tisztaszobában kézzel festett bútorok, szőttesek, varrottasok, a falon tálak és tányérok láthatók hiteles
elrendezésben. Időszaki kiállításaink és közönségrendezvényeink témáit elsősorban a magyar népi kultúra
tárgyköréből merítjük. Játszva-tanító múzeumpedagógiai foglalkozásaink kiváló ismeretszerzési
lehetőségeket kínálnak. Ezek az ismeretek kiválóan kapcsolódnak az iskolai (hon-, és népismereti, rajz és
vizuális kommunikáció, ének-zene, történelem, magyar-irodalom) tananyaghoz, de önállóan is komplex
tudásanyagot képeznek, vagy felhasználhatóak a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Foglalkozásaink egyrészt
állandó és időszaki kiállításaink témáira épülnek, másrészt jeles alkalmakhoz (nemzeti, egyházi és népi
ünnepekhez) kapcsolódnak

Szőlőskerti pajták felkeresése szekerezéssel:
Ízek, zamatok, értékek tárháza a létavértesi szőlőskert

Létavértes – A környék egykor az Érmelléki borvidék része volt, most újabb lendületet kaphat a szőlészet és
a borászat. Mégpedig egy aktív és megújulásra mindig kész civilszervezet, a Szőlősgazdák Egyesülete, a
hagyományokat tisztelő önkormányzat, no meg egy sikeres pályázat jóvoltából.
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2. HAJDÚSÁG (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Virágoskút)
7:30 - Indulás Debrecenből, a Ref. Kollégium oldala mellől
Hajdúböszörmény: Főtér - Hajdú Múzeum tárlatvezetéssel – Református templom – Tájházban Pataky
Emőke előadása, majd sütési bemutató, pogácsa és édes sütemény kóstoló, - Megvendégelés: pálinka,
pogácsa, kávé, ásványvíz.-.Néptánc bemutató
Hajdúdorog: Görög kat. templom
Virágoskút, Rózsa Péter biogazdasága
Ebéd a Makovecz tervezte Rózsakert Biocsárdában 14:30 Debrecen
(Megjegyzés: a részvétel ingyenes, a csárdai ebéd a jelentkezési lapon megrendelhető)
Hajdúböszörmény a hajdúvárosok legnagyobbika, a Hajdúság
gazdasági, kulturális központja. Műemléki értékű
településszerkezete évszázadok emlékét idézi.
A XIX. század végi nagyszabású városrendezés nyomán kialakított
főtere a legszebbek közé tartozik az Alföldön, nagy hagyományú
középiskolája mindmáig őrzi-fejleszti a református szellemiségű
oktatás örökségét.
A helyi társadalom szellemiségében meghatározó szerepet játszott a
református egyház, és annak iskolája, a mai gimnázium őse. A város
híres református lelkésze volt a zsoltáríró Nagy István, akinél
Csokonai Vitéz Mihály is rendszeresen vendégeskedett. Ma a
városban működik a Debreceni
Egyetem Hajdúböszörményi
Wargha István Pedagógiai Főiskolai
Kara.
Hajdúsági Múzeum
A XIX. századi virágos festésű
koporsók, a városi önkormányzat
emlékei, az egykori hajdúkerület
történetét bemutató tárgyak és a
nemzetközi hírű rézkori temető
maradványai a Hajdúsági Múzeum
legértékesebb darabjai.
Az állandó kiállítás címe: A
Hajdúság története és néprajza. A
nemzetközi hírű rézkori temető
maradványai láthatók a múzeum
második termében. A hajdúböszörményi határban 1858-ban előkerült bronzkori leletet, az ún. "böszörményi
kincset" diorámán tekinthetjük meg, az eredeti darabokat a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi.
A fegyverforgató hajdúság korabeli fegyverei, nemesi fegyverzetek és a magyar nyelvű erdélyi törvénytár
(Approbata Constitutiones) első kiadása látható az ötödik teremben. A város hagyományos gazdálkodását földművelés, állattenyésztés, szőlőművelés, méhészet - mutatja be a hatodik terem tárlata. Kiemelkedő
szépségű az egykor messze földön híres böszörményi csengő páratlan gyűjteménye. Helyi jellegzetesség a
böszörményi kisbunda, a női viselet egyik darabja.A Hajdúkerület történetét fontos tárgyi emlékekkel
bemutató tárlat az egykori közgyűlési teremben látható.
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Református templom (Bocskai tér) 15. századi
eredetű, barokk tornyos és festett kazettás
mennyezetű. Gerster Károly építette át 1850-1867
közt, majd 1880-82-ben építették át (romantikus)
stílusban Czieger Győző tervei alapján. Falán a város
címere látható.[3]

Hajdúdorog – Görög-katolikus székesegyház
A háromhajós bazilikális elrendezésű templomot X. Piusz
pápa 1912-ben emelte székesegyházi rangra. A több száz éves
múltra visszatekintő katedrális belső terét a görögkatolikus liturgia
hagyományai szerint alakították ki. Ennek legszembetűnőbb eleme
a szentélyt a főhajótól elválasztó több mint 200 éves képfal,
azaz ikonosztázion. A 11 méter magasra törő, 54 képből álló
ikonosztázion az ország egyik legértékesebb képfala.

Virágoskút – Biocsárda
Csaknem 20 éve működik a Virágoskút
Kertészeti Kft., ami bio növények
termesztésével foglalkozik a
Balmazújváros melletti Virágoskút
tanyán 25 hektáron. Őshonos
állataikat bio módszerekkel HortobágyVókonya puszta területén tenyészik. Az
előállított alapanyagokat saját
üzemeikben dolgozzák fel. A
termékeik egytől egyig mesterséges
színezékektől, tartósítószerektől
mentesek.
Gazdaságuk részeként a Makovecz Imre és tanítványa,
Dósa Papp Tamás által tervezett Virágoskúti Rózsakert
Biocsárda 2017 májusa óta lakodalmak és borvacsorák
helyszíne, de ma már étteremként is működik.
Az itt készített ételekhez kizárólag bio alapanyagokat
használnak. A nyersanyagok nagy része a saját gazdaságból
származik, a többit pedig más biotermelőktől és
-kereskedőktől szerezik be.
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3. HORTOBÁGY
7:30 - Indulás Debrecenből, a Ref. Kollégium oldala mellől
Nagysándor József emlékműnél megemlékezés az 1849-es debreceni csatáról (Balogh László)
Hortobágy - Pásztor Múzeum, Hortobágy Puszta templom, Kilenclyukú híd
Pusztai Állatpark
Máta: Lovas istállók
Ebéd a Hortobágyi csárdában
14:30 Debrecen (Megjegyzés: a részvétel ingyenes, a csárdai ebéd a jelentkezési lapon megrendelhető)

4. BALMAZÚJVÁROS (város a Hortobágy és a hajdúság határán)
7:30 - Indulás Debrecenből, a Ref. Kollégium oldala mellől
Nagysándor József emlékműnél megemlékezés az 1849-es debreceni csatáról
Hortobágy természetvédelmi Egyesület – Nagyszíki Látogató Központ
Balmazújváros: Semsey-kastély - A főtér nevezetességei: Templom, Városháza, emlékművek
Német Tájház
Megvendégelés: Pogácsa, kávé, ásványvíz,
Helyi együttesek bemutatója
Virágoskút, Rózsa Péter biogazdasága
Ebéd a Makovecz tervezte Rózsakert Biocsárdában 14:30 Debrecen
(Megjegyzés: a részvétel ingyenes, a csárdai ebéd a jelentkezési lapon megrendelhető)
Nagysándor József emlékmű
Híres debreceni domb a Nagysándor József-halom, amelyet a debreceni csatáig
Kokasló-halomnak neveztek. Jelentése megfejthetetlen, előtagja a kakas hajdúsági
megfelelője, de hogy azt miként kombinálták össze a lóval, nem tudható...
Újabb nevét az adta, hogy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó
csatája zajlott itt 1849 augusztus 2-án. A domb tetején álló vezéri sátrából a leendő
aradi mártír tábornok jól átláthatta a csatamezőt, amelyen tízezer fáradt magyar
katona és a Paskievics orosz tábornok 80 ezres serege vívott egyenlőtlen
küzdelmet. Százötven magyar honvéd esett el, akik egy másik, Debrecen
belterületén álló kisebb dombon ekkor kialakított honvédtemetőben alusszák örök
álmukat. Emléküket egy mauzóleum, a debreceni csatáét pedig az azóta
Nagysándor-dombnak nevezett halmon emelt emlékmű és obeliszk is őrzi.
Balmazújváros - Semsey-kastély
A város központjában, a Debreceni utca 2. szám alatt áll a
XVIII-XIX. század fordulóján épült, kétszintes Semsey
Kastély. A kastély alatt hatalmas, boltíves pincerendszer
van. A Semsey Kastély 1959-től műemlék épület, 1971ben az ország kiemelt műemlékei közé sorolták. A kúria
az elmúlt években rangjához méltatlan funkciókat töltött
be, rekonstrukciójára 2012-2013-ban került sor. A
megújult kastélyban működik a Semsey Andor Múzeum.
Német tájház
A kiállítások mellett hagyományőrző rendezvények is lesznek. A cél a
német hagyományokat bemutató látogató központ ahol nem csak
múzeum, hanem aktív/interaktív bemutató teret is létrehoznak.
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Hagyományok, hagyományos öltözetek mellett a kulturális értékek bemutatása, ételek elkészítésének
folyamatai is megtekinthetőek lesznek az érdeklődők számára.
Virágoskút Rózsakert Biocsárda
Ilyet mesekönyvben is ritkán látni, bár aki
ismeri Rózsa Pétert, a virágoskúti gazdát,
tudhatja, hogy az elképzelhetetlent is
megvalósítja. Balmazújvároson, a hajdúnánási
bekötőút közelében az ország legnagyobb
biobirodalmát igazgatja, amihez szervesen
kapcsolódik a körülbelül 200 fő befogadására
alkalmas biocsárda. A rendezvényeknek és
esküvőknek helyet adó épületet a Kossuthdíjas Makovecz Imre kezdte tervezni, majd a
neves építész halála után tanítványa, Dósa
Papp Tamás álmodta papírra. A Rege a
csodaszarsvasról című mennyezeti festményt
Makoldi Sándor készítette, a 12 tartóoszlopot Győri

László és Tóth Zoltán faragta, a berendezési tárgyak egytől egyig kézművesek munkái. A pincerészben
látványérlelők (sonka, kolbász, szalonna, sajt) várják majd a vendégeket, továbbá bio ételekből és italokból
lehet választani. A biocsárda mellett felépített öt parasztház a Kárpát-medence öt tájegységét jeleníti meg.
Azok számára, akik nem vesznek részt a kirándulásokon (pl. hamarabb akarnak hazaindulni):

5. BELVÁROSI ÉS MÚZEUMI SÉTA DEBRECENBEN (vezetéssel)
9 órától csoportokban indulva egyéni igények szerinti időpontig:
Református Kollégium Könyvtára és Egyháztörténeti kiállítás
– Déri Múzeum
(Munkácsy Trilógia bemutató) – Nagytemplom (padlás bejárás, Rákóczi harang stb.) Belvárosi séta szakavatott idegenvezetőkkel
FIGYELEM!!!
A kirándulási helyszínekre egy-egy busz fog menni. Indulás a Fűvészkert utcában a Ref.
Kollégium mellől.

