
ZEMPLÉN – BEREG, VULKÁNI HEGYEK, VÁRAK, 
Fazsindelyes TEMPLOMOK, BOR, PÁLINKA 

 

Beszámoló 
 
Időpont: 2022. szeptember 8-9-10. 
Utazás: légkondicionált autóbusszal  
 
1. nap: 
– Pécs – ZEMPLÉN/Hernád-völgy: Boldogkő impozáns várának látványa („Zemplén 

őrszeme”, amely egy hatalmas kopár sziklán trónol) 
– Vizsoly, a „Református Betlehem”: Vizsolyi Biblia Látogatóközpont (Árpád-kori 

műemlék templom, amely a 16. századtól a református egyház tulajdona /az 1590-ben 
nyomtatott magyar nyelvű Károli-biblia, védett középkori freskók/, Bibliás Könyvesház, 
Mantskovit Bálint Nyomtatástörténeti Múzeum) 

– Zempléni-hegység: Rövid túra az Országos Kék Túra útvonalán a vulkáni kúpon 
emelkedő Regéc várába (II. Rákóczi Ferenc gyerekkori otthona, pazar panoráma a 
vulkáni hegyvidékre) 

– Sárospatak, a „Bodrog-parti Athén” (Rákóczi-vár – reneszánsz vár a 16. századból, 
Rákóczi Múzeum, Vártemplom, Református Kollégium Nagykönyvtára) 

Szállás: Sárospatak Vacsora egyénileg. 
 
2. nap:  
Reggeli a szálláshelyen 
– Észak-Alföld/BEREG néprajzi táj a Nyíregyházi Egyetem turizmussal és néprajzzal 

foglakozó docensének vezetésével: Tákos (paticsfalas /vesszőfonatos falú/, 
zsindelytetős 18. századi festett kazettás református templom, a „mezítlábas Notre-
Dame” vagy „Parasztkatedrális”, Tájház – Beregi keresztszemes kiállítás) 

– Csaroda, Bereg egyik legismertebb települése (13. századi református templom, az 
országban ma is meglévő, késő román falusi templomok egyik legszebbike) 

– Tarpa, a hajdani kuruc mezőváros (Észak-Alföld egyetlen megmaradt szárazmalma) 
– Nagyar (Petőfi fája – rövid megálló a kanyargó Tiszánál, „ott, ahol a kis Túr siet beléje, 

mint gyermek anyja kebelére”, ott, ahol nemzeti költőnk megírta „A Tisza” című versét) 
– a szatmár-beregi gyümölcsökből készített lekvárok és pálinkák bemutatása – 

Rövid séta az ukrán–magyar határra, a Tisza egyik gyönyörű kanyarulatához, egy 
hatalmas homokpadra 

– Szatmárcseke (Európa-szerte egyedülálló, védett „csónakos” fejfás református temető 
több mint 600, tölgyfából faragott fejfával, Kölcsey Ferenc síremléke) 

– Tiszakóród/Túr-bukó (a 91 éve épült bukógát /ipartörténeti műemlék/ által létrehozott 
vízesés) 

– Túristvándi (ma is üzemképes népi stílusú vízimalom az Öreg-Túron – az ország egyik 
leghíresebb 18. századi vízimalma) 

– Penyige (Lekvárium és aszaló: a szatmár-beregi gyümölcsökből készített lekvárok és 
aszalt termékek bemutatása, kóstolója és vásárlási lehetőség) 

– Panyola (a szatmár-beregi gyümölcsökből készített pálinkák nemzetközileg is ismert 
üzeme /Elixír/) 

Szállás, vacsora Vásárosnamény 
 
3. nap: ZEMPLÉN:  
Reggeli a szálláshelyen. 



Tokaji-hegy (Nagy-Kopasz), amely a többi hegytől elkülönül, s amelyről Petőfi Sándor 
írta: úgy emelkedik ki, mint ahogy hadvezér áll a serege előtt. 
– Tokaji történelmi borvidék (UNESCO világörökség), a világhíres tokaji bor 

(amelyben a helyiek szerint a vulkán tüze is benne van) vidéke („A királyok bora, a 
borok királya”): Tarcal, a borvidék egyik központja (Áldó Krisztus szobra a Tokaji-hegy 
oldalában (Magyarország legnagyobb Jézus-szobra), lenyűgöző panoráma a 
hegyekre, a Tarcali- bányatóra és az Alföldre. 

– Tokaj, a borvidék központja (séta az óvárosban, Világörökségi Bormúzeum, fakultatív 
pincelátogatás és borkóstolás) 

– Tiszadob (Andrássy-kastély, hazánk egyik legszebbnek tartott, 2015 óta régi fényében 
pompázó kastélya, amely látványos kertjével együtt a Loire menti kastélyok stílusában 
épült) 

– Pécs 
 


