ÁLDÓ KRISZTUS SZOBOR ÉS
PANORÁMAÖSVÉNY TARCALON
Időpont:
Találkozás:

2019. április 7. (vasárnap)
6.00 órától, a Blaha Lujza téren, a Corvin áruház előtt

Utazás: autóbusszal
Indulás: 6.30 órakor

PROGRAM
Elsőként Szerencs városát keressük fel. A 12. században a johannita
lovagrend alapított itt kolostort. Szerencset a középkorban említik először:
a plébániatemplomról első említése 1217-ből való. Az 1420-as évek körül
Szerencs és környéke Brankovics György szerb despota birtoka lett. 1490-ben
már mezőváros, a Rákóczi-család birtoka volt; 1507-től pedig Szapolyai
János volt a helység ura. 1583-ban Rákóczi Zsigmond zálogba kapta Rudolf
császártól Szerencs várát és a nemesi birtokot, majd 1603-ban a végleges
adománylevelet is megkapta. 1605. április 17–20. között itt tartották azt az
országgyűlést, amin Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé választották.
Hálából 1606. március 9-én Bocskai "kiváltságos mezőváros" státuszt ad
Szerencsnek. A városban meglátogatjuk a szerencsi Rákóczi várat, és a
Zempléni Múzeumot. Belépő: Rákóczi vár: felnőtt:600,-Ft, diák/nyugdíjas:
300,-Ft, Zempléni múzeum: felnőtt: 600,- Ft, kedvezményes: 300,-Ft
Következő állomásunk Tokaj települése. Tokajt, mint a környék nevét
először 1067-ben említik, ekkor már szőlőtermesztő vidék volt. Első vára
egy
földvár
volt,
amely
a tatárjárás során
elpusztult.
A 14.
századra már kővár állt a településen, mely a diósgyőri uradalom része volt.
1450 után Tokaj a Hunyadiaké, majd a Szapolyaiaké lett. Szapolyai János egy időre elveszítette a
birtokot, de fia, János Zsigmond idejében már ismét a családé, így királyi uradalommá vált. 1705-ben II.
Rákóczi Ferenc leromboltatta a várat, nehogy idegen kézre kerüljön. Belépő a Tokaji múzeumba: felnőtt: 1.000,Ft, diák/nyugdíjas: 500,- Ft

Utolsó programunk Tarcal lesz, ahol 2015. március 25-én került
felállításra az Áldó Krisztus szobra. A szobor öt gránittömbből áll, mely 8,5 mes magasságával és közel 50 tonna súlyával, Európa legnagyobb Jézust
ábrázoló gránit szobra!
A felajánló csupán annyit kért, hogy méltó környezetet alakítsunk ki a
műalkotás számára. A több mint 1400 km-es Mária út egyik megállójaként is
funkcionál a szobor, az őt körülölelő sétánnyal.
Petró Attilának köszönhetjük a rendkívüli látványosságot, aki a tarcali Szent
Teréz-kápolnában talált egyszer egy Áldó Jézust ábrázoló képet, az egyébként
márvány- és kőfeldolgozással foglalkozó cégvezető ekkor határozta el, hogy
megépítteti hazánk legnagyobb Jézus szobrát.
Öt hatalmas gránitdarabból készítették el szobrászművészek a
gigantikus alkotást, melyet Tarcal községnek adományozott készíttetője, azzal
a feltétellel, hogy megfelelő, kulturált körülményeket teremtenek
látogatásához.
2015 tavaszán Ternyák Csaba egri érsek szentelte föl a 8,5 méter
magas, 50 tonna súlyú monumentális szobrot. 2015 októberére a hozzá vezető
sétányt is kialakították pihenőkkel, lépcsősorokkal, sétautakkal, a domb
környékét méltó módon rendezték.
A Könyves Kálmán utcában, a református és a katolikus templom közötti
részen találjuk a parkolót, járművek elől elzárt terület a domb. A parkolóból a
táblákat követve indulunk fel az aszfaltos úton a házak között a domb irányába.
A kulturált, aszfaltos sétaút lustán kanyarog fel a gyümölcsfákkal
ritkásan beültetett dombra. Útközben pihenőpadokat, piknikező helyeket
találunk. A szobor alá érkezve, választhatunk, hogy a nyílegyenes lépcsősoron
kapaszkodunk fel közvetlenül a szoborhoz, vagy a kényelmes sétányon
maradva kis kerülővel megyünk fel.

Félúton a sétány kettéválik, a bal oldali ág vezet tovább a domb tetejére, a szoborhoz, míg jobbra tartva
leereszkedünk a tokaji Kopasz-hegy oldalába vájt bánya tavához. A domb tetejéről fantasztikus körpanoráma
nyílik a környékre. Lábunk alatt Tarcal, a végeláthatatlan szőlőtáblák, a horizont az Alföld síkságába olvad. A
leglátványosabb kilátás a hegy felé, a káprázatos fekvésű bányató irányába nyílik.
A szoborhoz vezető sétány 2015. október 22-én került átadásra. Az
Áldó Krisztus két útvonalon közelíthető meg, az első 561 méter, a második
377 méter hosszan futja be a különféle növényekkel beültetett sétányt. A
parkosítás során összesen 18 db díszfa, 96 db gyümölcsfa, 1837db cserje, 1957
db évelő és 3120 db virághagyma került betelepítésre. A terület kialakítása
során, a földmunkák mellett, kőmunkák, támfalak építése pihenőhelyek
kialakítása történt, fából készült asztalok, padok, korlát, valamint egy 130
fokból álló lépcsősor készült el. A sétány bejárása közben csodálatos
panoráma tárul az idelátogatók elé, továbbá meglátogathatják a sétány
közelében elhelyezkedő Tarcali Bányatavat és a hegy oldalában kialakított Amfiteátrumot is.
Hazaérkezés 21 óra körül Budapestre.

Részvételi díj: 12.990,- Ft/fő

Akciós ár: 8.190,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő
Programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256
Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
kalandozas@t-online.hu

