VENDÉGSÉGBEN A JÁSZOKNÁL
Időpont:
Találkozás:

2020. szeptember 13.
7.00 órától, a Blaha Lujza tér, Corvin áruház előtt

Utazás: autóbusszal
Indulás: 7.30 órakor

Ezer éve a Jászság még mocsarakkal tarkított erdős, ligetes táj volt, ahol a folyók
mélyebb fekvésű ártereit ligetek borították. A folyók szabályozása és a belvizek
elvezetése következtében eltűntek a hajdani mocsarak, s a kiszáradó mocsárrétek
lassanként szikes-pusztai társulásoknak adták át helyüket. A Jászság legrégibb
ismert lakói középső kőkori halászok és vadászok voltak. A honfoglaló magyarok
gyéren népesítették be a területet. A tatárok pusztítása után jászok érkeztek a
vidékre, akik az alán kötelékből kiszakadt iráni nyelvet beszélő emberek voltak. A
katolikus Jászságra a XVIII. században épült barokk templomok, kálváriák
jellemzők.

Program
Jászsági barangolásunkat Jászárokszálláson kezdjük, ahol a Jász
házat tekintjük meg, amely Egy módos gazda 1892-ben épült,
hatoszlopos,
hagyományos
berendezésű
lakásában került
kialakításra, jellegzetes népművészeti tárgyakkal. Innen Jászdózsára
utazunk, ahol megnézzük a falu tájházát, amely egy hagyományos
parasztház eredeti berendezéssel. Található itt egy ötlyukú műemlék
kőhíd is, a falu központjában pedig a hivatalosan is ásványvíznek
minősített vizet adó artézi kúttal találkozhatunk. Jászszentandrás
legfőbb látnivalója a neogótikus stílusú katolikus templom, mely
országos hírnevét annak köszönheti, hogy belső festését Aba-Novák
Vilmos és Chinovini Ferenc a Szolnoki Művésztelep művészei végezték. Igazi különlegességnek számít
az ország első és Európa második Szarvasgomba Múzeuma, melyet hazai szarvasgombász-hagyományok
ápolása érdekében alakítottak ki. A rendkívül ritka és értékes csemegének számító különlegességet a
közeli erdőben próbálják telepíteni. Jászapáti műemlékekben gazdag hely, ahol gyönyörű látványt nyújt
a római katolikus templom. Szép művelődési házát Makovecz Imre tervezte, a Vágó Pál Helytörténeti
Gyűjteményben külön emlékszoba mutatja be a festőművész munkásságát. Jászapáti egykor tanyaközpont
volt - csaknem 500 tanyával -, amelyre egy berendezett
Tanyamúzeum ma is emlékeztet. A Jászság „fővárosa”
Jászberény, a megye műemlékekben leggazdagabb városa. A
régmúlt emlékeibe az 1874-ben alapított Jász múzeum ad
betekintést. A múzeum legféltettebb kincse Lehel kürtje, mely
egyik legrégebbi történelmi ereklyénk, s amely kürt ma is a jász
összetartozás szimbóluma. A múzeumlátogatás után kis sétára is
nyílik lehetőség, így megismerkedünk a Lehel tér látnivalóival és a Nagyboldogasszony templommal is.
Belépő: kb. 3.000,- Ft. Visszaérkezés Budapestre 20 óra körül.

Részvételi díj: 9.990,- Ft/fő

Akciós ár: 6.990,- Ft/fő (június 30-ig)
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (irodánkban kötelezően fizetendő)

Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
Program változtatás jogát fenntartjuk!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

