
GYÖNGYÖSI KIRÁNDULÁS 

A „Tudástárban” szereplő szakmai utak keretében ezúttal Gyöngyösre megyünk. 

Időpont: 2022. július 12. kedd. 

Utazás: Egyénileg, a Budapestről indulók a Stadion autóbusz-pályaudvarról 8:15-kor a Mátraszentimrére 

induló járattal. Érkezés Gyöngyösre 9:35-kor, a menetidő: 1 óra 20 perc. Visszautazás Budapestre a minden 

óra 5 vagy 35 perckor induló autóbusszal.  

Program: Mosdó lehetőség a gyöngyösi autóbusz állomáson, majd elsétálunk a főtéren álló Szent Bertalan-

templomhoz (kb. 15 perc). 10 órától vezetéssel megnézzük a kincstárat. A program kb. 1 órás.  

Belépőjegyek vezetéssel: nyugdíjas 1100 Ft/fő, teljes árú 1400 Ft/fő. Akinek kedve van, felmehet a Torony 

kilátóba: 700 Ft/fő.  

  Innen 15-20 perces sétával érhető el a Mátra Múzeum. Menet közben lehetőség lesz pótolni a hiányzó 

szendvicset, kávét, sütit. A múzeumban csak italautomata van. Időkímélés miatt szervezett ebédet nem 

tervezünk. 

  Tárlatvezetés a Mátra Múzeumban 12:30-tól. Vadásztörténeti kiállítás, mamut csontváz, természetrajzi 

kiállítás, pálmaház, akváriumok, terráriumok. Komplex belépő (kastély + pavilon) 2000 Ft/fő, nyugdíjas (62-

70 év) és ifjúsági (26 éves korig) 1000 Ft/fő, 70 év felett ingyenes. Csoportvezetést lehet kérni: 20 főig 5000 

Ft/csoport. Időtartam kb. 60 perc. Ezek után alkalmunk lesz az Orczy-kertben sétálni, a kertbelépő 250 Ft.  

Költségek: az utazást és a belépőket mindenki maga fizeti.  

  Kérünk minden résztvevőt, iratkozzon fel a MACSE honlapon: https://macse.hu/signum/belepes.php!  

A csoportvezetés megrendeléséhez fontos a felelősségteljes jelentkezés, az esetleges lemondást is kérjük 

jelezni!  

  Mindenkit szeretettel várunk a tartalmas nyári programunkra!  

  Németh Julianna  

Egy kis ízelítő: 

Gyöngyös a Mátra kapujában található, borkultúrájáról is ismert, műemlékekben gazdag város. Belvárosa a 

történelmi Gyöngyös, a többi rész jóval később épült vagy pedig a hozzácsatolták.  

  Egyik nevezetessége a fő téren álló kéttornyú Szent Bertalan-templom, melynek kincstára hazánk egyik 

leggazdagabb katolikus egyházi gyűjteményét őrzi. Az épület Almásy Pál gyöngyösi nemes tulajdona volt a 

19. század közepéig, aki koronaőri tisztséget is betöltött. A napóleoni háborúk idején három alkalommal is 

őrizték itt a Szent Koronát, ezért kapta a palota a Szent Korona Ház nevet. 1991-ben nyitotta meg kapuit a 

nagyközönség előtt, bemutatva azokat az ötvösművészeti remekeket, amelyeket Gyöngyös hívei az 1740-es 

évektől őriztek. A három kiállítóteremben liturgikus és történelmi könyvek, textíliák, miseruhák, liturgikus 

ötvös tárgyak és az udvarban 14 Zsolnay majolika stáció tekinthető meg.  

  A Mátra Múzeum bemutatja, hogyan éltek az emberek a térségben közel 600 éven keresztül, valamint a 

kastély egykori tulajdonosával, az Orczy család történetével is megismerkedhetünk. A 18. században a 
Mátrában szinte mindennaposak voltak a vadászatok. Leginkább a farkasvadászat terjedt el a főurak körében. 

Ezek felelevenítését és a vadászat történetét mutatja be a múzeum földszinti barokk termeiben kialakított 
vadásztörténeti tárlat. A gyűjtemény egyedisége a majdnem teljes épségében előkerült mamutcsontváz.  

A természetrajzi kiállításnak a kert északi részén található Természetrajzi Pavilon ad helyet. A csaknem 
1200 négyzetméteres, háromszintes kiállítóterem középpontjában egy 15 méter magas, épített kocsánytalan 

tölgy áll, amely összeköti a kiállítás három emeletét. Az egyes emeleteken a különböző szinteken élő állat- és 

növényvilággal ismerkedhetnek meg a látogatók. A pavilonban helyezkedik el a Pálmaház, ahol a különös 
növények mellett az édesvízi akváriumok hüllőit is megtekinthetjük, mindemellett élőállat-bemutatót is 

rendeznek a látogatóknak. A mintegy 300 négyzetméter területű trópusi környezetben kialakított állatkertet 
két szinten kialakított terráriumok és akváriumok veszik körül. A Mátra Múzeum gyönyörű és népszerű 

parkjának az Orczy-kert ad otthont.  

Megcsodálhatjuk a kastély restaurált falképeit, az élővilág teremtményeit a háromszintes Természettudományi 

Pavilonban, vagy a Pálmaház növényeit. A kertben a több mint 150 éves törökmogyorófák árnyékában 
kellemes sétát tehetünk. 

https://macse.hu/signum/belepes.php

