2015. október 9-10.

A Körösfeketetói vásár, amit egyszer látni kell!
avagy: Forint, lei, euró? No problem…
A tájékoztató utoljára módosítva: 2015. március 10.















Indulás: Gyülekezés 2015. október 9-én, pénteken, Esztergomban a Ferences Gimnázium gazdasági bejárata előtt 13:30-ig.
Esztergomból buszunk 14:00-kor indul Erdélybe. További felszállási lehetőség: Budapesten a Műcsarnok mögött a
homokóránál 15:00-kor.
Érkezés: 2015. október 10-én, szombaton 23 órára Budapestre, 24 órára Esztergomba.
Utazás: bérelt busszal, és 1 kisérővel.
Költség: 11 500 Ft (utazás + szállás), mely jelentkezéskor fizetendő.
Szállás:
1. éjszakát ZSOBOKON (Cifra Kalotaszeg) töltjük a Református vendégházban (4-6-8 ágyas szobák, szintenként fürdőszobával)
Étkezés: Az étkezés teljes mértékben önellátó. Odafelé este, mind pedig a szombati nap a vásári forgatagban meleg ételt lehet
kapni (sült kolbász, mici, töltött káposzta, kürtös kalács, lángos stb.)
Pakolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere. Kerüljük a papírdobozba való
csomagolást, ill. kartonszámra ne vásároljunk vizeket, mert úgy sem lesz elég, csak a helyet foglalja. Csomagodat vedd kétfelé
(de ne több felé!): legyen egy kisebb hátitáska, amelyben benne vannak személyes irataid, pénzed, fényképezőgéped, továbbá
egy pulóver, esőkabát, egy közepes méretű ásványvizes palack. Ezt vidd fel a busz fedélzetére. A nagycsomagodba legyen
minden, amit egész nap nem használsz, amit csak este a szálláshely elfoglalása után kell elővenned.
Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát (nem széldzseki)!
Jelentkezni lehet fr. Fejes Istvánnál 2015. szeptember 1-ig a költség befizetésével. Visszamondás esetén a befizetett összeget
csak abban az esetben tudjuk visszaadni, ha sikerült a megüresedett helyre szerezni valakit (ez sosem reménytelen).
A kirándulást szervezi:
fr. Fejes István
elérhetőségek:
mobil: +36-20-400-58-39
e-mail: fejesistvanofm@gmail.com
Általános felszerelés: hálózsák (biztonság kedvéért), saját gyógyszerek, tisztasági eszközök, törülköző, WC papír, papír
zsebkendő, fejlámpa vagy zseblámpa, meleg öltözet (kabát, sapka rossz idő esetére). Legyen megfelelő váltás ruha arra az esetre,
ha elázol, legyen egy váltás lábbeli is.
A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. Akinek van Európai Egészségbiztosítási Kártyája, mindenképp hozza
el. Aki biztosítást szeretne kötni, megteheti a biztositas.hu oldalon. Itt ki lehet választani az igényeknek megfelelő biztosítást.

Tervezett program:
KÖRÖSFEKETETÓ (NEGRENI) 1815-ben kapott országos vásártartó jogot. A falucska a Sebes-Körös partján fekszik a
Királyhágó erdélyi oldalán. Minden év október második hétvégéjén (csütörtöktől vasárnapig) tartják az országos
kirakodóvásárt. Magyar, román és cigány árusok árulják a legkülönfélébb portékákat. A piac egy része „KGST” piac
jellegű, a másik része, ami igazából izgalmas: Erdély minden részéről, így a Székelyföldről is érkeznek árusok és árulnak
varratosakat, népviseleti ruhadarabokat, kerámiákat, kályhacsempéket, bútorokat és egyéb régiségeket.
A zsibvásár mára már turisztikai attrakció lett, többen mennek olyanok is, akik elsősorban csak fotózni szeretnének, vagy
szeretnék a vásári hangulatot személyesen átérezni. A hihetetlen mennyiségű kacat és lom között akad azért értékes régiség
és hasznos dolog is. A „kötelező” erdélyi ételeken kívül (mici és kürtöskalács) van pacalleves, lángos, flekken. A háttérben
pedig mezőségi legények éneklik a magyar népdalokat. Olyanoknak érdemes ide eljönni, akik szeretnék Erdély szociológiai
keresztmetszetét megismerni és erről minél több fotót készíteni.

Október 9.: 14:00-kor indulás Esztergomból, illetve 15:00-kor Budapestről. Utazás az ártándi határátkelőn át
Kőrösfeketetóra (Negreni). Az esti órákban érünk a vásár helyszínére. Egy körséta keretében belekóstolhatunk a vásári
hangulatba, egyben meg is vacsorázhatunk. Este inkább a kifőzdék és a zenészek élénkek, a vásárosok nagy része
nyugovóra tér. Innen még kb. 1 óra buszozásra van szállásunk Zsobokon.
Október 10.: Reggel elhagyjuk szállásunkat és visszatérünk Körösfeketetóra, ahol a szombati nap a legforgalmasabb a 4
vásári nap közül. Itt lesz időnk körbejárni, kedvünkre nézelődni. Előző nap a vásárt „esti fényben” láthattuk, most egy
másik oldaláról ismerhetjük meg a vásári forgatagot. Kb. 16 óra körül indulunk vissza Nagyváradon át Magyarországra.
kb. 23 órára érkezünk Budapestre, és 24 órára Esztergomba.
Fotók forrása: internet
Fotók készítői: SOLTÉSZ BÉLA, CSERTA GÁBOR, FUMIE SUZUKI

