


Van egy város Magyarországon, amely 
szorgalmával, tenni akarásával, az itt élő emberek 
kitartó munkájával egy álmos kis településből 
pezsgő életű, sokszínű megyeszékhellyé lett.
Egy város, mely vendégszeretetével, adottságaival, 
hangulatos belvárosával, műemlékeivel, gazdag 
kulturális életével vonzza látogatóit.
Múlt századi kisházak, polgári épületek, 
templomok, parkok, szobrok, virágok, szökőkutak, 
árnyas sétányok, melyek évszakról évszakra más 
arcukat mutatva teszik egyedülállóvá Nyíregyházát. 
Az itt élők bölcsen gazdálkodtak a természet 
ajándékaival, Sóstógyógyfürdő erdejének 
évszázados fái tanúi a fejlődésnek. Messze földön 
híres Állatpark, fürdők, pezsgő kulturális élet, 
fesztiválok, ifjúsági programok, és még sok-sok
látnivaló, program csábít minden korosztályt. 
A város folyton változik, gyarapodik, átalakul, 
megújul, mégis van, ami mindig ugyanaz 
marad: az itt élők lelkesedése, kedvessége és 
vendégszeretete, mellyel városukba várják
a vendégeket. 

TARTALOM

A város, ahol az élmények
születnek

3

Nyíregyháza
 A város, ahol az élmények születnek...

Művészet és Kultúra
 Elődeink nyomában...

 Kulturális feltöltődés...

Természet és aktivitás
 A gyermekek örömére - együtt nyaral a család...

 Vízi élmények...

Aktív pihenés a szabadban
 Aktív pihenés...

 Téli álmok, téli örömök...

A Nyírség ízei
 Egy jó falat...

Kirándulás a környéken
 Kitekintő...

3

4
8

12
18

22
24

26

28



Aranykincseket rejtő múzeum
A Jósa András Múzeum trezortermében őrzik azokat 
az aranypénzeket, melyek Újfehértón kerültek 
elő egy ház kertjének rendezésekor. A zömében 
16-17. századból származó aranyforintok- melyek 
Luxemburgi Zsigmond, Mátyás, illetve I. Ferdinánd 
uralkodása alatt készültek – valószínűleg egy 
menekülő polgár vagy kereskedő hirtelen elrejtett 
vagyona lehetett. A lelet 1,3 kg súlyú, értékéből
a 17. századi mezővárosokban már egy jobb ház 
is megvásárolható volt.
 

Nyíregyháza történelmében, műemlékekben, látnivalókban talán kevéssé 
van szem előtt, ám az érdeklődő látogató számára hamar feltárul páratlan 
gazdagsága. A belváros felfedezése során, helytörténeti kiadványokat, 
utcatáblákat böngészve elmúlt korok jeles emlékei, kiemelkedő nagyjaink a 
városhoz kapcsolódó hagyatéka, történelmünk fontos relikviái köszönnek vissza.
A város igazi virágzása a 18. század közepétől indult és a 19. század második 
felére teljesedett ki igazán. A termékeny századok építészeti emlékei számos 
helyen visszaköszönnek az utcákat, tereket járva. 

Művészet és kultúra 4 5



Ikon és liturgia
A különleges művészeti értékek rajongói páratlan 
kincseket találnak a görög katolikus Püspöki Hivatal 
falai között: ritkaság számba menő 17-18. századi 
ikonok, ikonosztázion faragványok, liturgikus tárgyak, 
viseletek – hogy csak néhányat említsünk a görög 
katolikus kultúra emlékei közül.

A titokzatos aranygömb
Az evangélikus templom 2001. évi felújításakor 
szükségessé vált a torony aranygömbjének 
újraaranyozása, melynek szétszedésekor derült ki, hogy 
milyen kincseket rejt. Az 1822-ben, 1853-ban, majd 
1883-ban elhelyezett papírokra a korabeli Nyíregyháza 
fontosabb történéseit - éhínség, tűzvész, gyülekezettel 
kapcsolatos adatok stb. - jegyezték fel az elődök, 
ritka betekintést engedve a 19. századi mezőváros 
történelmébe.

Művészet és kultúra 6 7



Tavasztól egészen az őszi hónapokig számos 
fesztivál, szabadtéri program, kulturális 
esemény várja látogatóit. Szabadtéri színházi 
előadások a belvárosban és Sóstógyógyfürdőn, 
hangversenyek, orgonakoncertek a város 
templomaiban, nemzetközi fesztiválok kínálnak 
szellemi felüdülést a nyári hónapokban. 

Évek óta a város ad otthont Közép-Európa legnagyobb 
ingyenes világzenei és kulturális rendezvényének,
a VIDOR Fesztiválnak. Az augusztus végi programsorozat 
alkalmával az amúgy is élettel teli várost átjárja a karneváli
hangulat, az eseményen résztvevő teátrumok komédiái 
és a legújabb magyar filmvígjátékok mellett szabadtéri 
koncertek, képzőművészeti kiállítások, bábelőadások, 
dumaszínház, élőszobrok szórakoztatják a város lakosait
és a népes vendégsereget.
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Művészet és kultúra

Az élő falu
Egy eltűnt kor falujának életével ismerkedhet meg az, aki felkeresi a Sóstói 
Múzeumfalut. A skanzenben kirándulva  nemcsak az épületek, kiállított tárgyak 
ragadják meg a figyelmet, de megízlelheti a kemencében sült finomságokat 
is, sőt a népszokások felelevenítésekor részesévé válhat a hagyományos falusi 
ünnepek különleges világának.

10 11



együtt nyaral a család 

A legek állatparkja
Az ország legizgalmasabb állatparkjában számos élmény vár a látogatóra. 
A Zöld Piramisban találkozhatunk komodói sárkányokkal, orángutánokkal, 
elefántokkal, függő hidakról csodálhatjuk az egzotikus növényeket.
Az Ócenáriumban elénk tárul az Indiai-óceán élővilága.
Tarzan ösvényét végigjárva zsiráfok, gorillák, törpeviziló család vagy 
oroszlánok mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást.
Aki igazán különleges élményre vágyik, akár együtt is ébredhet az állatokkal 
az állatpark területén található szállodában.
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Természet és aktivitás

KOALAND kalandpark
Mi lenne szórakoztatóbb annál, mint hogy 
a szülők és csemetéik együtt próbálják ki 
ügyességüket és bátorságukat a sóstói erdő 
lombkoronája között, a 100 állomásból álló 
kötélpályán?
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Természet és aktivitás

Kalandos kert
Játszva fedezhetik fel a növényvilágot a sóstói erdő ölelésében kialakított botanikus 
kertben a gyerekek. Míg a szülőket a tündérrózsák, rododendonbokrok nyűgözik le, 
addig a gyerekeket a rovarfogó növények, mimózák ejtik rabul, hogy utána önfeledten 
bolyonghassanak a tujalabirintusban, vagy hancúrozzanak a huszár játszókertben.

Mindezen izgalmak kipróbálása után még mindig van mit felfedezni. Erdei tornapálya, 
tanösvények várják a kicsiket és nagyokat, s ha a friss erdei levegő hatására netán korogni 
kezd gyomrunk, akkor szalonnasütésre is lehetőség nyílik a kialakított pihenőknél.
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Fedezze fel a város strandjait! Ragyogó napsütésben kedvére 
fürdőzhet a Parkfürdő árnyas fáinak oltalmában, medencében 
kortyolgatva a frissítő koktélokat, miközben a merészebbek 
a csúszdapark izgalmait élvezik. De ha inkább a természetes 
vizek kedvelői közé tartozik, a tófürdő selymes vize és 
különleges homokfövenye nyújt felüdülést.
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Természet és aktivitás

Ha az idő nem kedvez a szabadban való fürdésre, az Aquarius 
Élményfürdő, vagy a belvárosban található Júlia fürdő várja
a vizek szerelmeseit.
Számos horgászhelyen próbálhatják ki szerencséjüket azok, 
akik szabadságuk alatt a nagy fogásra várnak. Ponty, csuka, 
harcsa, keszeg akadhat a türelmes horgászok botjára, s arra is 
adódik lehetőség, hogy a parton kialakított bográcshelyeken 
azon nyomban elkészíthessük a kifogott zsákmányt.  
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Aktív pihenés a szabadban

Sóstógyógyfürdő erdeje, a város környéke és a Nyírség 
tájai kiváló lehetőséget kínálnak az aktív pihenés 
kedvelőinek. Gyalogszerrel, biciklivel, de akár lóháton is 
bejárható a vidék. Az erdei ösvényeken túrázva, vagy a 
kiépített bicikliutakon tekerve megismerhetjük a város 
és a környék legszebb részeit, műemlékeit, látnivalóit.

Nagy hagyománya van a lótartásnak is, a Nyírség 
homokbuckáin, bejáratott lovas terepeken élvezhetjük 
az egyedülálló élményt, mely lovat és lovast összeköt. 
A kényelmesebbek számára lovas szekereken is 
felfedezhető a bokortanyák sajátos világa.

Akik a különleges sportokat kedvelik, a város 
határában lévő golf gyakorló pályán tökéletesíthetik 
játéktudásukat, de a merészebbek akár ejtőernyőzéssel 
is próbálkozhatnak a helyi klub vendégeként.
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Aktív pihenés a szabadban

A nyári program kavalkád és szabadidős lehetőségek mellett a tél sem telik unalmasan a városban és környékén.
A jó időben strandként és szabadidős helyként ismert sóstófürdői tavak télen korcsolyapályává alakulnak ismét csak 
benépesítve a környéket jókedvű emberekkel. Sokan hódolnak e téli szenvedélyüknek a bújtosi tavaknál, vagy a városi 
korcsolyapályán is, így egy-egy hideg téli hétvégén szinte az egész város korcsolyát húz és élvezi a csúszkálást. 
A Karácsony közeledtével sokasodnak a jellegzetes téli programok, a tanyabokrokban a nyári kocsikat szánok váltják fel, 
melyekkel hangulatos lovas kirándulást lehet tenni. December elejétől pedig ünnepi díszbe öltözik a belváros, adventi
vásárral, koncertekkel, programokkal csábítja a látogatókat. 
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Ki ne hallott volna a hungarikumnak számító 
pálinkáról?
A pálinkafőző manufaktúrák mestereinek 
egyöntetű véleménye, hogy jó pálinka 
csak is kiváló minőségű, érett és hibátlan 
gyümölcsből készülhet. Nos, a felsorolt 
feltételek adottak e vidéken. Meggy, szilva és 
alma pálinkák helyi tájegységek neveit viselve, 
eredet-védettséget élvezve hódítják meg a 
világot, de ezeken kívül is számos minőségi 
pálinka és párlat készül a kisebb-nagyobb 
főzdéknél. Ahogy a helyiek tartják ez nem csak 
adottság, elvárás is Krúdy szülőföldjén.

A nyírség ízei

A városban számos kisvendéglő,
étterem kínál helyi ízeket, őrizve
a Nyírség gasztronómiai sokszínűségét.
Nyírségi gombócleves, lapcsánka, 
krumplilángos, sült kukorica, mézes alma
és még számtalan helyi jellegzetesség, 
melyet érdemes végig kóstolni. 

Ha csak egy frissítő limonádéra vagy 
fagylaltkülönlegességre vágyunk a nyári 
melegben, kávézók, cukrászdák terasza 
csalogat hűsölésre. 
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Kirándulás a környéken

Aki Nyíregyházára látogat, érdemes egy kis kitérőt is tennie, hogy 
megcsodálja a környék látnivalóban gazdag világát. Autóval, busszal, 
vonattal, de akár biciklivel is bejárható a közeli vidék, ahol történelmi, 
kulturális, és gasztronómiai élmények, természeti látnivalók egyaránt 
várnak az utazókra. 

Minden évben zarándokok ezrei keresik fel nemzeti kegyhelyünket, 
Máriapócsot. Az ott található, csodatevőként   ismert „könnyező Mária-
ikont” és a kegytemplomot 1991-ben II. János Pál pápa is meglátogatta.

Hazánk történelmének fontos tanúja,
a Báthori család ősi fészke, Nyírbátor.
A városban nem csak építészeti emlékek őrzik 
a nemesi família emlékét - 15. században épült 
gótikus református és minorita templom, 
panoptikumot rejtő várkastély, történelmi 
sétány -,  hanem a család címerében szereplő 
sárkányról elnevezett fürdő is. 
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Kirándulás a környéken

Érpatakon járva szinte kötelező program a Zsindelyes 
Pálinkafőzde meglátogatása. A számos kitűntetéssel 
és versenydíjjal elismert párlatkészítő műhelyben 
beavatnak a pálinkafőzés titkaiba, de ami még 
izgalmasabb talán, kóstolót kaphatunk a közel 40 féle 
gyümölcsből készült italkülönlegességből. 

Ha ennyi program után még mindig marad idő, 
érdemes felkeresni Apagy 15. században épült gótikus 
stílusú református templomát. 

Nagykálló-Harangod a néptánc és a hagyományőrzők számára 
ismerősen csengő név. Az erdő ölelte völgyben meghúzódó tó kedvelt 
csónakázó kiránduló hely, emellett évről évre itt adnak randevút 
egymásnak a többek között a hazai néptáncosok a TÉKA tábor 
vendégeként.
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Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
H-4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Tel.: (+36 42) 310-735 
Fax.: (+36 42) 310-735
E-mail: tdm@nyiregyhaza.info.hu
Internet: www.nyiregyhaza.info.hu

 

H-4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 6.
Telefon: (+36 42) 504-647
E-mail: szabolcs-m@tourinform.hu
www.tourinform.szabolcs.net

A kiadvány a „Nyírségi Turistavarázs” projekt keretén belül valósult meg. 

Készült a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. megbízásából
az ALTAMIRA Grafikai Stúdióban.
Grafika: Simon  Tibor
Fotók: Balázs Attila
Nyomtatás: ColorPack Zrt.

A kiadványban szereplő fotók és egyedi grafikai megoldások szerzői jogvédelem alatt állnak. 
Azokat kiemelni, más célra felhasználni kizárólag a  Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 
engedélyével szabad!

Nyíregyháza


