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Există un oraş în Ungaria care prin sârguinţa şi munca
asiduă a oamenilor de aici, dintr-o localitate mică,
adormită a devenit o reşedinţă de judeţ animată.
Un oraş, care îşi aşteaptă vizitatorii cu ospitalitate,
cu multiple posibilităţi de recreere, cu un centru
pitoresc, cu monumente istorice, cu o viaţă culturală
bogată. Căsuţe şi clădiri impozante construite în
secolele trecute, biserici, parcuri, statui, flori, fântâni
arteziene, alei umbrite care îşi schimbă aspectul de la
anotimp la anotimp, conferă oraşului Nyíregyháza un
caracter unic. Locuitorii oraşului gestionează eficient
oportunităţile oferite de natură, copacii seculari
ai pădurii Sóstógyógyfürdő fiind martorii vii ai
acestor strădanii. Renumita Grădină zoologică, băile
termale, viaţa culturală efervescentă, festivalurile,
programele pentru tineret şi alte
multe atracţii atrag orice generaţie.
Oraşul este într-o continuă
schimbare, se extinde, se dezvoltă,
doar unele lucruri rămân însă
aceleaşi: entuziasmul locuitorilor,
amabilitatea şi ospitalitatea cu care
îşi aşteaptă vizitatorii.

Primarul Municipiului Nyíregyháza
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Un Muzeu care ascunde comori de aur
În trezoreria Muzeului Jósa András sunt păstrate
monezile de aur descoperite într-o grădină din
localitatea Újfehértó. Forinţii din aur provin în marea
lor majoritate din secolul 16-17, din perioada regilor
Sigismund de Luxemburg, Matei Corvin, Ferdinand
I. Se presupune că acestea au aparținut unui
negustor sau unui locuitor care le-a ascuns înainte
de a fi obligat să ia calea refugiului. Comoara are o
greutate de 1,3 kg și echivalează valoarea unei case
mai instărite într-unul dintre oraşele de câmpie ale
secolului al XVII-lea.

Poate pare la prima vedere, însă oraşul Nyíregyháza are o istorie bogată
reflectată prin monumentele istorice şi atracţiile sale. Când descoperim centrul
oraşului descoperim relicvele trecutului, publicaţii locale, denumiri ale străzilor,
vestigii importante ale vremurilor trecute, moştenirile conducătorilor oraşului.
Oraşul a început să înflorească cu adevărat la începutul secolului al XVIII-lea şi
a atins culmea dezvoltării în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Străbătând
străzi şi parcuri, descoperim la fiecare pas valori arhitecturale din secolele
trecute.

Artă şi cultur ă
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Cupola misterioasă de aur
La reabilitarea bisericii evanghelice din anul 2001 s-a
realizat restaurarea cupolei aurite din vârful turnului.
La desfacerea ei s-au descoperit că aceasta ascundea o
serie de comori nebănuite. Predecesorii noştri au ascuns
aici o serie de documente legate de evenimentele anilor
1822, 1853 apoi 1883, perioada foametei, incendii, viaţa
comunităţii, ş.a.m.d., evenimente din secolul al XIX-lea
parte din istoria unui oraş de câmpie.

Icoane şi obiecte bisericești
Cei ce apreciază valorile artistice deosebite vor
descoperi o serie de comori rare la Oficiul Eparhiei
Greco - Catolice: icoane din secolele XVII-XVIII, sculpturi
din lemn pe iconostas, obiecte liturgice, veşminte
preoțești – sunt doar câteva dintre vestigiile cultului
greco-catolic.

Artă şi cultur ă
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De ani de zile, oraşul este gazda celui mai mare eveniment
internațional de muzică și artă gratuit din Europa Centrală
- festivalul VIDOR, la care iau parte artiști din întreaga
lume. Evenimentul este organizat la sfârşitul lunii august,
în oraş fiind o atmosferă de carnaval, locuitorii şi vizitatorii
luând parte la comediile diferitelor teatre, la proiecția celor
mai noi filme ale cineaştilor maghiari, concerte în aer liber,
expoziţii de artă, teatru de păpuşi, sculpturi vii.

Din primăvară și până toamna vizitatorii sunt
aşteptaţi să ia parte la numeroase festivaluri,
programe în aer liber şi alte evenimente culturale.
Teatrul în aer liber din centrul oraşului sau de la
Sóstógyógyfürdő, concertele şi recitalurile de orgă
din bisericile din oraş, festivalurile internaţionale,
oferă posibilitatea relaxării spirituale în lunile de
vară.

Artă şi cultur ă
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Satul care trăieşte
La muzeul etnografic vizitatorul poate cunoaşte viaţa satului de
odinioară. Vizitând muzeul, puteţi descoperi nu numai case, obiecte
ci puteţi gusta bunătăţile coapte în cuptor, puteţi afla obiceiurile
populare, devenind actor în lumea deosebită a sărbătorilor
tradiţionale ale satului de demult.

Artă şi cultur ă
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familia îşi petrece împreună vacanţa

Natur ă şi activităţi în aer liber
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O grădină zoologică deosebită
Nenumărate evenimente vă aşteaptă în cea mai interesantă grădină
zoologică din ţară. La Piramida Verde puteţi întâlni varani din Insulele
Comodo, urangutani, elefanţi, iar pe punțile suspendate putem admira
frumusețea plantelor exotice. Oceanarium-ul prezintă privitorilor lumea
acvatică a Oceanului Indian. Mergând pe Poteca lui Tarzan, putem arunca o
privire la viaţa de zi de zi a girafelor, gorilelor, hipopotamului pitic sau a leilor.
Acei vizitatori care doresc ceva cu adevărat aparte, se pot trezi deodată cu
animalele în hotelul aflat în perimetrul grădinii zoologice.
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Parcul de aventuri din Nyíregyháza
Ce poate fi mai interesant şi mai recreativ decât ca
părinţii și copiii să-şi încerce împreună abilităţile
pe pista de cablu cu 100 staţii aflată la nivelul
coroanei copacilor din Pădurea Sóstó?

Natur ă şi activităţi în aer liber
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Grădina cu aventuri
În Grădina botanică îmbrăţişată de Pădurea Sóstó copiii pot descoperi lumea plantelor.
În timp ce părinţii admiră nuferii, copacul de rhododendron, copii pot fi atrași de lumea
plantelor carnivore, mimoze, pot încerca labirintul din tuia sau se pot juca în grădina
husarilor.
După toate aceste întâmplări, mai rămân totuși lucruri de descoperit. Cei mici şi cei mari
sunt aşteptaţi pe cărările tematice din pădure, iar dacă vi se face foame după plimbarea in
aer liber puteţi prăji slănină şi face un grill în locuri special amenajate.

Natur ă şi activităţi în aer liber
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Descoperiţi ştrandurile oraşului! Puteţi face plajă la umbra
copacilor din ștrandul Parkfurdo, puteţi savura cockteiluri
revigorante în bazin, iar cei mai curajoşi pot încerca
toboganele. Dacă vă plac mai degrabă apele naturale,
vă puteţi odihni pe plaja lacului cu un nisip și o apă specială.

Natur ă şi activităţi în aer liber
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Dacă timpul este nefavorabil pentru baie în aer liber, iubitorii
apelor sunt aşteptaţi la Baia Aquarius sau Baia Julia aflată în
apropierea centrului oraşului.
Pescarii îşi pot încerca norocul în nenumărate locuri. Cei care au
suficientă răbdare, pot avea noroc să prindă crap, ştiucă, somn,
plătică. Există şi posibilitatea să-şi gătească peştele prins în
locuri special amenajate.

Natur ă şi activităţi în aer liber
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Pădurea Sóstó, împrejurimile oraşului, zonele din
Nyírség oferă posibilităţi deosebite celor care preferă
vacanța activă. Zona poate fi parcursă pe jos, cu
bicicleta, dar chiar și călare. Pe cărările tematice din
pădure sau pistele pentru biciclete putem descoperi
cele mai frumoase locuri, monumente, atracţii ale
oraşului și ale împrejurimilor.
Creşterea cailor este o activitate tradiţională între
dunele de nisip din Nyírség, pe traseele prestabilite
putem avea parte de acea senzaţie deosebită care
uneşte calul şi călăreţul. Celor mai comozi le oferim
posibilitatea de a descoperi din căruţă zonele deosebite
de la marginea oraşului.
Iubitorii sporturilor deosebite îşi pot aprofunda
cunoştinţele pe terenul de golf, iar cei mai curajoşi pot
încerca şi paraşutismul la clubul sportiv local.

Relaxare activă în aer liber
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Alături de multiplele posibilităţi pe cere le oferă vara, nici iarna nu este de loc plictisitoare în oraş şi în împrejurimi. Lacurile
de la Sóstó devin iarna patinoare înțesate de oameni veseli. Patinajul a devenit de mulți ani o pasiune atât pe lacurile de la
Sóstó cât şi la patinoarul din oraş. În week-endurile de iarnă aproape toţi orăşenii îşi încalță patinele şi se bucură de mirajul
patinajului.
În preajma Crăciunului se înmulţesc și programele specifice iernii. În gospodăriile dimprejurul oraşului locul căruţelor îl
iau săniile trase de cai, iar la începutul lunii Decembrie centrul oraşului se îmbracă de sărbătoare şi-şi aşteaptă vizitatorii la
târgul de advent, concerte, programe deosebite.

Relaxare activă în aer liber
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Există cineva care nu a auzit încă de
pălincile considerate hungaricum? Opinia
producătorilor de alcool este unică. O pălincă
bună se poate face doar din fructe coapte de
o calitate deosebită. Toate aceste condiţii sunt
întrunite în această regiune. Pălinca din vişine,
prune, mere având în denumirea produsului
zonele de unde provin, sunt mărci înregistrate
şi cunoscute în întreaga lume. Pe lângă
acestea, distileriile mai mici şi mai mari produc
diferite pălinci de calitate şi produse distilate.
Opinia localnicilor este că în locul natal al lui
Krúdy Gyula o palincă bună nu este doar o
condiţie, ea este o pretenţie.

Numeroase restaurante mai mici şi mari
oferă oaspeților săi gusturi locale păstrând
caracterul specific al gastronomiei din
Nyírség. Merită să fie gustate supa de
găluşte din Nyírség, mâncarea de cartofi
cu usturoi (lapcsanka), langoşul cu cartofi,
porumbul copt, merele cu miere de albine şi
multe alte preparate tradiţionale.
Dacă în zilele toride de vară doriţi doar o
limonadă sau o specialitate de îngheţată,
cafenelele sau terasele cofetăriilor ne
invităm să le trecem pragul.

Gastronomia din Nyírség
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Unul din martorii importanţi ai istoriei
ţării noastre este cuibul străbun al familiei
Báthori din Nyírbátor. În oraş alături de
monumentele care păstrează amintirea
familiei nobiliare din secolul 15 – biserica
reformată şi biserica minoriţilor, castelul cu
panoptic, aleea istorică – există şi o baie în
numele căreia se regăseşte dragonul din
stema familiei nobiliare.

Vizitatorii oraşului Nyíregyháza merită să-şi planifice un traseu ocolitor
şi să viziteze bogatele atracţii ale zonei care poate fi vizitată cu maşina,
cu autobuzul, cu trenul ba chiar şi cu bicicleta şi unde atracţiile istorice,
culturale şi gastronomice îşi aşteaptă oaspeții.
În fiecare an mii de pelerini vizitează locul naţional de pelerinaj Máriapócs.
Biserica şi „Icoana Mariei care plânge” a fost vizitat în anul 1991 şi de către
papa Ioan Paul al II-lea.

Opinii despre excursiile
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din împrejurimi
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Nagykálló-Harangod un nume cunoscut în rândul amatorilor de
dansuri populare şi obiceiuri tradiţionale. Lacul înconjurat de păduri
este o staţiune de agrement unde se pot efectua plimbări cu barca.
Aici, în tabăra TÉKA au loc întâlnirile anuale ale celor pasionați de
dansurile populare.

Dacă vizităm Érpatak în apropiere de Nyíregyháza,
este aproape obligatoriu să vizităm și Distileria de
Palincă Zsindelyes. În distileria a cărei activitate
este recunoscută la nivel mondial fiind decorată cu
numeroase distincţii şi medalii vom cunoaşte secretele
pălincii şi vom putea degusta băuturi deosebite
realizate din aproape 40 feluri de fructe.
Dacă vă mai rămâne timp și după toate aceste
activități, merită să vizitaţi biserica reformată din
Apagy, construită în secolul al XV-lea.

Opinii despre excursiile
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din împrejurimi
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