


Istnieje miasto na Węgrzech, które pracowitością, 
wolą działania, cierpliwą pracą mieszkających 
tu ludzi z niewielkiego, sennego osiedla stało 
się wielobarwnym miastem wojewódzkim 
pulsującym życiem. Miasto przyciąga turystów 
gościnnością, swoimi możliwościami, uroczym 
śródmieściem, zabytkami i kolorowym życiem 
kulturalnym. Domki z ubiegłego wieku, kościoły, 
budynki publiczne, parki, rzeźby, kwiaty, fontanny, 
cieniste alejki pokazujące co sezon inne twarze 
czynią Nyiregyhazę miastem niepowtarzalnym. 
Mieszkańcy rozsądnie gospodarzą darami 
natury, stuletnie drzewa lasu Sóstógyógyfürdő są 
świadkami jego rozwoju. Nyíregyháza to światowej 
sławy zoo, kąpieliska, wielobarwne życie kulturalne, 
festiwale, programy młodzieżowe i wiele, wiele 
atrakcji dla wszystkich grup wiekowych.
Miasto stale się zmienia, rozwija, przekształca 
i odnawia; jest w nim jednak coś, co pozostaje 
bez zmian: entuzjazm, życzliwość i zapraszająca 
gościnność mieszkańców.

Dr. Ferenc Kovács
Prezydent Miasta
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Muzeum kryjące złote skarby

W sali sejfowej Muzeum Jósa Andrása są przechowywane 
złote monety, które znaleziono w Újfehértó podczas 
porządkowania ogrodu budynku. Pochodzące 
przeważnie z XVI i XVII wieku złote forinty wykonane 
za panowania Zygmunta Luksemburskiego, Matthiasa i 
Ferdynanda I są prawdopodobnie ukrytym majątkiem 
uciekającego nagle obywatela lub handlowca.
Znalezisko archeologiczne waży 1,3 kg, jego wartość w 
XVII wieku pozwoliłaby na kupno całkiem 
pokaźnego domu.
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Nyíregyháza jest może miastem trochę mniej bogatym w dzieje historyczne, 
zabytki i atrakcje turystyczne, ale zainteresowanym zwiedzającym rychło ukazuje 
swe unikalne bogactwo. Warto się przejść po ulicach i placach śródmieścia, 
przeglądnąć publikacje dotyczące miejscowych historii lub przyjrzeć się 
tabliczkom z nazwami ulic, które odzwierciedlają istotne wspomnienia minionych 
wieków, dziedzictwo wybitnych - związanych z miastem postaci czy też ważne 
relikwie naszej historii.
Prawdziwy rozkwit miasta rozpoczął się w połowie XVIII wieku i tak naprawdę 
dopełnił się w drugiej połowie wieku XIX. Chodząc po ulicach i placach natrafimy 
na architekturę, która odzwierciedla wiekową świetność miasta.



Ikona a liturgia

Wielbiciele wyjątkowych dzieł sztuki mogą znaleźć 
unikalne skarby w urzędzie biskupa greko-katolickiego: 
rzadkie XVII i XVIII wieczne ikony, rzeźby-ikonostasy, 
przedmioty liturgiczne i kostiumy - by wymienić tylko 
kilka z zabytków kultury greko-katolickiej.

Tajemnicza złota kula

W czasie remontu kościoła ewangelickiego w 2001r. 
ponowne złocenie kuli wieży stało się koniecznością, 
a dopiero przy jej zdemontowaniu okazało się, jakie 
skarby ona kryje. W dokumentach umieszczanych w roku 
1822, 1853 i 1883 zanotowano ważniejsze wydarzenia 
ówczesnej Nyíregyházy - klęski głodu, pożary oraz dane 
związane z kościołem itp. -  pozwalające na wyjątkowy 
wgląd w historię XIX-wiecznego miasta gminnego.
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Od wiosny aż do jesieni liczne festiwale, programy 
plenerowe oraz imprezy kulturalne oczekują na 
zwiedzających. Spektakle plenerowe teatru w 
śródmieściu i w Sóstófürdő, koncerty klasyczne 
i organowe w kościołach miasta tudzież 
festiwale międzynarodowe oferują intelektualne 
orzeźwienie w miesiącach letnich.

Od lat miasto jest gospodarzem największego bezpłatnego 
wydarzenia kulturalnego w Europie Środkowej - festiwalu 
muzyki światowej „Vidor”.
Pod koniec sierpnia, przy okazji cyklu programów atmosfera 
karnawału przenika miasto i tak już tętniące życiem. Obok 
komedii wystawianych przez Teatry biorące udział w 
wydarzeniu i najnowszych filmów węgierskich - koncerty 
plenerowe, wystawy artystyczne, teatr marionetek, 
stand-upy jak i żywe posągi bawią mieszkańców miasta i 
liczną grupę gości.

Sztuka i kultura 8 9



Sztuka i kultura

Żyjąca wioska

Uwagę przebywających w skansenie przyciągną nie tylko budynki i eksponaty, 
ale także specjały pieczone w piecyku, a nawet - z racji odradzających się 
zwyczajów ludowych możecie stać się uczestnikiem specjalnego świata 
tradycyjnych uroczystości wiejskich.
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rodzinne wakacje

Zoo naj…, naj…, naj… 

W najbardziej ekscytującym ogrodzie zoologicznym w kraju czekają na 
zwiedzających liczne przeżycia. W Zielonej Piramidzie możemy spotkać 
smoki z Komodo, orangutany, słonie, podziwiać egzotyczne rośliny z mostu 
wiszącego. W Oceanarium otwiera się przed nami fauna i flora oceanu 
Indyjskiego. Spacerując ścieżką Tarzana możemy uzyskać wgląd w życie 
codzienne żyraf, goryli, rodzin karłowatych hipopotamów czy lwów. 
Kto poszukuje wyjątkowych doświadczeń, może się budzić razem
ze zwierzętami w hotelu znajdującym się na terenie zoo.
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KOALAND – Park przygodowy

Co byłoby bardziej zabawne, niż próba swoich 
umiejętności, odwagi rodziców i ich dzieci wśród 
lasów Sóstói w 100-punktowej kolejce linowej?
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Ogród pełen przygód

Przez zabawę dzieci mogą odkryć florę w ogrodzie botanicznym otoczonym lasem 
Sóstói. Najpierw rodzice mogą się zachwycić liliami i rododendronami, a dzieci roślinami 
owadożernymi i mimozami, by później powędrować w labiryncie tuji lub pobrykać w 
ogrodzie husarskim.

Po tych wszystkich emocjach przed nami wciąż wiele do odkrycia. Leśny plac zabaw i 
ścieżki edukacyjne czekają na młodszych i starszych, a jeśli świeże powietrze leśne sprawi, 
iż poczujemy głód, to możemy udać się na grilla do specjalnie wyznaczonych do tego 
miejsc odpoczynku.
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Odkryjcie kąpieliska miasta! W dni słoneczne możecie się kąpać 
w cieniu drzew Kąpieliska Parkowego, popijając w basenie 
orzeźwiające koktajle, a w tym czasie co bardziej odważni 
mogą się rozerwać w parku ze zjeżdżalniami. Lecz jeśli jesteście 
miłośnikami wód naturalnych, rekreację zapewnia jedwabista 
woda jeziora i specjalna piaszczysta plaża.
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Jeśli pogoda nie sprzyja kąpieli na zewnątrz, wewnątrz czekają 
na miłośników wody akwaparku Aquarius lub położone w 
centrum miasta Kąpielisko „Julia”.

Ci, którzy podczas wakacji oczekują na wielki połów mogą 
spróbować szczęścia w wielu miejscach dla wędkarzy. Karp, 
szczupak, sum i leszcz mogą się złapać na przynętę; poza tym 
w wytyczonych do tego miejscach można od razu upiec swoją 
świeżo zdobytą sztukę.
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Lasy Sóstógyógyfürdő, okolice miasta i krajobrazy 
regionu Nyirség stanowią doskonałą bazę dla 
miłośników wakacji aktywnych. Pieszo, rowerem, a 
nawet na koniu można zwiedzać okolice. Wędrując 
leśnymi ścieżkami lub pedałując rowerem na drogach 
wybudowanych dla rowerzystów możecie się zapoznać 
z najpiękniejszymi zakątkami, zabytkami, atrakcjami 
miasta i regionu.

Hodowla koni ma długą tradycję wśród wydm Nyírség, 
na wypróbowanych terenach do jazdy konnej możemy 
się cieszyć z unikalnego przeżycia integrującego konia 
z jeźdźcem. Bardziej wygodni mogą odkryć szczególny 
świat folwarków krzaczastych (specjalnej struktury 
osad) oglądając je z powozów konnych.

Zwolennicy specjalnych dyscyplin sportowych na 
pograniczu miasta, na ćwiczebnym polu golfowym 
mogą udoskonalić wiedzę praktyczną, a bardziej 
odważni – jako goście lokalnego klubu - mogą także 
spróbować skoczyć ze spadochronem.
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Poza szeroką ofertą programową i możliwościami odpoczynku latem, zima też nie jest spowita mgłą nudy w naszym mieście 
i w jego okolicach. Jeziora, znane jako miejsca rekreacji i kąpieli w okresie letnim, zimą przemieniają się w lodowisko, by 
ponownie zaludnić okolice szczęśliwymi ludźmi. Wielu z ich oddaje się tej pasji zimowej na jeziorach Bujtosi lub na lodowisku 
miejskim, a w niektóre zimowe weekendy niemal całe miasto zakłada łyżwy i cieszy się jazdą.

Z nadejściem Bożego Narodzenia, pojawiają się typowe atrakcje zimowe, powozy letnie w folwarkach zastępują sanie, którymi 
można wyruszyć na wycieczki konne, a od początku grudnia świątecznie udekorowane miasto przyciąga odwiedzających 
adwentowymi kiermaszami i koncertami.
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Kto by nie słyszał o palince uważanej za 
Hungaricum? Według jednomyślnej opinii 
mistrzów gorzelni, dobrą palinkę produkuje 
się tylko z wysokiej jakości, dojrzałych owoców 
bez skazy. Cóż, warunki te są w tym regionie 
spełnione. Palinki z wiśni, śliwek i jabłek, nosząc 
nazwy lokalnych regionów, pod ochroną 
pochodzenia - cieszą się powodzeniem na 
całym świecie. Oprócz tych znanych marek, 
również liczne gatunki wysokiej jakości palinki i 
destylaty  są produkowane w małych i większych 
gorzelniach. Warunki to nie wszystko - na ziemi 
ojczystej Krudiego pędzenie dobrej palinki to mus.

Smaki regionu Nyírség

Liczne karczmy i restauracje miasta oferują 
potrawy lokalne, zachowując kulinarną 
różnorodność Nyírség. Warto wśród nich 
wymienić zupę z kluskami na sposób 
Nyírség, placki, placki ziemniaczane, 
prażoną kukurydzę, jabłka w miodzie i wiele 
innych miejscowych specjalności godnych 
spróbowania.

Jeśli w czasie letnich upałów mamy tylko 
ochotę na orzeźwiającą lemoniadę lub 
na lody, tarasy kawiarni i cukierni są 
doskonałym wyborem.
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Wyprawa za miasto

Po zwiedzeniu Nyíregyházy warto wyjechać na wycieczkę w celu poznania 
otaczającego miasto, naprawdę bogatego w atrakcje miejscowego świata. 
Zwiedzać bliskie okolice możemy samochodem, autobusem, pociągiem 
lub nawet rowerem, gdzie czekają na podróżnych historyczne, kulturalne, 
gastronomiczne, tudzież związane ze środowiskiem naturalnym atrakcje.

Co roku tysiące pielgrzymów odwiedza nasze sanktuarium narodowe 
w Máriapócs.  Znajdującą się tam cudowną ikonę „płaczącej Maryi” i 
świątynię Papież Jan Paweł II odwiedził w 1991 r.

Nyírbátor, dawna siedziba rodziny Batorych 
jest ważnym świadkiem historii naszego 
kraju. W mieście pamięć rodziny szlacheckiej  
zachowana jest nie tylko przez zabytki 
architektury – XV-wieczny gotycki kościół 
reformacki i konwentualny, zamek kryjący 
muzeum figur woskowych i zabytkowy 
deptak - ale także przez nazwę kąpieliska, od 
smoka figurującego w rodzinnym herbie.
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Wyprawa do Érpatak i do Gorzelni Zsindelyes to 
program niemal obowiązkowy. W warsztacie produkcji 
destylatów - wyróżnionych licznymi nagrodami na 
targach międzynarodowych - możemy się zapoznać z 
tajemnicami produkcji palinki, a co jeszcze ciekawsze, 
możemy spróbować prawie 40 rodzajów specjalnych 
napojów wyprodukowanych z owoców.

Jeśli po takim nawale atrakcji wciąż zostanie nam 
trochę czasu, to warto go poświęcić na zwiedzenie 
gotyckiego kościoła reformackiego z XV w. w Apagy.

Nagykálló-Harangod  jest znaną nazwą wszystkim uprawiającym 
tradycyjny taniec ludowy. Leżące w dolinie, otoczone lasem jezioro, 
na którym można popływać łódką jest popularnym miejscem 
wycieczek; to także nad jego brzegiem dorocznie spotykają się 
rodzimi tancerze ludowi - uczestnicy obozu TÉKA.
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