Tуристичні чари

Ніршезького краю

Є в Угорщині місто, яке завдяки уважності,
старанності та наполегливій праці своїх мешканців,
із маленького, сонного містечка перетворилося на
колоритний обласний центр. Місто, яке приваблює
відвідувачів своєю неперевершеною гостинністю,
природними умовами, затишним центром,
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Ніредьгаза
Місто, де зародж уються
враження

пам’ятниками мистецтва та розмаїтим і яскравим
культурним життям. Старовинні будиночки минулого
століття, громадські будівлі, храми, парки, статуї, квіти,
фонтани, тінисті променади, які у кожну пору року
показують своє нове обличчя, роблять місто Ніредьгаза
унікальним. Тутешні мешканці мудро господарювали
дарами природи, і багатовікові дерева заманливого
лісу

курортного

містечка

Шоштодьодьфюрде

є

свідченням такого ставлення. Всесвітньо відомий
зоопарк, курорти, жваве культурне життя, фестивалі,
молодіжні програми, інші численні дивовижні атракції
ваблять сюди усі покоління. Місто постійно змінюється,
зростає, перетворюється, оновлюється, але дещо
лишається незмінним: це ентузіазм, добросердість та
гостинність місцевих мешканців, які так чекають гостей
до свого рідного міста.

Др. Ференц Ковач
мер
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Музей золотих скарбів
У сейфовій кімнаті музею ім. Андраша Йоша
зберігаються золоті скарби нумізматики, які були
знайдені у поселенні Уйфегерто під час упорядкування
саду одного будинку. Ці золоті монети, що переважно
походять з XVI-XVII століття - часів правління
Сигізмунда Люксембурзького, Матяша та Фердинанда
І - ймовірно є поквапно схованим майном
громадянина або торгівця. Знахідка важила 1,3 кг, за
її вартість у XVII столітті у селищі можна було купити
гарний будинок.

Мистецтво та культура
На перший погляд історія, історичні пам’ятки, атракції Ніредьгази не вельми
примітні, але очам допитливого відвідувача один за одним відкриватимуться
її особливі шедеври. Знайомлячись із центром міста, гортаючи видання з
історії краю, роздивляючись вуличні таблички, ви почуєте відгомін чудових
спогадів про минулі епохи, дізнаєтеся про спадок наших видатних предківміщан та важливі реліквії нашої історії.
Справжній розквіт міста припадає на період від середини XVIII до другої
половини XIX століття. Гуляючи вулицями та парками міста, ви побачите
чималу кількість архітектурних пам’яток цих плідних часів.

Слідами наших предків...
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Таємнича золота куля
Під час реконструкції євангельської церкви у 2001 році
виникла необхідність провести повторне позолочення
кулі вежі. Розібравши кулю, несподівано виявили, які
скарби вона приховує. На аркушах паперу, покладених
у кулю у 1822-му, 1853-му, а потім у 1883-му роках, наші
предки записали найважливіші події тих часів у місті
Ніредьгаза – голодомор, пожежа, дані про парафію,
тощо – надавши нам рідкісну можливість уявити історію
населеного пункту міського типу XIX століття

Ікони та літургія
У стінах канцелярії Греко-католицької єпархії
шанувальники унікальних художніх цінностей
можуть знайти незвичайні скарби мистецтва:
раритетні ікони XVII-XVIII століть, різьблення
іконостасу, літургійні ризи та предмети – і це лише
декілька тутешніх пам’яток греко-католицької
культури.

Слідами наших предків...
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Культурне поповнення

Вже роками місто є господарем найбільшого у
Центральній Європі заходу світової музики та культури
– фестивалю Юмору «VIDOR». Наприкінці серпня, у
рамках різноманітної палітри програм, вже і так жваве
місто пронизує карнавальний дух, і поряд з театральними
комедіями, з найновішими угорськими кінокомедіями
мешканців міста та численну кількість гостей розважають
різноманітні літні концерти, художні виставки, лялькові
вистави, стендап-комедії та чимало живих скульптур.

Численні фестивалі, програми просто неба
та інші культурні заходи очікують на відвідувачів
від ранньої весни до пізньої осені. У літній сезон
на Вас очікує духовна насолода від концертів,
зокрема, органних концертів у храмах міста,
міжнародних фестивалів та театральних вистав,
що проводяться в амфітеатрі у центра міста та у
курортному містечку Шоштодьодьфюрде.

Слідами наших предків...
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Живе село
Завітавши до етнографічного села-музею у Шошто, ви зможете зануритись
у життя старовинного села. Гуляючи скансеном, ви не тільки оглянете
будівлі, ознайомитеся з експонатами, а й скуштуєте випечені в печі ласощі,
а на заходах із відродження народних звичаїв навіть зможете долучитися
до особливого світу традиційних сільських свят.

Слідами наших предків...
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На радість дітей –
на канікулах уся сім’я

Природа та активність
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Кращий із кращих зоопарків
У найбільш захопливому зоопарку країни гостей очікують незліченні
враження. У «Зеленій піраміді» ви зустрінетеся з комодськими
драконами, орангутангами, слонами, а з підвісних містків зможете
помилуватися екзотичними рослинами. В Окенаріумі перед вами
відкривається жива природа Індійського океану. Пройшовши
стежкою Тарзана, ви матимете нагоду зазирнути у повсякденне
життя жирафів, горил, до сім’ї карликового бегемота або левів. А ті,
хто прагне насправді особливого враження, проживаючи в готелі на
території зоопарку, можуть прокидатися разом із тваринами.
.
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Ніредьгазький парк пригод
Що може бути більш розважальним, ніж коли
батьки та діти мають змогу спробувати свою
мужність та спритність між кронами дерев лісу
Шошто на канатній доріжці з перешкодами з
більш як 100 зупинками?

Природа та активність
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Сад пригод
У створеному в обіймах лісу Шошто ботанічному саду діти, граючи, зможуть
відкрити для себе дивовижний рослинний світ. Поки батьки милуватимуться
лілеями, кущами рододендрону, дітей чаруватимуть рослини-хижаки,
сором’язлива мімоза; на додачу малеча зможе досхочу поблукати у лабіринті із
туй або погратися на дитячому майданчику «Гусарський палац».
Після всього цього враження ще не закінчуються! Як на малих, так і на дорослих
очікує лісовий спортивний майданчик, пішохідні доріжки, а якщо на свіжому
лісному повітрі ваш шлунок почне бурчати, є можливість, підсмажити трохи сала
або шашлик на спеціально відведених для цього місцях.

Природа та активність

16

17

Відкрийте для себе курорти міста! У яскравий сонячний день ви
можете поплавати у затінку дерев заповідного парку, освіжитися
коктейлем, просто сидячи у басейні, поки хоробріші поринуть
у пригоди на екстремальних гігантських гірках. Але, якщо ви
прихильник природних вод, то бажаний відпочинок вам подарує
шовковиста вода та приємний піщаний пляж озера Шошто.

Водні пригоди
Природа та активність
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Якщо погода не підходить для купання просто неба, не хвилюйтеся: прихильників водного
відпочинку очікують послуги купального комплексу та аквапарку «Акваріус» або курорт у
центрі міста «Юлія». Якщо ж болить поперек, спина, коліна чи інші суглоби кінцівок, варто
спробувати курси лікування у нашому новому бальнеологічному центрі на базі відмінної
термальної води. Той, хто мріє на відпочинку про великий улов, зможе спробувати своє
рибальське щастя на багатьох місцях для риболовлі. На вудку терплячого рибалки може
попастися короп, щука, сом, лящ, а на виділених на березі місцях свій улов можна одразу
і приготувати.

Природа та активність
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Казкова сила Шоштодьодьфюрде, околиці міста
та навколишні місця Ніршезького краю дарують
прекрасні можливості прихильникам активного
відпочинку. Нашим краєм можна мандрувати пішки,
на велосипеді або навіть верхи на коні. Гуляючи
лісовими доріжками, катаючись на велосипеді, ви
відкриєте для себе найкращі райони, пам’ятки та
атракції міста і його околиць.
Тут має великі традиції і конярство: серед піщаних
пагорбів Ніршезького краю, на пересіченій місцевості
ви отримаєте незрівнянні ні з чим враження від
верхової їзди, що об’єднує коня та вершника у
єдине ціле. Шанувальникам комфорту можливість
ознайомитися зі своєрідним життям купкових
поселень на околиці міста дають прогулянки у кінних
екіпажах або на возах.

Активний відпочинок
Активний відпочинок на природі
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Ентузіасти бігового спорту задовольнять
свою пристрасть до бігу на гумовій біговій доріжці
навколо озера, а найсміливіші можуть спробувати
навіть стрибки з парашутом у місцевому клубі.
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Зимові мрії, зимові радощі

Поряд з літньою кавалькадою та можливостями відпочинку у нашому місті та його околицях, зимовий сезон
теж не назвеш нудним. Озера Шоштодьодьфюрде, які у літній сезон слугують курортом та місцем відпочинку,
взимку перетворюються на ковзанку, знову наповнюючи край веселим галасом. Багато хто підкоряється цій
зимовій пристрасті на озерах «Буйтоші» або на міському критому катку; таким чином, на вихідних практично
все місто надягає ковзани і насолоджується катанням.
Із наближенням Різдвяних свят з’являється все більше традиційних зимових програм. У купкових поселеннях
карети та вози замінюють на сани, на яких можна вирушити у затишну екскурсію, а з початку грудня місяця
центр міста вбирається у свої святкові зимові шати і запрошує гостей на Різдвяний ярмарок із концертами та
іншими програмами.

Активний відпочинок на природі
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Шматочок насолоди
Хто ще не чув про патентовану угорську
палінку? Майстри палінчарень погоджуються
з тим, що хороша палінка виготовляється
тільки і виключно із високоякісних, стиглих і
бездоганних фруктів. І наш край відповідає
цим умовам. Палінки із вишні, сливи
та яблук, що мають відповідну назву місцевих
сортів підкоряють увесь світ, але крім цього
чимало високоякісних палінок та дистилятів
виготовляють у більших-менших ґуральнях.
Місцеві кажуть: на рідній землі Дюли Круді це не
тільки талант, а й обов’язок.

У місті є чимало менших та більших
ресторанів, які пропонують місцеві
страви, зберігаючи гастрономічний
колорит Ніршезького краю.
Ніршезький суп з галушками, деруни,
картопляна оладка, смажена
кукурудза, медове яблуко, а також інші
місцеві делікатеси неодмінно варто
скуштувати, завітавши до нас.
У літню спеку освіжитися лимонадом
або поласувати собливим морозивом,
вас кличуть тераси кав’ярень та
кондитерських лавок.

Ніршезька смакота
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Важливим свідком історії нашої країни
є місто Нірбатор, маєток династії сім’ї
Баторі. Пам’ять дворянської сім’ї зберігають
не тільки архітектурні пам’ятки – зведені
у XV столітті готична реформатська
церква та церква міноританців, замок
з паноптикумом, історичний бульвар -,
а навіть і курорт, який названий в честь
дракона в гербі заможної сім’ї.

Навколо нас
Якщо ви вже завітаєте до міста Ніредьаза, то варто зробити невеличке
коло, щоб помилуватись неймовірною красою тутешніх країв
Навколишні місця можна об’їхати на автомобілі, автобусі або навіть на
велосипеді – і скрізь на мандрівників, поряд із природними чарами,
очікують історичні, культурні та гастрономічні враження.
Щороку сотні тисячі прочан відвідують національне святе місце –
Маріаповч. Чудотворну мироточиву ікону Пресвятої Богородиці,
що знаходиться у храмі, у 1991-му році відвідав і сам папа Іван Павло ІІ.

Екск урсійні програми по околиці
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Надькалло-Гаранґод – ця назва знайома тим, хто зберігає
традиції народних танців. Тутешнє озеро в обіймах лісу – улюблене
місце для катання на човні; крім цього, сюди, до табору «TEKA»,
щороку збираються на побачення угорські виконавці народних
танців.

Відвідуючи селище Ерпатак, варто неодмінно
завітати до ґуральні «Жіндеєш». Тут, на заводі
з виробництва дистилятів, неодноразово
нагородженому різними відзнаками та медалями,
вам відкриють таємниці винокурної справи. Та ще
більш захопливою є можливість скуштувати цих
незрівняних напоїв, що їх виробляють із майже 40
видів фруктів.
Якщо після такої кількості програм у вас ще
залишилося трохи вільного часу, пропонуємо
відвідати готичну реформатську церкву XV століття
у селищі Ападь.

Екск урсійні програми по околиці
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