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AJÁNLÓ
Ajánló

E

gyre többen pattannak biciklire hazánkban, ha nem is
minden nap, de egy-egy jó túra kedvéért biztosan. Az
utóbbi években jelentősen nőtt a kerékpározók és aktív élményeket keresők száma, éppen ez a tendencia hívta életre
következő kiadványunkat, amely Nyíregyházán és a térségben kínál remek kerékpártúra útvonalakat.
Bár a város és környéke nem rendelkezik csábító hegyekkel, dombokkal, a Nyíregyházán és a térségében kiépített
bicikliutak vagy a környék alacsony forgalmú útjai kiválóak
rövidebb-hosszabb túrákhoz. A rövidebb kirándulásokat
azoknak ajánljuk, akik Nyíregyháza nevezetességeit két keréken szeretnék felfedezni vagy szívesen barangolnának a
bokortanyák világában. A hosszabb távolságokhoz szokott
túrázók viszont a Nyírség legizgalmasabb kulturális örökségeit is felfedezhetik, amelyek Magyaroroszág fontos történelmi és szakrális emlékhelyei is egyben. Választhatják
ugyanakkor a kevésbé ismert területeket is, többségében
olyan középkori emlékek felkeresésével, amelyekről első
ránézésre, kívülről nem is gondolnánk, milyen izgalmas
freskókat, kőfaragványokat, műrészleteket takarnak. Ajánlatunk között szerepel egy, a Tokaji borvidéket is magába
foglaló útvonal, amely a rétközi örökségkör nyomán haladva egy letűnt vízi világ megismerését rejti.
Bármelyiket is választjátok, csalódni biztos nem fogtok!

Biciklire fel, élményekben gazdag túrák
várnak rátok!
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nyíRegyházi bRingAköR
VároSTörTéNETI KEréKPárTÚrA
NyírEgyHázáN

Nyíregyháza – Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

R

endkívül sokan érkeznek Nyíregyházára, hogy megnézzék Magyarország, sőt mára Európa egyik legjelentősebb állatparkját, felkeressék a város híres
üdülőterületét, Sóstógyógyfürdőt és annak fürdőkomplexumait. Nekik ezúttal azt javasoljuk, hogy fedezzék fel a
várost, annak kulturális és természeti örökségét, emblematikus épületeit, parkjait bringával, egy közel 40 kilométeres
túra keretében. Az útvonal szinte végig kerékpárúton, kerékpársávokon halad. Tapasztalni fogjátok, hogy Nyíregy-
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háza a parkok, terek városa, éppen ebből adódóan a belváros felfedezését térről térre javasoljuk megtenni. A túra
Nyíregyháza belvárosából – a Kossuth térről – indul, ezt
követően egy kis 1,5 kilométeres belvárosi kör megtételével
a Hősök tere, a Bessenyei tér, a Benczúr tér, majd a Luther
tér felé indulva ismerkedünk meg a városközpont meghatározó épületeivel. A belvárosi körtúra után Sóstógyógyfürdő felé fogtok indulni, de útközben álljatok meg a Nyíregyházi Egyetemnél, ahol számos látványosság sorakozik

Nyíregyháza – Városháza

(Bencs villa, botanikus kert, zsidó temető). Ezt követően a
sóstói erdő erdei útjain és kerékpárúton jutunk el Sóstógyógyfürdőre. A turisták által egyre inkább látogatott fürdőhelyen épült a Nyíregyházi állatpark, a Sóstói Múzeumfalu, valamint az Aquarius élmény- és Parkfürdő, a Tófürdő
és a Fürdőház. A Sóstói-tó megkerülése során megismerkedhettek a városrész reprezentatív műemlék épületeivel.
Sóstót elhagyva Libabokor irányába egy árnyas, alacsony
forgalmú mellékúton tekerünk tovább és a Nyíregyházával
szomszédos Nyírturára érkezünk meg. Nyírturán érdemes
megtekinteni a 15. században épült református templomot,
melynek késő gótikus kapuzata és falképei rendkívül látványosak. A túra zárásaként a Nyírtura-Nyíregyháza közötti
kerékpárúton érkezünk vissza Nyíregyháza belvárosába.
Vágjunk hát bele a nyíregyházi bringakörbe, amelynek van
egy rövidebb 16 kilométeres és egy hosszabb 37 kilométeres variánsa. Ti dönthetitek el, hogy melyiket szeretnétek

választani. A két túra Sóstó felfedezéséig egy nyomvonalon halad és csak utána válik szét, tehát a döntés a Sóstóitóhoz érve kell meghoznotok.
kossuTh Tér
A túra első állomása a Kossuth tér, Nyíregyháza szíve, kiülős teraszokkal, fagyizókkal, éttermekkel. A Kossuth tér
fesztiválok, vásárok, rendezvények helyszíne egész évben,
ahol mindig jelentős a gyalogos forgalom, így kellő körültekintéssel közlekedjetek. Itt nem mehettek 10 km/h-nál nagyobb sebességgel. A tér közepén a névadó, Kossuth Lajos
1912-ben felállított szobra áll, ez a túra nyitópontja. Az
óramutató járásával ellenkező irányban járjuk körbe a teret. Elsőként nézzük meg a városházát, mely két ütemben
épült fel: 1842-ben az első, 30 évvel később a felső szintje.
Kellett is a hely, mert miután 1858-ban elérte Nyíregyházát
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a vasút, a település szerepe felértékelődött, s a korábbi megyeszékhelyről, Nagykállóból előbb a törvényszék, majd a
megyei adminisztráció költözött át a városba, a városházára. 1876-ban Nyíregyháza lett a vármegye székhelye, miközben Nagykálló a városi rangját is elvesztette. Ha tovább
haladunk, egy szép, többemeletes bérházat látunk, ez a katolikus bérpalota. A város századfordulós épületei között
némileg kilóg a sorból a Metropol üzletház, mely azon a helyen épült, ahol hajdan a régi városháza állt. Ezt az épületet
vásárolta meg egy Benczúr nevű patikus, akinek 1842-ben
itt született meg gyula nevű fia. A híres festő kétéves koráig
lakott itt szüleivel, akkor még a ház előtt állt a római katolikus templom, amit később lebontottak. Az egykori Benczúr
ház 1944-ben leégett. A Metropol falán emléktábla hirdeti,
hogy az épületben született a nagy magyar festőművész. A
Kossuth térből kikanyarított, Samassa Józsefről elnevezett
tér érdekessége, hogy egyetlen épület áll rajta: a Magyarok
Nagyasszonya Társszékesegyház. Samassa József egri érsek saját költségén építtette a nyíregyháziaknak 1902-1904
között annak emlékére, hogy itt, a régi templomban tartotta aranymiséjét. Az építtető kérésére neoromán stílusban
tervezte meg tervezője, Nagy Virgil építész. A templombelső elegáns festése lenyűgöző. Lépjetek be néhány percre,
csodáljátok meg a róth Miksa műhelyében készült szíves
üvegablakokat is! Haladjatok tovább, egy kékesszürke épülethez értek, ez a Korona Hotel, amely Alpár Ignác tervei
alapján épült 1895-ben. Báloknak, rangos eseményeknek
adott helyet kezdettől fogva. Járt itt Bartók Béla és Kodály
zoltán is, az eseményeket emléktáblák jelölik a szálloda
falán. Máris a Dózsa györgy utcának autóforgalom elől
elzárt szakaszán jártok, innen látni a sétálórészt lezáró
Korzó üzletházat.
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A rákóczi utca elején találjuk a Városalapító atyák szobrát,
melynek alkotója Bíró Imre. 2003-ban, a pátenslevél kiadásának 250. évfordulóján avatták fel. Azt a pillanatot ábrázolja, amikor Károlyi Ferenc gróf átadja a kedvezményeket
tartalmazó okiratot (melynek eredetijét szigorúan őrzik)
Petrikovics János kisnemesi származású, szarvasi csizmadiamesternek, aki ezek után lelkesen szervezni kezdte az
újratelepítést. Pillantsatok fel a szobor mellett magasodó
épületre, vegyétek észre a tetején a méhkaptárt (lesz itt
három is összesen), hisz ez már a Takarékpalota, melynek
földszintjét jelenleg bank foglalja el. érdemes megnézni a
rákóczi utca felől megközelíthető ügyfélteret, annak színes
üvegekkel borított tetejét.
hősök Tere
A Kossuth tér után, a túra második fontos állomása a
Hősök tere. Meghatározó épülete az Alpár Ignác tervezte
megyeháza, amely 1892-ben épült, eklektikus stílusban. Kivitelezője a Barzó-Vojtovics páros. gyönyörködjetek Verán
József épületszobrász munkájában, és vessetek egy pillantást a két falfülkében Kallós Ede Szent Istvánt (balról) és
a névadó Szabolcs vezért (jobbra) ábrázoló szobraira. Két
miniszterelnök mellszobra található a bejárat előtt, balról
Lónyay Menyhért, jobbról Kállay Miklós. Kicsit hátrébb
lépve az épülettől, baloldalt a Himnusz költője, Kölcsey
Ferenc szobra. Ha hátat fordítottok az épületnek, a Hősök
tere látványa terül elétek. A téren még két fontos látnivaló:
Kisfaludi Stróbl zsigmond alkotása, az első világháború hőseinek emlékére állított emlékmű, mely három szoborkompozícióból áll. A legmagasabban egy sárkánnyal puszta
kézzel vívó, fiatal férfi, ez szimbolizálja a háborút. Balról a
családjától búcsúzó, hadba induló édesapa, jobbról a baj-

Nyíregyháza – Hősök tere

társa karjai között haldokló hős. Avatásán, 1928-ban jelen
volt Horthy Miklós kormányzó. A téren álló villamoskocsi
mementó. Magántulajdonban van, és arra emlékeztet,
hogy 1911 és 1969 között villamos közlekedett a MáV-bérháztól (vasútállomás közelében) Sóstógyógyfürdőig.
A Hősök terétől a Bessenyei térig haladva három
görögkatolikus egyházi épületre hívnánk fel a figyelmeteket. A megyeházától száz méterre, a Bercsényi utcán
áll Szent Miklós görögkatolikus Székesegyház, amelyet
a híres nyíregyházi építőmester-páros, Barzó Mihály és
Vojtovics Bertalan tervezett és épített. A templom előteré-

be bemehettek, a kapu nyitva, egy rácson keresztül nézhettek be. Ha pedig szeretnétek közelebbről is megnézni
az ikonosztázt, a Bercsényi utca felől keressétek a parókiát. A Bercsényi utcai kereszteződésben, a túlsó sarkon
egy újabb szecessziós műemléképület, a püspöki hivatal
áll. A görögkatolikus székesegyház és a Bessenyei tér között végig kerékpárúton fogtok haladni, egy nagytömegű, vörös téglával burkolt épület mellett, a Szent Atanáz
görögkatolikus Hittudományi Főiskola épülete mellett. Itt
legyetek óvatosak, mert a környéken több iskola is van,
számoljatok azzal, hogy gyerekek lesznek majd az utcán!
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BesseNyei Tér, BeNczúr Tér
Nyíregyháza két legidősebb 1900-ban nyitott tere a
Bessenyei tér és a Benczúr tér. A két tér a város formálódó
kulturális negyede, amelyet a tereken átívelő sétányokon
tekerve fedezhettek fel. Először a Bessenyei térrel ismerkedhettek meg. A Bessenyei téren érdemes inkább tolni a

Nyíregyháza – Krúdy-szobor

biciklit, mert sok a látnivaló, gyakran kellene leszállni. A tér
Bethlen gábor utcára futó végében Nyíregyháza költőjének, Váci Mihálynak szobra áll. Mintha éppen felpattanna
a padról, melyen addig olvasgatott a kezében lévő könyvből, hogy karját széttárva üdvözölje közeledő ismerősét. Ő
írta az én szőke városom című verset is, melyben Nyíregyházát azért nevezte szőkének, mert a sárga futóhomokot,

Nyíregyháza – Móricz Zsigmond Színház
8
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Nyíregyháza – Benczúr-szobor

mikor felkapta a szél az akkor még inkább poros utcákról,
szőkévé festette. A Bessenyei tér meghatározó épülete az
Alpár Ignác tervezte Móricz zsigmond Színház, amely Nyíregyháza ékszerdoboza. Nagyjából a tér közepén találjuk
Varga Imre szobrászművész Krúdy gyulát ábrázoló, Hazatérés című alkotását, melyet 2003-ban állítottak fel. Krúdy
gyula Nyíregyháza szülötte, aki már a gimnáziumban kis
hírügynökséget működtetett. A szoborra néző mellszobor
Katona Béla főiskolai tanárt, Krúdy-kutatót ábrázolja. A
homokfutón üldögélő Krúdy szoborral szemben található az egykori tiszti klub (később Helyőrségi Művelődési
otthon) épületéből kialakított kulturális létesítmény, a
teljesen felújított Szindbád, amelyet Krúdy regényhőséről
neveztek el. A Szindbád kínálatában színháztörténeti kiállítás, 3D-s mozi és kis pódiumszínpad is szerepel. A Szindbád mellett található a 2020-ra helyreállított Kállay-ház,
amelyben az országot 1942-1944 között irányító miniszterelnök, Kállay Miklós lakott, még megyei főispánsága idején. Az épületben a felbecsülhetetlen értékű Kállay gyűjteményt tekinthetitek meg, illetve helytörténeti kiállítás
keretében ismerkedhettek meg a várossal. A tér Széchenyi
utca felőli oldalán áll Kallós Ede szobrászművész alkotá-

Nyíregyháza – Jósa András Múzeum

sa, a Bessenyei szobor. Eredetileg a mai Hősök terén állt,
1928-ban szállították át ide, amikor a helyén felállították
az I. világháborús emlékművet, Kisfaludi Strobl zsigmond
alkotását. A Bessenyei szobornál állva, négy meghatározó
épületre szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Nektek balra
a Jósa András Múzeum. Az óramutató járásával megegyező irányban haladva a Kölcsey gimnázium, az ortodox parókia és a Magyar államkincstár.
Az út túloldala már a Benczúr tér. A festőfejedelem Benczúr
gyula szobra mögött áll Kisfaludi Strobl zsigmond alkotása, a Vénusz születése, melyet a művész ajándékba adott a
városnak. Eredetije fehérmárványból készült, Santa Barbarán látható. A tér legbájosabb lakóháza az 1910-ben, szecessziós stílusban épült volt ruzsonyi-ház. Az oromzatán
lévő majolika tányérokról azonnal felismeritek. Mögötte
a rózsakert Szabadtéri Színpad, amelyet 1955-ben adtak
át, tervezője Paulinyi zoltán. rózsakertje a leszebb volt a
szabadtéri színpadok között az országban. A műemlék szabadtéri színpadon teljes rekonstrukciót végeztek, 2018-ban
adták át. U-alakban körbebiciklizve a teret, visszajutottok
a múzeumhoz.
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országzászló Tér
A Benczúr teret, az országzászló teret és a Luther teret
jó minőségű gyalogos forgalomtól elválasztott kerékpárút köti össze a Széchenyi utca mentén. A Benczúr térről
a Luther tér felé haladva mindenképpen álljatok meg
az országzászló téren. Itt áll Nyíregyháza emblematikus
épülete, a Nyírvíz-palota. A Nyírvíz Szabályozó Társulat
saját székházának építtette eklektikus és szecessziós
stílusban, 1912 és 1914 között. Tervezője Papp gyula és
Szabolcsi Ferenc. Kivitelezője az ismert és elismert nyíregyházi vállalkozó, Adorján János. építészeti és városképi szempontból is meghatározó műemléke Nyíregyházának. Korának lemodernebb épülete volt, saját kúttal,
két lifttel. Kupoláját hajdan réti sas ékesítette, amit a
helyiek gyakran turulnak neveztek. Az ötvenes években
le is döntötték a turult, sosem került elő. Csak az épület
felújításakor, a Városvédő Egyesület javaslatára szállt
vissza a madár, immár egy új, mely egy helyi szobrászművész, Lengyel Tibor alkotása. élénk kék színével kiemelkedik a környezetéből a volt Szabolcsi Agrár Takarékpénztár épülete, mely Kőrössy Albert Kálmán tervei
alapján épült, szecessziós stílusban. Szintén műemlék.
A Széchenyi utca és a Szarvas utca kereszteződésében,
a kék színű Takarékpénztárral szemben nézzétek meg
Sebestyén Sándor nyíregyházi szobrászművész alkotását, a Szarvas palétát jelző domborművet. A bronztábla
azt az esemény ábrázolja, hogyan kerekedtek fel annak idején a tirpákok, hogy felépítsék Nyíregyházát. A
két fasorral ölelt Szarvas utcát nem véletlenül nevezik
így. Semmi köze a szarvashoz (mint az az utca elején
álló épület fényreklámján egyébként látható), sokkal inkább ahhoz, hogy a Szarvasról Nyíregyházára költözők
ebben az utcában telepedtek le.
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luTher Tér
Az országzászló tér és a Luther tér között kerékpárúton
tudjátok folytatni utatokat. A Luther téren áll Nyíregyháza
legrégebbi épülete, az evangélikus templom. Ez a legalkalmasabb hely arra, hogy visszaugorjunk az időbe a város alapításához. A település bár ősidők óta lakott hely – a járványok, tatár- és törökdúlások, a rákóczi-féle szabadságharc
után szinte teljesen elnéptelenedett. Mindössze 400-500
lakosa lehetett, amikor Károlyi Ferenc gróf megörökölte a
területet. Kedvezményekkel (3 évi adómentesség, faanyag
az építkezéshez, szabad vallásgyakorlás) próbált idecsalogatni új telepeseket, hiszen dolgos kezekre volt szüksége.
Az 1753-ban kiadott privilégiumlevelére 300 család kerekedett fel Békés megyéből, Szarvasról és környékéről, hogy
itt kezdjen új életet. Őket néhány évtizeddel korábban a
Felvidékről telepítették Békésbe. A Nyíregyházán ígért
kedvezmények, köztük is a szabad vallásgyakorlás hírére
– hiszen akkor még híre sem volt II. József türelmi rendeletének – még a pátenslevél kiadásának évében elindultak
Nyíregyházára. év végére már mintegy 2500 lakosa volt a
településnek. Ahogy megérkeztek, hozzáláttak fatemplomuk felépítéséhez. Ezt viszont nem nézték jó szemmel a
helybéli katolikusok és elérték, hogy lebontassák velük a
templomot, s majd csak a türelmi rendelet után, 1784-86ban építhették fel a ma is álló, evangélikus nagytemplomot
a Luther téren, giuseppe Aprilis tervei alapján. Ennél a
templomnál kezdjétek a túrát! Annál is inkább, hiszen ez
Nyíregyháza 1. helyrajzi számú épülete, sokáig az egyetlen
műemléke. A békéscsabai után az ország második legnagyobb evangélikus temploma. Látni fogjátok, hogy a templomnak három bejárata is van. Ennek oka: az építés idején
még nem nézhetett utcafrontra a bejárat, és a templomnak

Nyíregyháza – Evangélikus templom

tornya sem lehetett, ezért az csak tíz évvel később épült
fel. Ha a templommal szemben álltok, a jobboldali bejáratnál próbáljátok meg letenni a kerékpárokat. Ha nincs nyitva a templom kapuja (ők inkább zárják), a szemközt lévő
lelkészi hivatalba kopogjatok be, szívesen kinyitják nektek
a templomot, és be is mutatják. Mielőtt beléptek, csodáljátok meg a gyönyörű, barokk kapuzatot, a torony tövében
elhelyezett, 12 darabból álló harangjátékot, mely minden
egész órában dallamot játszik. Ha van időtök, nézzetek fel
a harangtoronyba is, annak is el kell kérni a kulcsát. A torony tetejéről csodálatos panoráma nyílik a városra.
A templom szomszédságában áll Szabolcs vármegye két
legrégebbi iskolája, a Túróczy zoltán püspök nevét viselő evangélikus általános iskola, melynek tervezője Alpár
Ignác, valamint a Kossuth Lajos gimnázium. A Luther téren át kerékpárút vezet egész a gimnáziumig. A belvárosi
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körtúra zárásként a Szent István utcán fogtok visszatérni
a Kossuth térre, ahonnan kezdetét veszi az első hosszabb
túraszakasz.
A Kossuth téren, Hősök terén és onnan az október 23.
téren haladjatok keresztül, az út túloldalán már rá tudtok
csatlakozni a kerékpárútra, amelyen hosszan fogtok tekerni. Tekerjetek végig a Vasvári Pál utcán, majd, amikor elértek az északi körút kereszteződéséig, folytassátok az utat
Nyírszőlős felé. A zsidó temetőnél álljatok meg! Nyíregyháza kereskedelmében is fontos szerepet játszottak a zsidók,
akik pezsgést hoztak a város életébe. Két zsinagógát építettek, egyiket a Szarvas utcán, másikat a Síp utcán. Miután a Szarva utcai zsinagóga elpusztult, kapuját átszállították ebbe a temetőbe. A Kótaji út 5-7. szám alatti temetőben
kétezer sír található. A nyíregyházi zsidók jelentős része a
második világháború alatt odaveszett a haláltáborokban. A
gettó nem messze volt a Baumhorn Lipót tervezte, Síp utcai
zsinagógától, a Vasvári Pál és a Kossuth utca szegletében.
A deportáltak közül nagyon kevesen tértek vissza. Ma alig
100-an vallják magukat zsidónak Nyíregyházán – korábban
több ezren voltak.

Nyíregyháza – Izraelita temető
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Nyíregyházi egyeTem és körNyéke
(opcionális)
A zsidó temető után tekerjetek tovább, míg eléritek a
Nyíregyházi Egyetemet, ti most éppen a Műszaki és
Agrártudományi Intézet előtt álltok. Itt egy döntést kell
meghoznotok. Dönthettek úgy, hogy folytatjátok a túrát a
kerékpárúton (Kótaji út, Westsik Vilmos u.) vagy az Egyetem Műszaki és Agrártudományi intézeténél elkanyarodtok jobbra, az épület melletti sétányra. Az épület melletti
sétányon keresztül haladva, el fogtok jutni a Tuzson János
Botanikus kerthez, illetve a Stadionhoz. A botanikus kert
létrehozásának gondolata már a Tanárképző Főiskola alapításakor – 1962-ben – felvetődött. Az eltelt közel 50 év
alatt komoly fejlődésen ment keresztül a kert. A növények
fajszáma napjainkra meghaladta a 2500-at, a látogatók
száma pedig az évi 20 ezret. Ezt követen érkeztek meg a
Nyíregyházi Egyetem főépületéhez. Az 1962-ben alapított
campus 1970-ben költözött jelenlegi helyére. A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, később Bessenyei györgy Tanárképző Főiskola elsősorban a pedagógusképzésben vállalt
fontos szerepet. Később, 2000-ben az egyetemi integráció
során társult hozzá a Mezőgazdasági Főiskola. A harmadik campus, az Egészségügyi Főiskola a Debreceni Egyetem kara lett az integráció során. A Nyíregyházi Főiskola
2016 januárjában emelkedett egyetemi rangra. A hajdani
Malév pilótái egyébként nagyobb részt Nyíregyházán, a
mezőgazdasági főiskola képzésén szereztek jogosultságot
arra, hogy a Magyar Légiközlekedési Vállalat gépeit a világ
bármely pontjára vezessék. A Nyíregyházi Egyetem megtekintése után a Sóstói út melletti kerékpárúton haladhattok
tovább. A Sóstói úti villasor őrzi talán legjobban a város
virágzó, századfordulós hangulatát. Nyíregyháza legszebb

sósTógyógyfürdő

Nyíregyháza – Bencs Villa

villái állnak itt. Habár közülük többet már lebontottak vagy
átalakítottak, azért a 19-20. század fordulójának nagypolgári ízlése, gazdasága itt érhető tetten igazán. Nyíregyháza
legtehetősebb polgárai építkeztek ezen a környéken, azon
az úton, amely az erdőn keresztül egyenesen Sóstóra vezet. Tömegével, szépségével is kiemelkedik a környezetből
a Bencs villa (Sóstói út 54.) Eklektikus stílusban építtette
Nyíregyháza tisztelt polgármestere, a városépítőnek is nevezett Bencs Kálmán, akinek elődje a városvezetői székben
édesapja, Bencs László volt. A villasor megtekintését követően egy rövid erdei túra következik, a panziónál menjetek be a Sóstói erdőbe. A hajdan 600 hektár kiterjedésű,
a város terjeszkedése miatt azonban mára 400 hektárosra
zsugorodó erdő a nyírségi őserdők kevés számú maradványának egyike. Az erdő harmadát idős kocsányos tölgyes
állományok alkotják, igen gazdag az aljnövényzete. Az erdőt a kijelölt ösvényeken fedezhetitek fel. Az erdőn keresztül vágjatok át a Sóstói útról a Westsik Vilmos útra. Ezzel
a végére is értek a túra opcionális leágazásának, a Westsik
Vilmos út melletti kerékpárúton folytathatjátok utatokat
egészen Nyírszőlősig.

Két kilométert fogtok kerékpárúton tekerni a Nyíregyházához tartozó Nyírszőlősig. Térjetek le jobbra a Csongor
utcára, onnan pedig a Tölgyes utcára, amely a Sóstói erdő
mellett vezet el benneteket Sóstógyógyfürdő központjába.
Sóstó Nyíregyháza gyöngyszeme, a városba érkező látogatók jelentős része az itt található attrakciók (Nyíregyházi
állatpark, Sóstói Múzeumfalu, Aquarius élményfürdő,
Tófürdő) miatt utazik a városba. Az első számú látványosság a Sóstói-tó, amely természetes víz. A 9,5 hektáros, 1,5
méter átlagos vízmélységű Sóstói-tó nevét a víz apadáskor a partra kiült sziksóról kapta. A víz partján összesepert sziksót – melyet mosószóda gyártásához használtak
fel – a közeli szódagyárban dolgozták fel. A város asszonyai az 1700-as években kértek és kaptak engedélyt arra,
hogy a szennyest itt mossák ki. gyógyhatású vizéért már
a 18. században is szívesen keresték fel a környékbeliek.
Az 1824-es örökváltság után – miután ez a terület is a város tulajdonába került – vendéglőt és fürdőházat építettek
ide. A tó vizét már Jósa András orvos is gyógyhatásúnak
tartotta ízületi és nőgyógyászat panaszokra. Sóstón – mint
a környék több településén – 1957-ben fúrásokat végeztek
Pávai-Vajna Ferenc tanácsára. Kőolajat, földgázt kerestek,
ám hévizet találtak. A közel ezer méter mély kútból 49-50
fokos termálvíz tört fel. A következő évben még 3 kutat
fúrtak, és nemsokára hozzáláttak a fürdő építéséhez. Ma
három fürdő is található Sóstón, a szabadtéri Parkfürdő, az
Aquarius fedett élményfürdő és a Sóstói tó vizén kialakított
Tófürdő. Az üdülőközpont meghatározó épülete a Krúdy
Vigadó, amelynek taraszán az 1910-es évek óta generációk tucatjai ropták a táncot nyaranta. Impozáns látványt
nyújt a víztorony épülete, illetve az azt körül vevő műemlék
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épületek. A víztoronnyal szemben találjátok a Fürdőházat,
amely korábban tisztasági fürdőként szolgált, ma elegáns
szálláshely. Az alpesi stílusban épült Svájci Lakban nem
kisebb vendégek töltöttek el hosszabb időt, mint Blaha
Lujza, valamint Krúdy gyula és családja.
Itt található Magyarország leglátogatottabb vidéki állatkertje a Nyíregyházi állatpark, mely eddig kétszer nyerte
el kategóriájában az Európa legjobb állatkertje címet. A 30
hektáros tölgyerdőben fekvő állatparkban 500 faj 5000
egyede él természeteshez közeli kifutókban. Az állatpark
bebarangolása egy egész napos program, így semmiképpen
nem javasoljuk a túra programtervébe betenni, inkább térjetek vissza ide másnap. érdemes azonban felkeresnetek
a Sóstói Múzeumfalut, amely Magyarország legnagyobb
regionális szabadtéri néprajzi múzeuma. A múzeumfalu
egy egységes keretbe foglalva mutatja be Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sokszínű népi építészetét és lakáskultú-

ráját. Az eredeti bútorokkal, használati tárgyakkal berendezett lakóházak, gazdasági épületek egy századfordulós
kis falu hangulatát mutatják be a látogatóknak. A néprajzi
falu épületegyüttesét a 7,5 hektáros területen közel száz
népi objektum alkotja. A területen öt néprajzi tájegység
(Szatmár, rétköz, Nyírség, Nyíri Mezőség és Bereg) lakó- és
gazdasági épületei láthatók. Emellett olyan érdekességek is
sorakoznak a múzeumfaluban, mint a Nyíregyháza környéki bokortanyákból áttelepített tirpák porta, a fejfás temető
vagy a falu szélén meghúzódó cigánykunyhók együttese. A
kismesterségek műhelysora mellett megtalálható a pálinkafőzde, a szikvízüzem, kisvárosi nyomda, a fotó- és fodrászüzlet is.
Sóstógyógyfürdő megtekintése után újabb döntést kell
hoznotok. Eddig a pontig párhuzamosan futott a kis és
a nagy bringakör. Visszafordulhattok a városközpont felé
és lezárhatjátok a bringakört vagy egy újabb túraszakaszt
indítottok.

Nyíregyháza – Sóstói Múzeumfalu
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A rövidebb útvonal választása esetén a túra teljes hoszsza 17 km, a hosszabb útvonal esetén 38 km. A rövidebb
útvonal esetén a Sóstói-tó megkerülésével kövessétek a
kerékpárutat, amely a Korányi Frigyes út, a Selyem u. és
a Dózsa györgy út mellett vissza tudtok jutni a körtúra
nyitó pontjára, a Kossuth térre.
A hosszabb útvonal esetén az utat Nyírtura felé, a
Sóstói-tavat átszelő, keskeny földsávon folytassátok.
Amint elhagyjátok a tavat és átgurultok a patak fölött, kanyarodjatok balra, egy kis fenyvesen keresztül
egy cukrászdához értek. Itt forduljatok jobbra, majd
a Fürdő utcát elérve kanyarodjatok ismét balra. Itt a
részetekre kijelölt kerékpársávon haladjatok! Mikor
ez a festett vonal véget ér, egy nagyobb kereszteződéshez értek, itt jobbra, a Berenát utcára kanyarodjatok, a bicikliútra! Lesz egy kereszteződés, haladjatok
tovább, és amikor egy bolthoz értek, akkor hajtsatok
balra, a Kemecsei út melletti kerékpárútra. Innen már
egyértelmű az út, 3 kilométeren ezen fogtok haladni,
de számítsatok arra, hogy ez a túraútvonal legrosszabb
útminőségű szakasza. A Libabokorra vezető utat tábla
fogja jelezni az út jobb oldalán. Amint erre rákanyarodtok, már el sem tudtok tévedni Nyírturáig, amely
egy 6 kilométeres szakasz. Először a Hadobás soron
keresztül megérkeztek Körmendi tanyára, utána pedig
Libabokorba. Libabokor után indul a túra egyik legszebb része. A tükörsima gyér forgalmú úton, fejünk
fölött összeboruló fák árnyékában, a dimbes-dombos
nyírségi tájon fogtok tekerni egészen Nyírturáig. Nyírturán a település központjában található késő gótikus
református templomot érdemes felkeresni. A templom
kívülről nem is sejteti, milyen izgalmas értékeket zár

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő – Víztorony
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Nyíregyháza – Bujtosi tó

magába. 1488-ban készült késő gótikus kapuját mindenképpen érdemes megnézni.
A túra zárásaként Nyírtura, Nyírpazony, Nyíregyháza között, jó minőségű külterületi kerékpárúton fogtok tekerni
10 kilométeren keresztül. Miután megérkeztek Nyíregyházára, folytassátok az utat a Pazonyi út melletti kerékpárúton, egészen a Ferenc körút, László út és Pazonyi út kereszteződéséig. Itt forduljatok balra a Bujtosi-tó irányába.
Ezek a tavak nem természetes úton keletkeztek. 1888-ban
téglagyárat alapított itt Barzó Mihály, aki a város leghíresebb építőmestere volt, 1886 óta együtt dolgozott vállalkozó-társával, Vojtovics Bertalannal. Kezük munkáját őrzi

és dicséri számos nyíregyházi középület; a megyeháza, a
görögkatolikus templom, az evangélikus elemi iskola építése, és még sorolhatnánk. A téglagyárhoz tartozó, egykori
vályogvető gödrökben összegyűlt víz nyomán keletkeztek
a tavak. A tavak mára egészen más képet nyújtanak, hiszen ez lett Nyíregyháza egyik legnépszerűbb rekreációs
és közösségi tere, ahol rengeteg futóval, bringással fogtok
találkozni. érdemes körbe tekernetek a tavakat nektek
is! A Bujtosi tavak megkerülése után tekerjetek tovább a
Liszt Ferenc utcára, onnan a Szegfű utcára. A Szegfű utca
mellett végig kerékpárúton tudtok rákapcsolódni a Dózsa
györgy utcára, amely bevezet benneteket a bringa kör
nyitó pontjára, a Kossuth térre.
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TiRpák Telepesek nyomábAn
KEréKPárTÚrA A BoKorTANyáK VILágáBAN

Nyíregyháza – Bokortanyák
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íregyháza 18. századi betelepítésének színtereit kereshetitek fel ezen a túraútvonalon. A belvárosi, központi területeken jelenlévő emlékhelyek és a külterületi tanyás térség néhány tipikus eleme
tekinthető meg. Az újratelepítés a társadalmi kihívások
mellett a természetes táj átalakításának nehézségeit is
magával hozta, előfordul, hogy a szél és a homok erejét
is megtapasztalhatjátok a 33 km-es túra során. A parányi
településrészeken áthaladva napjainkra többféle fejlődési irányt megmutatva (újjáéledő, városellátó, régi életmódot követő, falusias képet mutató) hét tanyát és több
látnivalót fűz fel az út. Ez a túraútvonal a tanyák felfedezését biztosítja. Napjainkra az egykori alföldi tanyarendszer fele maradt meg, mintegy 2500 tanya országszerte.
Itt Nyíregyháza környékén azonban a levéltári iratok, térképi megjelenítések szerint minden bokortanya többé-kevésbé életképesnek bizonyul. Elgondolkodhattok néhány
kérdésben, például milyen jelentős átörökített tudással
volt képes az ember igazodni a természeti folyamatokhoz. Bepillantást nyerhettek a bokortanyák közötti vegyes minőségű dűlőút hálózatba is. Közelről láthatjátok a
mezőgazdasági szántóföldi termelést, kertgazdálkodást,
traktorokat, lovakat, vagy az alma-, baracktermesztés valós színtereit. Találkozhattok idős, kendős asszonyokkal,
kalapos emberekkel, és hál’ istennek gyerekekkel is, akiknek a zsebében már természetesen ott vannak a kütyük,
de még az árokparton is játszanak. Azt a világot láthatjuk
kicsiben, amit mindenhol tapasztalhatunk, a differenciálódás pozitív és negatív hatásait is.

Nyíregyháza – Evangélikus templom
A kiindulási pont mi is lehetne más, mint a Nyíregyházi
Evangélikus Nagytemplom, mely 1786-ban való felszentelése óta jelképe és gyülekezőhelye a tirpák lakosságnak. A
tirpák kifejezés az egykori 300 betelepülő család és leszármazottainak elnevezése. Eredetileg a Felvidékről származó,
Békés megyei áttelepítés után ide érkező tót ajkú, evangélikus vallású népcsoport, akik gróf Károlyi Ferenc hívására és kedvező ígéretei miatt telepedtek itt le, hozzájárulva
termelésükkel és kézműiparukkal ahhoz, hogy ne néptelenedjen el az akkortájt 300 lelkes falu. Napjanikra már
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identitástudatuk is erősödik, városi életmódot folytatnak,
gyakran még tanyán élve is. A Tirpák-fesztivál is hozzájárul
a gasztronómiai élményeken túl a múltunk megismeréséhez. Ahonnan indul a túra, az egy emblematikus helye a városnak: helyrajzi száma 1., 2021-re kívülről és belülről megújult nagyméretű és nagy befogadóképességű templom.
Ha bementek a templomba, akár a nyugati főbejáraton,
akár a déli bejárat felől, méreteivel és hangulatával lenyűgöz. érdemes megtekinteni, de leginkább meghallgatni az
orgonát és a mögötte található kiállító térben megtekinteni
a kiállítást, ahol egy kissé beleláthatunk a tirpák örökségbe, így információkkal felvértezve indulhattok a túrára. Az
óratoronyba való feljutásra sem szabad sajnálni az időt
– különleges helyszín. A templom köré szerveződtek az
evangélikus egyház központi épületei és oktatási helyszínei, óvoda, általános iskola, gimnázium és a kollégium, sok
diák tanul itt, bár az egykori többségi vallási összetétel átalakult, napjainkra a város lakosságának csak 10 százaléka
tartozik e valláshoz.
A templom előtt a zebrán átkelve máris kerékpárútra
hajtottok rá. Túróczy zoltán, nyíregyházi evangélikus püspök nevét viselő, napjainkban kéttannyelvű iskolaépület
mellett óvatosan balra fordulva, a Luther Márton Kollégium bejáratát szinte észre sem veszitek, egy rövid szakasz
után máris érdemes megállni az élelmiszer bolt előtt, rápillantani egy szerény domborműre.
A Szarvas paléta kétszer is leleplezett alkotás, mely szemlélteti, hogy milyen is lehetett közel 200 km-ről szekerekkel, családdal, a ház felszereléseivel ide áttelepülni. rátok
ennek a távolságnak töredéke vár a mai napon. A belvároson áthaladva az épületekre most csak pillantásnyi idő jut,
azonban egy helyen nézzetek mindenképpen a lábatok alá,
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a gyorsétterem után a sétálóutca közepén szürke térkőből
a város sziluettje van kirakva, körben a bokortanyák, külterületi helyek neve bronz kistáblákkal. Finoman érzékeltetve, hogy olyan településen vagytok, ahol a külterületi helyek is fontosak. Elolvashatjátok a várost nyugatról körbe
határoló 36 tanya és a többi külterületi településrész nevét
is. Ne csábítsanak el a fagyizók – majd később –, mert még
hosszú út vár rátok. Nyíregyháza területileg az ország 12.
nagyvárosa, összterülete 274 000 km2, hasonló az Alföld
kiterjedt településeihez, ebből fogtok ma látni jellemző
részleteket. Népességszám szerint a hetedik nagyváros a
fővárost is beleértve.
A belvároson óvatosan át kell haladnotok. A rákóczi úton
kijelölt kerékpárúton haladjatok, a Széna tér szélét érintve,
a beszédes nevéből rájöhettek, hogy régen a lovakat kötötték ki, a lovaskocsikat hagyták itt, talán nem is véletlen,
hogy most is ott tankolhatnak a „kocsikba”. Folytatva Tokaj
felé, a 38-os út melletti kerékpárúton indultok ki a városból,
majd a település szélétől mintegy 7-8 kilométer következik.
Elhaladtok a város-széli „KgST” piac és a nagybani zöldségpiac, vasárnaponként autós piac mellett. Itt is óvatosan
közlekedjetek, különösen hétvégén. áthaladva a Nyugati
elkerülő út körforgalmán, körültekintően hajtsatok át! Pár
óra múlva az elkerülő út egy másik szakaszán, kicsit fáradtabban fogtok visszafelé jönni. Füzesbokor, Szekeresbokor
nevét hamarosan olvashatjátok is.
Harmadik javasolt megálló Nyírtelek szimbólumánál, két
rakétánál, a Honvédelmi Emlékparkban található. A kiállított „igazi” rakéták emléket állítanak a település honvédelmi szerepének: 1963 és 1991 között itt állomásozott a Magyar Néphadsereg egyik Szállító osztálya és az Elektronikai

Javító Üzem, 1982-től légvédelmi rakétákat, páncéltörőket
tároltak, karbantartottak itt. Előtte a királyteleki csata néven vált országosan ismertté a terület: 1944 októberében
szovjet erőket szorítottak vissza, megakadályozva több,
mint 100.000 magyar és német katona bekerítését, ezzel
jelentősen hozzájárultak Nyíregyháza ideiglenes visszafoglalásához. Nyírtelek Nagycserkesszel és Kálmánházával
együtt az 1952-es tanya és faluösszevonáshoz igazodva az
országos közigazgatási „reformnak” köszönheti létét. Folytatva
a túrát a kerékpárúton kellemesen haladhattok, rácsodálkozva,
hogy mennyi mindent lehet és
érdemes az utak mentén árusítani. Majdnem a város (!) széléhez
érve érdemes megpihenni, akár
fagylaltozni, vagy odébb valamilyen helyi termésű gyümölcsöt
fogyasztani, mert hosszabb szakaszok következnek. Nyírtelek
szélén délre, balra Nagycserkesz
felé fordulva, egy „békebeli” városi focipálya mellett a vasúti
átjárón átkelve a tanyák felé
indultok. Halmosbokorban az
út mellett civil kezdeményezésre hoztak létre egy emlékhelyet, egy parasztház tornácát megidézve. Emléktáblákat,
információs felületeket találhattok itt, és érdemes mögé is
menni. Hátul a házszámtáblák megelevenítik a kis tanya
lakóit, a családnevek napjainkban is jellemzően utalnak a
származásra.

Visszaülve a kerékpárra, Kazárbokron átkanyarogva, majd
egy egyenes szakaszon gyümölcsöskert mellett haladtok.
Eddig is láthattuk, hogy szántóföldi termeléssel, zöldség- és
gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak a tanyákon, azonban már közel sem annyian, mint régebben. Napjanikra
a tanyákon élő lakosság 60-70% százalékának van saját
földterülete, amit művel vagy bérbe ad. Haszonállat tartással is nagyon kevesen foglalkoznak, de házi tejet, túrót,

Nyíregyháza – Szarvas Paléta
sajtot a városi piacon árulnak. A 36-os főútra kiérve inkább
szálljatok le a bicikliről és toljátok át, biztonságosabb. Keveset, nem egészen egy kilométert muszáj kerékpározni
a főúton, balra, kelet felé fordulva, de az első jobb oldali lehajtónál Sulyánbokor felé forduljatok! Előjelző tábla
nincs, figyeljetek a bekötőútra! Egyből egy napelem park
mellett haladtok el. Ezen a földdarabon régebben almafák
sorakoztak, majd szántóföld volt. Talán már meg sem le-
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pődünk ezen az átalakuláson, hiszen jelentősen megnőtt
a megújuló energiaforrásokat felhasználó telepek száma.
A tanyákon egykoron kemencével fűtöttek és főztek, télen
cserépkályhát használtak, napjanikban ezeket alternatív
fűtésnek nevezzük.
Sulyánbokorba beérve egy szép, tipikus elrendeződésű
tanyára érkeztek. A tanyaközében található mélyedés, az
egykori vályogvető, kacsaúsztató tó körül sugárirányban
elhelyezkedő házakat, portákat láthattok. régieket és újakat, szépen rendben tartott és omladozó kerítéseket is.
Feltűnik egyből, hogy a kövezett út csak eddig tart. Innen
földúton, dózerúton, homokos utakon folytatjátok a túrát
egy jó ideig! Ha jobban szétnéztek, láthatjátok a buszmegállót, ami nagy dolog, jelentős fejlődés, hogy menetrendszerinti busz jár be naponta többször. Láthatjátok a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, a csatornafedeleket is,
a szennyvízelvezetés is megoldott a tanyák jelentős részén!
A tanyaközében balra benézve egy kissé romos, magányos

Nyíregyháza – Bedőbokor
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épület az egykori iskolaépület része. Az iskola, ami a taníttatás helyi lehetősége, istentiszteleti helyszín, művelődési
ház volt 1865 és 1972 között, összevont osztályokkal, legendás hírű tanítókkal. Napjaink digitális oktatása mellett
elgondolkodhattok a hatékony, időtálló oktatás kérdésein,
akár felidézhettek verseket is – tesztelve önmagatokat. Az
életmód persze átalakult, a foglalkozási szerkezet vegyes,
karosszéria lakatos és szabadúszó, tanár és mezőgazdasági vállalkozó is él itt, részben alvótanya, de lehet lovagolni, és még két híressége is van Sulyánbokornak: itt lakott
Toma András, az utolsó hadifogoly – (mielőtt a tanyaközébe érünk, jobbra be kell fordulni, és a tanya vége felé
látható szép kis nádfedeles házban élt egykor). A másik
híressége ennek a tanyának, hogy itt rejtették el Sulyán
ádám tanyáján egy szalmakazal alá az 1760-es években a
kényszerűségből lebontandó városi pajtatemplom harangját. Addig, amíg a II. József féle türelmi rendelet értelmében
új templomot nem emelhettek maguknak az evangélikusok.
általában négy-öt irányba lehet bekapcsolódni a tanyák között meglévő dűlőutak hálózatába. Vigyázzatok, hogy
jó irányba haladjatok majd tovább: keletre, Mohosbokor felé (ne délkeletre,
Cigánybokor irányába). Az úthálózat
már a tanyák létrejöttével kialakult, az
első katonai felmérés térképein (1784)
is láthatóak. Majd később a bokortanyák XIX. századi megerősödésével sokan jártak ezeken az utakon. A tanyák
mindig a külterület részei voltak, soha
nem akartak önálló településsé válni, ez
is jelzi, hogy az anyavárossal szervesen
összekapcsolódva éltek és élnek.

Sulyánból kiérve elsorvadó portát, de új építésű nagy autentikus házakat is láthatunk egyszerre, amely jól tükrözi
az egész tanyavilág, az egész Alföld mozaikos jellegét. A
XXI. század differenciált világa egy egyszerű tanyán belül
is látható. A tanyák között is vannak különbségek, most
egy elnéptelenedő tanya felé próbáljatok meg tekerni, várhatóan több-kevesebb sikerrel a homokos utakon. Egy-két
rom után kissé jobbra tartva (nem egyenesen az erdőbe!),
legurulva egy homokbuckáról és nem belehajtva a szántásba /ültetésbe, igyekezzünk az úton maradni és az út
végén balra fordulni. Ekkor elhaladtok egy mohosbokori
kertészet, zöldség- és virágkereskedő gazdasága mellett.
Nem él kint a tanyán a tulajdonos, bent laknak a városban, mint sokan mások, akik gazdálkodni járnak ki, mint
a tanyák létrejöttének idejében. Szállásföldeknek nevezték
az 1700-as évektől az alföldi tanyás térségek egy részét,
a gazda a városban lakott, csak a cselédség és a jószágok
éltek kint. Ez a kettős szálláselv jól összeegyeztette az állattenyésztés és később az ugaroltató gazdálkodás módjait.
Napjainkban is évente váltják a földbe elvetett/elültetett
növényeket: napraforgó, kukorica vagy esetleg dinnyeföld
lesz-e, káposzta terem-e benne, az a gazda nehéz döntése.
A fő, hogy Isten segedelmével megteremjen és értékesíteni is tudják! Az útirányra megint nagyon oda kell figyelni:
a nagy beton villanyoszlop mellett kell balra lefordulni. Itt
kissé bepillantást nyerhettek a Nyírségi homokdombos felszín változatosságába, és ha szerencsétek van, a szél sem
fúj. Vigyázzatok, fel ne boruljatok!
Hamarosan egy-két kilométert megtéve beértek rókabokorba. A tanya szélén itt is van kút, kék nyomókút, meg
lehet állni, de hamarosan lesz másik is a tanyaköziben.
Mint látjátok, újra egy szép elrendezésű, széles központi

térrel, nagyobb mélyedéssel rendelkező tanyán vagytok.
Az életet jelzi a buszforduló, a postaládák sora, esetleg a
tanyagondnokok által történő ebédhordás, vagy a véletlenül éppen megérkező gurulókönyvtár nagy busza. Itt azonban inkább egy elöregedő tanyát láthattok, néhány kivételtől eltekintve. rókabokor és Sulyánbokor Nyíregyháza
város védett szerkezetű tanyái, az építési előírások őrzik
a sajátosságokat. rókabokor felülnézeti képe, térképe is
ismert, jól látható rajta a sajátos bokros, sugaras elrendeződés, a porták osztottsága, a kifelé szélesedő gazdasági
udvarokkal, belső kertekkel. érdemes ránézni a digitális
térképeken is.
Jó hír, újra egy ideig kövezett úton haladtok tovább, bár
lesz még homokos út és lesz jobb minőségű út is. Tehát
a kövesutat követve induljatok visszafelé! Ismét nagyon
figyelmesen: gerhátbokor szélén forduljatok jobbra, a rókabokri úton (régebben Istvánbokri útnak hívták) befelé a
város felé haladva egy szépen rendben tartott ház és udvar
mellett. Ha nem látjátok a nagy zöld traktort az udvaron,
akkor a gazda vagy a fia dolgozik vele, a föld szeretete és a
kiegészítő jövedelem reményében. Itt egyenesen haladunk,
a kertek között majd az erdőben. Ha sáros az út, akkor nehéz jól kikerülni a nagy „pocsolyákat”. Ha minden rendben
van, akkor meg sem kell állni a nyugati elkerülő út körforgalmáig.
Előtte hátulnézetben láthattok egy óriási gyártelepet, az
épületre óriási méretben festett minifigurákból messziről
látható, hogy a LEgo gyár mellett vagytok. 2014 óta ez
a gyártelepe, folyamatosan bővül, naponta milliószámra
gyártják a LEgo elemeket és a csak itt készülő DUPLo játékokat is. 2400 főt folyamatos műszakokban foglalkoztató,
ismert innovatív cég, a világ öt gyártelepe közül az egyik.
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Vigyázzunk, ha közeledik egy kamion, talán az alapanyagot hozza! Most azonban nem állunk meg játszani, majd
máskor.
A körforgalmon szintén nagyon óvatosan haladjatok át,
utána is fenntartva a figyelmet Salamonbokor felé az
első elágazó útnál, a nagy piros-fehér villanyoszlop után
balra le kell fordulni, tábla is jelzi. A balra áthajtásnál
nagyon óvatosak legyetek, mert eléggé felgyorsulnak itt
az autók, jöhet kamion a közelben található Michelin
gumigyár felől. így már érthető, hogy miért vannak ezek
a jó minőségű nagy utak a tanyák területén. Közelebb
kerültünk az autópálya által a „világhoz”. Az ipartelepek
és maga a város is ránő a tanyákra. A szuburbanizáció
előnyei mellett káros hatás az élővilág megváltozása,
például a kosbor félék vagy a kuvikok számának csökkenése. A területfejlesztés örök dilemmáira mindenki a
maga válaszát adja meg.
Salamonbokorban tekerve már egy kertvárosias településen érezzük magunkat, nem tanyán. Kellemesen kanyarogva a jó úton, figyelve a forgalmat és a változatos modern új
házakat hamarosan visszatértek a városba. Két nyomvonal
közül választhattok. Vagy folyamatosan kitekertek az úton
a 36-os számú főútra és jobbra fordulva kerékpárúton viszszaindultok a város felé. A másik lehetőség kanyargósabb
vonalon halad, Salamon közepe táján jobbra, a széles vizenyős lapos, nagy fűzfás terület mellett rögtön keletre. Újra
egy kicsit földúton fel a „dombra”, azaz egy hosszanti, szél
által két oldalról kifújt maradékgerincre, hogy ne felejtsétek el, milyen tájegységen haladtok. Ahol lehet, ott forduljatok jobbra, közvetlenül egy nagy ház mellett elhaladva
(ez is egy régi iskolaépület), majd rögtön balra fordulva
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mindjárt és végleg kövesúton lesztek. Egy jó kis pince-kocsma „terasza” vár titeket, jelezve a szolgáltatás által, hogy
már nem a tanyákon vagytok, hanem a városunk Kertvárosi részébe érkeztetek. A valószínűsíthető rövid megállás
után a Szélsőbokori úton pár száz méter után balra fordulva egy különleges helyre kanyarodik a túra: a régi laktanya
területére. Akik már a főúton jöttek, a nagy körforgalomból
egyből rálátnak a parkos telepre. Sokféleképpen hasznosíthatják az egykori laktanyákat, városunk az egyik legjobb
példa a változatos megújításukra: itt egy játszótér és minikreszpálya épült, rekreációs övezettel. Látható néhány katonai objektum is.
Újra elindulva figyeljétek meg jól a térképet: a játszótérről nem észak felé a buszos forgalom felé, hanem keletre,
egy kis kapun kihajtva, a garázsok mellett a Fészek utcára
jutottok, ahol balra kell fordulni. Innen ismét kerékpárúton
haladva, kelet felé, jobbra a felüljárón át (építkezés közben vagy már a megújult felüljárón átkerekezve vagy óvatosabban tolva a biciklit) visszaértek a városközpontba a
Városalapító atyák szobrához, a tirpák túra végpontjához.
A túrát végigtekerve megérthetitek, hogy miért volt fontos
Károlyi gróf telepes toborzó tevékenysége. A bokortanyák
területét is bejárva érthető meg, hogy milyen komoly munka volt a település felvirágoztatása, a föld termővé tétele
és a kézművesek szorgalma, földesurak majd polgárok ellátása. Virágzó, napjainkban is innovatívan fejlődő város
jött itt létre, Nyíregyháza 1876-tól átvette a megyeszékhelyi
szerepkört is. Egykor a tirpák telepesek kétkerekű taligával, vagy különböző lovaskocsikkal, lóháton járták a határt, most is láttatok ilyesmit, de remélhetőleg kerékpárral
bejárni is élmény.

Nyíregyháza – Városalapítók szobra

Kerékpáros örökségtúrák – Tirpák telepesek nyomában

29

Kˇborlˇtanya

.

SzabadsÃg-

Pallagpuszta
Gyulatanya

GñrñgszÃllÃs mh.

telep

a
ny
tta
jza
Ba

Varj�lapos

Kˇtaj

TÃncsics-

telep

SzabadsÃgtelep

38

Homoktanya

MÃga sor

VirÃnyos

ONCSA

III

Paszabcs�cs

Heged�stanya
Cs`pÃnytanya

Csonkahegy

Bodˇhegy

NYÍRSZÙLÙS
BelegrÃd

Bashalom

NYÍRTELEK

Ferenctanya

Be
d
bo ðko
r

HorvÃthbokor

Ferencbokor
Halmosbokor

BÃnfibokor

BundÃsbokor

Lakatosbokor
TamÃsbokor

Markˇbokor

Dankˇbokor

VAJDABOKOR

Magyarbokor

TÃncsicsbokor

CigÃnybokor

Zñld-

F�

zes

ñr
ñ
`s gk
za �t
k

`s
za
d

G

sf
ñl
lÃ

`p
kñz
fñld

NYÍREGYH•ZA

ZomboriJÃnosbokor

bokor

VilÃgostanya
Pu.

GerhÃtbokor

BORB•NYA

IstvÃnbokor

Rˇkabokor

AlsˇpÃzsit

¬jtelekbokor

MANDABOKOR

Nagylapos
221

Felsðsima

ur-

BÃlintbokor

Do

KÃlmÃnhÃza
Fecsk

ed�lð

da

BÃnszki-

d�

lð

g

Ge
Kerékpáros örökségtúrák
– Nyíregyháza
és a térsége
d�lð
r

M3

Vadastanya

ðfita

Plˇsz-

Rozsr`tbokor

OlÃh-r`ti-

NAGYSZ•LL•S
NYÍRJES
Ny¯regyhÃza kelet/

P

ad
ˇb
Als
r
Ny¯regyhÃza
ko
bo
d`l 227
Szelkˇtˇ

Varga-d�lð
�t

¬jkistelekiszðlð

ROZSRÈTSZÙLÙ

338

P

i
rog

OROS

Mohosbokor

Ãl
Sz

llÃs

KÙLAPOS

Antalbokor

FELSÙSIMA
P

ForgÃcs
tanya

or

Pet

SzÃ

Gñrñgk�t d`l

30

4

bok

Hossz�-hÃtitˇ

P215

KÃlmÃnhÃzai
pihenð

Ny¯rpazo

F�zesbokor
mh.

k

bokor

KabalÃs

Salamonbokor

Be
n
bo kð
ko r

Liszkaitanya

V

Belfi- SulyÃnbokor
bokor

NÃdasibokor

SŠSTŠHEGY

FELSÙP•ZSIT

VARGABOKOR

KazÃrbokor

Nagycserkesz

BÃjibokor

Felsðbadurbokor

Alsˇsˇsk�t

P�poshalom

Ny¯rtura

F¶RDÙ

sˇsk�t

szÃllÃs

Libabokor

GYŠGY-

Felsð-

Gñrñg-

¬jtelep

Kñrm`nditanya

SŠSTŠ-

s
zÃllÃ
Ãrs
sz
Ã
s
C mh.

234

NagykÃllˇ/ZÃhony

Na

NAGYK•LLŠ

P

BUTYKA

V. sz. fð
f

Sz`kely

RÃcztanya
E 573 rá zaT
J e lmagya

Ny¯rbogdÃny

Autópálya;Ùzetanya
gyorsforgalmi út
Elsőrendű főút
Másodrendű főút
ÙzeiEgyéb út
Földútv¯ztÃrozˇ
Szilárd burkolattal rendelkező gátszakasz
Kerékpárút
Vasút
Vízfelület
Vízfolyás

a

TiRpák Telepesek
nyomábAn

RamocsahÃza

z.

s
VI.

Ny¯ribrony

ly
fo
fð

Kerékpáros örökségtúra a Dél-Nyírségben
Kerékpáros
örökségtúra a rétközben
S`nyð
DˇzsaKerékpáros örökségtúraNy¯rt`t
a Közép-Nyírségben tanya
Várostörténeti kerékpártúra Nyíregyházán
Várostörténeti kerékpártúra Nyíregyházán (kisBeregtanya
kör)
Tirpák telepesek nyomában (Bokortanyák világa)
Ãs

403

VI.s

folyÃ
z. fð

S`ny

ony

ði �ti

szðlð

s

LevelekiKastély, kúria
Nagyharasztv¯ztÃrozˇ
Vár, várrom
tanya
sMúzeum, gyűjtemény
Műemlék
Ipartörténeti műemlék
Irodalomtörténeti emlékhely, emlékház
Levelek
Kiemelt műemléktempom, szakrális emlékhely
zsidó emlékhely
41
Apagy
Emlékmű
Egyéb emlékhely
Magy
Tájház, népiSzðk`sk�tépítészeti, iparművészeti emlék
tanyaarborétum
Természeti látnivaló,
régészeti emlékhely
Történelmi
Napkorvárosközpont
Turisztikai információs pont, látogatóközpont
P244
F�lñptisztaLátogatóközpont
P
tanya
Egyéni építészeti, épített érték
gasztronómiai bemutatóhely
P Kauzsaytanya
Strand, Csikˇslapos
fürdő
¬jszðlðskert
Szabadstrand
HarangodiKÃllˇsemj`ni
Vízitúra megállóhely M3
v¯ztÃrozˇ
235
Kerékpáros túraközpont, pihenőpont, kölcsönzőMohos-tˇ
Kerékpáros
szerviz
Ãs lszaküzlet,
TT
ð
agykertirr

KEréKPárTÚrA
A BoKorTANyáK
VILágáBAN
Túra úTvoNala:
Nyíregyháza, Luther tér
– Nyíregyháza, Kossuth tér (650 m)
– Nyírtelek (9 km) – Bedőbokor (5 km)
– Halmosbokor (1,2 km) – Markóbokor (1,7 km)
– Sulyánbokor (3,7 km) – Mohosbokor (1,2 km)
– rókabokor (2,1 km) – gerhátbokor (900 m)
– Istvánbokor (1,8 km) – Salamonbokor (3 km)
– Nyíregyháza-Kertváros (1 km)
– Nyíregyháza Kossuth tér (3 km)
a Túra TelJes hossza:

33 km

I.s

VI

z.

fð

ly.
fo

szðlð

o

KompF

d�

ForrÃstanya

¬jszðlð
�t

Pˇcspetri

láTNivalók:
Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom;
Szarvasi Paléta; Városalapító atyák szobra;
Honvédelmi emlékpark (Nyírtelek);
Halmosbokor - Tirpák emlékhely;
Sulyánbokor, egy újjáéledő tanya;
Mohosbokor, elnéptelenedő településrész;
rókabokor – a régi életmód; LEgo gyár;
Salamonbokor-mint szuburbanizációs terület;
Military játszótér és KrESz park

Š

Fintortag

KÃllˇsemj`n

31

Kállósemjén – Kállay kúria

Dél-nyíRségi keRékpáRos öRökségköR
KEréKPárTÚrA A NyírSég KIEMELT EMLéKHELyEI
éS öröKSégHELySzíNEI KözöTT

A

Dél-Nyírségi kerékpáros örökségkörön a Nyírség
legizgalmasabb kulturális örökségének felfedezésére indulhattok. olyan örökséghelyszínekkel, műemlékekkel ismerkedhettek meg, amelyek Magyaroroszág
fontos történelmi és szakrális emlékhelyei, meghatározó
jelentőségű művészettörténeti emlékei. A görögkatolikus
máriapócsi székesegyház a Kárpát-medence egyik legjelentősebb zarándokhelye. A nemzetközi szinten is
számontartott nyírbátori református templom, a magyar
művészettörténet egyik legjelentősebb késő gótikus és
kora reneszánsz művészettörténeti emléke. A Báthori István Múzeumban található csonka stallum a történelmi
Magyarország egyik legszebb bútorművészeti alkotása.
A nyírbátori minorita templomban található barokk oltárok
szintén országosan jegyzett művészeti értékek.
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Bár az eredeti állapotából keveset mutat, a Báthory várkastély a fontosabb magyar reneszánsz emlékhelyek
egyike, amely fontos történelmi eseményeknek adott otthont. A túra során a Báthori család legendás múltjával
és a magyar történelmet formáló jelentőségével is megismerkedtek majd. A Kállayak egykori birtokközpontjában
Kállósemjénben álló kúria pedig a Kállay család múltjába
enged betekintést. Pócspetri neve is ismerősen csenghet,
ez az a falu, amelyet az 1948-ban történt események miatt a kollektív bűnösség vádjával sújtottak. Ha szeretitek
a régi históriákat, az építészeti emlékeket, ha érdeklődtök a művészettörténelem iránt, amennyiben kíváncsiak
vagytok a csodákra, a magyar történelmet formáló családok legendás múltjára, akkor ezt a túrát semmi esetre se
hagyjátok ki!

A 109 km-s túraútvonal edzettebb túrázóknak egy hoszszabb nap alatt bejárható, amennyiben Nyíregyházáról
indultok. Nyíregyházáról induló belépő túrázók inkább
két napos túraként (nyírbátori szállással) vagy nagykállói
indulással vágjanak neki. Amennyiben Nagykállóból indultok, a körtúra 74 km hosszú (nagykállói érkezéssel), amely
egy nap alatt teljesíthető. A túra során több időigényesebb
látványosság vár benneteket, ezzel is kalkuláljatok a túra
tervezése során!
Az örökségkör alapvetően egy Nagykállóból induló kerékpáros körtúra, amely Kállósemjén, Pócspetri, Máriapócs,
Nyírgyulaj, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyírmihálydi,
Szakoly, Balkány, Biri érintésével érkezik vissza Nagykállóba. A körtúra nagy részét kerékpárúton tehetjük meg,
illetve egyes szakaszokon alacsony forgalmú mellékutakon. Amennyiben Nyíregyházáról indultok útnak, egy kicsit
komplikált lesz az örökségkörre történő rácsatlakozás. Ennek oka, hogy a Kállói út (4911-es út), amely mintegy 5 kilométeres szakaszon köti össze Nyíregyházát Nagykállóval,
rendkívül nagy forgalmat bonyolít le, ráadásul az M3-as
autópálya fölött egy felüljárón is át kell tekerni. Nyíregyháza belvárosától a Kállói út mellett, a Borbányai településrészen keresztül egészen a település határáig jó minőségű
kerékpárút vezet. A nagy forgalmú Kállói utat mindenképpen kerüljétek el, ezért a város végén térjetek el jobbra a
Csárda útra, amely Nyírjes tanyáig vezet. Az út nem túl jó
minőségű, de végig aszfaltozott. Nyírjes központjában térjetek el balra a Könyves utcára, amely elvezet egészen a
főútig. A főúton néhány száz métert szükséges tekernetek,
utána a Nagyszálláshoz tartozó Karéj utcánál forduljatok
el balra. A Karéj u., Bernáthegyi u., Foxi u. érintésével juthattok el a Mérő utcára, amely bevezet Nagyszállás központjába.

A Nyíregyházához tartozó, nagyjából 500 fős Nagyszálláson keresztül bringázzatok el egészen a Sétány utcáig!
Nagyszállás központjától a tájékozódást a piros jelzésű
Móricz zsigmond túraútvonal és Mária-út jelzései segítik,
amelyek szintén ezt a nyomvonalat használják. Innen egy
hangulatos erdei földúton keresztül 1,5 kilométert fogtok
tekerni a 403-as jelű főútig, amely az M3-as autópálya
felhajtója. Az úton történő átkelés fokozott figyelmet igényel, azonban az átkelési csomópont egy belátható hosszú
egyenes szakasz. Az út túloldalán ismét földúton kell tekernetek 1,2 kilométert Harangod-tanyáig. Itt tudtok felkapaszkodni a Napkor és Nagykálló között lévő kerékpárútra,
amely bevisz benneteket Nagykállóba. A település táblától
egy 3 kilométeres út (Kossuth Lajos u.) vezet be a település központjáig. összességében Nyíregyháza központjától
Nagykálló központjáig ezen a közlekedésbiztonsági szempontból ajánlott útvonalon 18 kilométert kell megtennetek.

Nagykálló – Ínségdomb
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Nagykálló – egykori Megyeháza

A túra első állomása Nagykálló. A ma 9200 lakosú Nagykálló 1747 és 1876 között Szabolcs vármegye székhelye volt.
Ennek a korszaknak az emlékét őrzi a város központjában
található egykori vármegyeháza épülete, amely 1769-1780
épült barokk stílusban. A reprezentatív vármegyeháza
épület tervezője az olasz származású Salvator Aprilis, akinek halála (1771) után az építési munkálatokat testvére,
giuseppe Aprilis fejezte be. Miután Nyíregyházára helyezték át a vármegye új központját, az épület a Nagykállói
Magyar Királyi Tébolydaként üzemelt. A település büszkélkedett egykor a térség egyik legkorszerűbb erődítményével,
amelynek egyelőre pontos lokalizációja is nehézségekbe
ütközik, emiatt talajradaros vizsgálatok indultak az egykori
kállói vár feltérképezésére. A Kállay-család tulajdonában
álló kállói várkastélyt az 1570-es években építették át a kor
legkorszerűbb erődépítészeti technológiái alapján, olasz
hadmérnökök bevonásával végvárrá. Az olaszbástyás,
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négyszögletes alaprajzú, fülesbástyás erőd, a szatmári,
ecsedi, tokaji várral együtt a Királyi Magyarország északkeleti határait védte. A kállói várat a rákóczi-szabadságharc idején bontották el, melynek köveiből felépült a város központjában álló református templom. A nagykállói
református templom az 1710-es években épült. 1732-ben
kezdték el építeni a templomtól hét méterre álló tornyot.
Ebben az időszakban tiltott volt protestáns felekezeteknek
a templomhoz tartozó kőtorony építése, emiatt le is állították építését. Az építkezés csak 1772-ben fejeződött be. Az
úgynevezett rákóczi-torony az Alföld egyik legmagasabb
építménye: sisakkal együtt 60 méter magas. Nagykállóban
a régi zsidótemetőben nyugszik Jichak Ejzik Taub, a csodarabbi. Ő volt a magyarországi haszidizmus megalapítója.
Jichak Ejzik Taub tevékenységével kiemelkedett a korabeli
rabbik közül. évente ezrek keresik fel, hogy leróják kegyeletüket a nagy kádik előtt. Szintén Nagykálló szülötte Korányi

Frigyes báró, orvos, belgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja, a magyar orvostudomány
egyik megalapítója, a tuberculosis (TBC) elleni küzdelem
atyja. Az 1700-as években épült szülőháza 1971 óta emlékház, itt található a Korányi Frigyes Emlékház helytörténeti
gyűjtemény, ahol orvostörténeti kiállítás tekinthető meg.
Nagykállót elhagyva, egészen Kállósemjénig kerékpárúton
fogtok haladni. A 3500 lelkes település múltja összeforr
a Kállay család történelmével, ahol a Balog-Semjén nemzetségbeli Kállay család kiépítette birtokközpontját és
emelte rezidenciáit. Három kastély is tanúskodik a család egykori nagyságáról. A falu központjában áll a család
történelmi szerepét bemutató, 18. században barokk stílusban épült Kállay-kúria, a mellette lévő századfordulón épült Wolkenstein-kastély és a 18. században épült
gyulaházi-kúria, amely az 1970-es évek óta egészségügyi
funkciókat lát el. A Wolkenstein-kastély közvetlenül a főút
mellett található – még a két templom előtt, a település
központjában térjetek el balra! A Kállay-kúriához bevezető
sétány mentén, a Kállay család kiemelkedő tagjait bemutató szobrok láthatók. A kúriát 1763-ban építtette Kállay
györgy, tervezője ugyanaz az olasz testvérpár, Salvator
és giuseppe Aprilis, akik a nagykállói vármegyeházát és a
nyíregyházi evangélikus templomot is tervezték. Az épület
barokk magja az előcsarnok és hat helyiség, melyet később bővítettek, majd manzárd tetős emeletet építettek rá.
A kúriában színvonalas kiállítások keretében ismerhetjük
meg a Kállay családot, akik meghatározók voltak Szabolcs
vármegye és később Magyarország közéletében. A kúria
falai között nevelkedett Kállay Miklós, Magyarország egykori miniszterelnöke (1942-44), akinek hamvait kívánsága
szerint 1993-ban hozták haza az Egyesült államokból, s

temették el a parkban álló, barokk stílusban épült kápolnában. A II. világháború idején szovjet katonák hadiszállásául szolgált, az értékeket széthordták, padlózatának
jelentős részét eltüzelték. A háború befejezése után a Kállay-kastélyt is államosították, hosszú ideig kollégium működött a falai között. Az erősen leromlott állapotú kúriát és
a szomszédos Wolkenstein-kastélyt teljeskörűen sikerült
felújítani. Az épületet és a benne lévő kiállításokat 2016ban nyitották meg a nagyközönség előtt. A kúriát egy csodálatos történelmi kert veszi körbe. Köztudott, hogy a volt
miniszterelnök az autóversenyzés szerelmese volt, ennek
emlékére egy 1920-as évekből származó Ford A modell áll
a kastély garázsában.

Nagykálló – Református templom
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Pócspetri – Történelmi Emlékhely

Kállósemjént elhagyva Pócspetri felé fogjátok venni az
irányt. Itt egy 3 kilométeres szakaszon kénytelenek lesztek
a főúton tekerni, melynek forgalma már korántsem akkora,
mint Nyíregyháza és Nagykálló között, azonban itt is legyetek körültekintőek. A Pócspetri felé vezető elágazásnál
térjetek el balra, az alacsony forgalmú, árnyas bekötő úton
2,5 kilométer múlva megérkeztek Pócspetribe. Pócspetri, a
„bűnös falu” neve ismerős lehet a történelemkönyvekből,
az idősebbek emlékezhetnek a településre, mint a kollektív büntetés példájára, amelyet a kommunizmus bélyegként sütött az egész falura negyven éven keresztül. De mi
is vezetett el addig, hogy egy egész települést bűnösnek
ítéljenek el? 1948-ban az akkor még fiatal kommunista
magyar kormány beterjesztette az iskolák államosításáról
szóló törvényjavaslatot, amely ellen a katolikus egyház tiltakozott. 1948 június 3-án Pócspetri lakói is tiltakozásba
kezdtek az egyház tulajdonában álló elemi iskola tervezett
államosítása ellen. A községháza védelmére kirendelt rend-
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őr valószínűleg egy baleset következtében
meghalt. A falut még aznap körülzárták, a
férfiakat összeterelték, közben folyamatosan folytak a kihallgatások. A cél elsősorban az volt, hogy rákosi utasításának
megfelelően bizonyítani tudják: a pap volt
a felbujtó és szándékos emberölés történt. Az esetből az állam koncepciós pert
kreált. 1948. június 11-én, vagyis az eset
után mindössze nyolc nappal Asztalos
János plébánost és Királyfalvi Miklós községi segédjegyzőt szándékos emberölés
bűntettében való felbujtói bűnrészesség,
valamint szándékos emberölés bűntette
miatt halálra ítélték. Számos személyt a
faluból életfogytiglan börtönbüntetésre és fegyházbüntetésre ítéltek. 1990-ben hatályon kívül helyezték az ítéletet.
2019-ben történelmi emlékhellyé nyilvánították Pócspetriben az események helyszínét, amelyre a polgármesteri
hivatal előtt obeliszk emlékeztet. A rövid kitérőt követően
folytassátok az utat Máriapócs fel, a két települést kerékpárút köti össze.
Pócspetri felől már messziről látszódnak a monumentális
méretű máriapócsi kegytemplom egekbe szökő barokk tornyai, amely a Kárpát-medence egyik legjelentősebb búcsújáró helye. évente becslések alapján több, mint fél millió
ember látogat el ide. Emiatt megeshet, hogy éppen egy búcsúba csöppentek, zarándok csoportokkal vagy valamilyen
népesebb egyházi eseménnyel fogtok találkozni. De mégis
mi vonzza ide immár több, mint 250 éve ezt a rengeteg embert? A török háborúk során a Nyírség nagy része elnéptelenedett. A munkaerőhiány pótlása érdekében a földbir-

tokosok görögkatolikus ruszin, román és római katolikus
német vagy evangélikus szlovák nemzetiségű népességet
telepítettek be több településre. Pócsra a 17. században
a görögkatolikus vallású ruszin családokat telepített be
az akkori földbirtokos, akik a bizánci rítusnak megfelelő
fatemplomot emeltek. Ebben a templomban helyezte el
a török rabságból kiszabadulást követően Csibi László a
gyermek Jézust karjában tartó Istenszülő fogadalmi képét, amely híressé tette Pócsot a csodálatos eseményeivel.

A kegykép első könnyezése 1696-ban egy hónapon át tartott. A csodás események híre a bécsi udvarba is eljutott,
I. Lipót császár elszállította a képet, amely ma is megtekinthető a Szent István dómban (az új helyszínen a kép
soha nem könnyezett). A pócsi lakosság nyomására 1707ben új Mária-ikon készült, amely 1715-ben három napon
át újra hullatta a könnyeit. A település ezután a csoda
után vette fel a Mária nevet. Az újabb csoda zarándokok
tömegeit vonzotta Máriapócsra, ezért egyre sürgetőbbé
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Máriapócs – Kegykép

oldalapszisok épültek. A beltér hossza 37 m, szélessége
18 m, magassága 16 m. Az ikonoztázion gazdag díszítése
szimbolikus, az elvesztett édenkertre emlékeztet. Az eredeti főoltár helyén látható díszes keretben a kegykép, amely
két oldalról lépcsőn közelíthető meg.
Máriapócson található még egy szép egyházi műemlék. A
kisváros római katolikus műemléke a görögkatolikus székesegyház mellett emelkedik. A 15. században épült gótikus templom szép freskókat rejt. A déli mellékhajójában
Köpenyes Madonna freskó töredékei láthatók, amelyeknek
a készítése az ecsedi Báthori család kegyuraságához köthető. A töredékes freskón Mária látható, amint az emberiséget kiterjesztett palástja oltalmába fogadja. A templom
szakszerű és nagyszabású helyreállítása néhány évvel ezelőtt fejeződött be, amelyet 2021-ben a műemlékvédelmi
szakmai és civil szervezetek ICoMoS díjban részesítettek.

vált egy nagyobb templom építése. Ekkor merült fel a munkácsi püspökség részéről egy reprezentatív székesegyház
és bazilita kolostor építésének igénye a zarándokok kiszolgálása érdekében. A székesegyház építése 1731-ben
indult el és egészen 1749-ig tartott, immár a kor ízlésnek
megfelelően barokk stílusban. A templom félkörívesen záródó szentélye Keletre néz. A hajó északi és déli oldalán
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Máriapócson keressétek a gyulaji utat, amelyre a Bogáti
úton kell jobbra fordulnotok! Ez egy alacsony forgalmú
mellékút, amelyen 4,5 kilométer múlva eléritek Nyírgyulajt, innen további 5 kilométer külterületi kerékpárúton
érkeztek meg Nyírbátorba. Amennyiben szeretnétek
ellátogani a Sárkány fürdőhöz, térjetek el jobbra a Termál
Apartman és a Szénaréti-tó közötti Fürdő utcán. Amenynyiben a fürdőlátogatás nem fér bele az időtökbe, tekerjetek tovább a gyulaji úton egészen a körforgalomig.
Innen a kerékpárosok tájékozódását segítő 32-es túraútvonal tábláit kövessétek! Nyírbátorban színvonalas éttermek állnak rendelkezésetekre, illetve, ha a Dél-Nyírségi
örökségkört két nap alatt szeretnétek megtenni, mindenképpen itt keressetek szállást!

Nyírbátorban keressétek a várostörténeti sétányt, amely
a város meghatározó történelmi emlékhelyeit, látványosságait fűzi fel. A várostörténeti sétányon haladva
embernagyságú szoborcsoportok keretében ismerhetjük
meg Bátor és a Báthori család történetét. A szoborcsoportok a család és kegyúri birtokuk sorsfordító eseményeit
mutatják be. A várostörténeti sétány elején mindenképpen
álljatok meg a minorita templomnál és a Báthori István Múzeumnál. Bátor legrégebbi és legfőbb építészeti emlékeinek
építése Báthori István erdélyi vajda nevéhez fűződik, aki az
1479-es törökök felett aratott kenyérmezei csata hadizsákmányból építette a ferences rendcsalád szigorúbb szabályokat követő ágához tartozó minorita rend számára a kolostortemplomot, a Szent györgy templomot
(ma református templom), illetve a Báthory
várkastélyt. Báthori István szándéka az volt,
hogy a család birtokközpontján egy rangjához és a családjához méltó hatalmi központot alakítson ki. A minorita templomot
eredetileg a Báthori család mauzóleumának
szánták, azonban a család temetkezési helye
végül a Szent györgy templom lett. A 15. század végén épült egyhajós késő gótikus minorita teremtemplom mellett egy kolostor is
épült, amelynek egykori szerzetesi celláiban
1961 óta működik a Bátori István Múzeum.
Mindenképpen térjetek be a templomba,
amely értékes barokk berendezési tárgyakkal büszkélkedhet. A legmagasabb művészeti kvalitással az 1731-ben készült Passió vagy
más néven a Krucsay-oltár készült, amely a
ferences ihletésű passió-misztika ritka hazai
emléke. A Bátori István Múzeumba is érde-

mes betérnetek, itt tekinthető meg az úgynevezett csonka stallum. A történelmi Magyarországról származó egyik
legjelentősebb fennmaradt gótikus stallum a nyírbátori,
melyeket az Itálián kívüli reneszánsz bútorművesség első
alkotásai között tartanak számon. A két stallum eredetileg 25-25, azaz 50 ülőhelyes volt. A kisebb, csonka stallum látható a Nyírbátori Báthori Múzeumban, a nagyobb
stallum pedig a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az intézmény legjelentősebb műtárgyai közé tartozik az évszámmal ellátott Báthori család vörösmárvány sárkányos címerköve, a 16-17. század folyamán a Báthori fejedelmek
által veretett arany- és ezüstpénzek, valamint a középkori
fegyvergyűjtemény.

Nyírbátor – Várostörténeti sétány
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A várostörténeti sétány túlvégén ismerkedhettek meg Nyírbátor másik meghatározó műemlékegyüttesével. Az egykor
Szent györgy tiszteletére szentelt református templomot
1484-ben kezdte el építeni Báthori István erdélyi vajda. A
Szent györgy templom teljesen egységes hálóboltozatos
terével, hatalmas mérműves ablakaival, csúcsíves nyugati
kapujával a korszak egyik legmagasabb színvonalú késő
gótikus épülete. Egyedülálló a templomtető későgótikus
ácsszerkezete, amely látogatható. Az épület legszebb
műrészlete a későgótikus stílusban épült szarvasbordás
hálóboltozat. Báthori gábor az 1510-1520-as években reneszánsz stílusban jelentősen átépíttette a Szent györgy
templomot. A templom legszebb reneszánsz műrészletei
közé tartozik a déli oldalon található kettős kapu, a szentélyben található papi ülőfülke és szentségtartó fülke,
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valamint a kegyúri oratórium
baluszteres mellvédje. A nyírbátori református templom büszkélkedhet a Kárpát-medence egyik
legmagasabb fa harangtornyával,
amely az 1640-es években épült.
A református templom mellett,
az édesanyák útja túloldalán
található a Báthori várkastély.
A Báthori család valamikor a 15.
század első felében egy udvarházat épített, ezt az udvarházat
bővítette ki és építette át Báthori
István a 15. század végén. Báthori
András nevéhez fűződik a kastély
reneszánsz átépítése. A vár a 16.
században élte a fénykorát. Férfiágon Báthori gábor erdélyi fejedelem halálával kihalt a nemesi család. Ezt követően Bátor
a rákóczi családhoz kerül, a 18. században pedig a Károlyi
család birtokába. A kastély a 18. századra már erősen romos állapotúvá vált, az épület még használható részeiben
magtárat hoztak létre. Az országos Műemlékvédelmi Hivatal a romos egykori ebédlőpalota szárnyát 1985-ben műemlékké nyilvánította, amelyet 2006-ban újjáépítettek. A
földszinten három boltozott helyiségében kiállítótermeket
rendeztek be, helyreállították a valamikori lakomatermet,
illetve a lakóhelyiségeket. A felújítást követően az épületben kiállítások és panoptikum kapott helyet.
A túra folytatása már a nyitópontra történő visszamenetel jegyében zajlik, amely Nyírbátor-Nagykálló között 44
kilométeres táv, Nyírbátor-Nyíregyháza relációjában viszont 72 km. Nyírbátorban vissza kell térnetek a körfor-

galomhoz és itt Nyírbogát felé induljatok el! Nyírbátor és
Debrecen között végig kerékpárút található, amely a 32-es
számú Felső-Tisza-vidéki és Nyírségi kerékpáros túraútvonal része. Ezen a nagyon jó minőségű kerékpárúton fogtok
haladni Nyírbogát, Nyírgelse érintésével egészen Nyírmihálydiig. Mivel ez egy közel 20 kilométeres táv, érdemes
Nyírmihálydiban egy utolsó örökséghelyszínt felkeresni
és venni egy rövid pihenőt. A falu központjában álló református templomot nem egyszerű észrevenni, érdemes a
táblákat követni. A 13. században román stílusban épült
félköríves szentélyzáródású fa haranglábas, szilvafák között megbúvó kicsiny templom igen izgalmas műemléke a
Nyírségnek. Különösen figyelemre méltó a Pokoljelenetet
ábrázoló középkori freskó, amely a 15. században készült.

Egyrészről ritka, amikor a szentélyhez ennyire közel kerül
egy pokol jelenet ábrázolása, másrészt érdekes az a disznó
és elefánt elegyére emlékeztető démonszerű lény, amelyet
fekete ördögök vesznek körül. A túra utolsó 25 kilométeres etapja a Nyírmihálydi-Szakoly-Balkány-Biri-Nagykálló
közötti szakasz. Nyírmihálydi és Balkány között alacsony
forgalmú közúton, Balkány, Biri és Nagykálló között azonban végig kerékpárúton tudtok közlekedni. Amennyiben
Nagykállóból indítottátok az örökségkört, nagyjából 74 kilométert fog mutatni a kilométer órátok, amennyiben Nyíregyházáról, még vár rátok ugyanaz a 18 km, amelyet a túra
nyitányaként is le kellett küzdenetek Nagykálló, Nagyszállás, Nyírjes és Nyíregyháza között.

Nyírmihálydi – Református templom

41

csat.

III

III
. sz.

MÃga sor

Homoktanya

Kˇtaj

TÃncsics-

telep

telep

Heged�stanya

Csonkatanya

n
tta
jza
Ba
ya

hegy
Kñrm`nditanya

Ny¯rtura

SŠSTŠHEGY

S`nyð

KabalÃs

sˇsk�t

szðlð

KÙLAPOS

Antalbokor

NYÍREGYH•ZA

Zomboribokor

I.
VI
ð
.f

sz
ly.
fo

ur-

d
ba

ˇ
Als
r
ko
bo

Rozsr`tbokor

Szelkˇtˇ

M3

Ny¯regyhÃza kelet/

P

Ny¯regyhÃza
d`l 227

234

235

M3

Ãs

rr �lð
Fo d

Nagykertiszðlð

Šfeh`rtˇi

¬jszðlðskert

Harangodiv¯ztÃrozˇ

¬jszðlð
�t

ForrÃstanya

III.

254

P Kauzsaytanya

Csikˇslapos

NagykÃllˇ/ZÃhony

zÃllÃs
Ãrs
sz
sÃ
C mh.

�t

KÃllˇsemj`ni
Mohos-tˇ
TT

tanya

s

Pˇcspetri

VÃraditag

VadasSzirond

-

f
. fð
VII. sz

TÃncsicstelep

Sz�rˇtag

Perkedpuszta

Nemeserdð

s

t

lur`
¬jfa

y

Kecsk`stanya

gy

¬jhelyitanya

Szakoly

Lovastanya

Bñkñny

JÃrmytanya

Hoportyˇ

Encsencs

Štanya

Kenderes

B`ketelep

Kiskecsk`s

AT

O

AB

SZ

L CS-SZ
HAJ
D

M

SZAKOLYKERT

A

LÃrˇtanya

42
TormÃs-

R

VereshÃztanya

Ny¯rmihÃlydi
CserhÃgˇ

R

E

¬-

j

dva

Bˇ

NÃcitag

•

-B

Vecser
Abapuszta

SzÃllÃsfñld

BÃ
Figulatanya

183

R

Csiffytanya

Cibakpuszta

Piricse

Kovacsicstanya

Tiszaszðlð

Geszter`d

ke

I. sz
.

Kispiricse
IstvÃntanya

Ny¯rgelse

Micskepuszta

C

Ny¯rpilis

Baromlak

IH
B

TÈGL•S

BALK•NY

ke

ics

m

Kis

E 573

ics

fðfolyÃs

Eresztv`ny
4

VII

g

sta

sic

nc

TÃ

m

tag

Ny¯restanya

TñlgyfÃstanya

N

Gñr`nypuszta

Ny¯ri-

Na

Ny¯rvasvÃri

471

Ny¯rbogÃt

Dugˇtanya

¬JFEHÈRTŠ

¯

halom

Biri

Èrpatak

NYÍRB•TOR

Kisl`ta

P`ter-

yÃ
ol

LUDASTŠ
Cs�r�-r`tiv¯ztÃrozˇ

J`k

r

nagytanya

es
ly
de
Z nya
ta

471

Ny¯rcsÃszÃri
Gergelyffy-

Cukertanya

n
si

HodÃsz mh.

Tarna

M•RIAPŠCS

KÃllˇsemj`n

Fintortag

Butyka
sor

Vadastag

ð

Sz

Tibortanya

BÃtori �t

BUTYKA

OlÃh-r`titˇ

.

sz

`

s

yÃ

ol

f
fð

Ny¯rderzs

Ny¯rgyulaj

NAGYK•LLŠ

P

Vadastanya

Nagy-

NAGYSZ•LL•S

Mu

HodÃsz

F�lñptisztatanya

P244

P

NYÍRJES

Emmamajor

KÃntorjÃnosi

Napkor

MANDABOKOR

P263

Ligettanya

Šfeh`rtˇ

AlsˇpÃzsit

¬jkistelekiszðlð

P

M3

Magy

JÃ

P

Apagy
Szðk`sk�ttanya

267

v¯ztÃrozˇ
Flˇratanya

Levelek

BORB•NYA

ROZSRÈTSZÙLÙ

Ùr
Vajai-

Besenyðd

Pu.

¬jtelekbokor

49
Boglyatanya

Fenyðlak

41

v¯ztÃrozˇ

41

IstvÃnbokor

NYÍRBAKTA

BaktalˇrÃnthÃzi
erdð TT

Leveleki-

VilÃgostanya

Salamonbokor

tanya

OROS

M

VAJA

Beregtanya

Nagyharaszttanya

Va

LŠR•NTH•ZA

lyÃs

ForgÃcstanya

or

JÃnosbokor

i �ti
S`nyð

4

bok

fo
z. fð
VI.s

Ny¯rpazony

F�zesbokor
mh.

zes

Ny¯rt`t

403

FELSÙP•ZSIT

RÃkˇczitanya

v¯ztÃrozˇ

Dˇzsa-

s

Liszkaitanya

Rohodi-

BAKTALŠR•NTH•ZA

Ny¯rk`rcs

Ny¯ribrony

yÃ

Felsðbadurbokor

41

Rohod

ol
ðf
.f
sz

Libabokor

Pusztadobos

Szðlðk

Ny¯rjÃkˇ

F¶RDÙ

sˇsk�t

F�

RamocsahÃza

VI.

SŠSTŠ-

GYŠGY-

Felsð-

PetnehÃza
Laskod

Ùzeiv¯ztÃrozˇ

Bodˇ-

NYÍRSZÙLÙS

NYÍRMADA

E 573

Ùzetanya

Cs`pÃnytanya

hegy

Sz`kely

RÃcztanya

Ny¯rbogdÃny

Csonka-

Laskodiv¯ztÃrozˇ

Ãs
ly
fo
fð

SzabadsÃg-

KEMECSE

sz.

ONCSA

V. sz. fð
foly
Ãs

.

NAGYTANYA

E

G

Erdðtanya

Ny¯rb`ltek

SiskÃstanya

Nagyaszˇs-

J e lmag ya rá zaT
Autópálya; gyorsforgalmi út
Elsőrendű főút
Másodrendű főút
Egyéb út
Földút
Szilárd burkolattal rendelkező gátszakasz
Kerékpárút
Vasút
Vízfelület
Vízfolyás

aj

M

Kerékpáros örökségtúra a Dél-Nyírségben
Kerékpáros örökségtúra a rétközben
Kerékpáros örökségtúra a Közép-Nyírségben
Várostörténeti kerékpártúra Nyíregyházán
Várostörténeti kerékpártúra Nyíregyházán (kis kör)
Tirpák telepesek nyomában (Bokortanyák világa)

Ã

u

ðlð

a

a

ke

C

Ã

¬

Kastély, kúria
Vár, várrom
Múzeum, gyűjtemény
Műemlék
Ipartörténeti műemlék
Irodalomtörténeti emlékhely, emlékház
Kiemelt műemléktempom, szakrális emlékhely
zsidó emlékhely
Emlékmű
Egyéb emlékhely
Tájház, népi építészeti, iparművészeti emlék
Természeti látnivaló, arborétum
régészeti emlékhely
Történelmi városközpont
Turisztikai információs pont, látogatóközpont
Látogatóközpont
Egyéni építészeti, épített érték
gasztronómiai bemutatóhely
Strand, fürdő
Szabadstrand
Vízitúra megállóhely
Kerékpáros túraközpont, pihenőpont, kölcsönző
Kerékpáros szaküzlet, szerviz

Dél-nyíRségi öRökségköR
KEréKPárTÚrA A NyírSég
KIEMELT EMLéKHELyEI éS
öröKSégHELySzíNEI KözöTT
Túra úTvoNala:
Nyíregyháza – Nyírjes (8 km) – Nagyszállás (2 km)
– Nagykálló (8 km) – Kállósemjén (7 km) – Pócspetri (8 km)
– Máriapócs (2 km) – Nyírgyulaj (6 km) – Nyírbátor (7 km)
– Nyírbogát (8 km) – Nyírmihálydi (12 km) – Szakoly (7 km)
– Balkány (4 km) – Biri (5 km) – Nagykálló (7 km)
– Nagyszállás ( 8 km) – Nyírjes (2 km) – Nyíregyháza (8 km)
Nyíregyházi indulás és érkezés esetén:
Nagykállói indulás és érkezés esetén:

109 km

74 km

láTNivalók:
Nagykálló volt vármegyeháza; Nagykállói református
templom; Csodarabbi sírja; Kállósemjéni Kállay-kúria;
Pócspetri történelmi emlékhely; Máriapócsi görögkatolikus
székesegyház; Máriapócsi görögkatolikus templom;
Nyírbátori minorita templom; Magyar Nemzeti Múzeum
Báthori István Múzeuma; Nyírbátori várostörténeti sétány;
Nyírbátori református templom; Báthori várkastély;
Nyírmihálydi református templom.

Komp
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ismeReTlen középkoRi
Templomok nyomábAn
KEréKPároS öröKSégKör
A KözéP-NyírSégBEN

A

kerékpártúra során a Nyírség egy kevéssé ismert
részét fedezhetitek fel. Ezúttal a Közép-Nyírség
meghódítására fogtok indulni, ahol számos kiemelkedő értékű, de az ismeretlenség homályába burkolózó
középkori templommal ismerkedhettek meg. Ezek többségében olyan középkori emlékek, amelyekről első ránézésre, kívülről nem is gondolnátok milyen izgalmas freskókat, kőfaragványokat, műrészleteket rejtenek. Nyírtura,
Székely, Nyíribrony, Levelek, Ófehértó és Kállósemjén
középkori templomai között halad a túra útvonala, de a
templomok mellett más látványos örökséghelyszíneket
is érint. Ilyen Kállósemjénben a Mohos-tó természetvédelmi terület, a Kállay-kúria, Nagykállóban a Csodarabbi
sírja vagy Szabolcs vármegye egykor barokk stílusú vármegyeházája. Szeretnénk felhívni figyelmeteket, hogy ez
nem tartozik a bejáratott túraútvonalak közé, mindössze
Nyíregyháza és Nyírtura között, valamint Kállósemjén és
Nagykálló között fogtok kerékpárúton tekerni. Útvonal
jelzések, orientációs táblák csak néhány ponton fogják
segíteni a tájékozódásotokat, több szakaszon mezőgazdasági és erdei földúton fogtok tekerni, így mindenképpen legyen nálatok navigációs eszköz és tájékozódjatok
előzetesen a túra pontos nyomvonaláról. A túra 82 kilométer hosszú, amennyiben az ófehértói kitérőt beiktatjátok,
úgy a túra 94 kilométeresre bővül.
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A túra Nyíregyházáról indul. A 4-es számú főút mellett futó
jó minőségű kerékpárúton tudtok eljutni Nyírpazonyig,
onnan pedig Nyírturáig, amely egy 12 kilométer hosszú
szakasz. Az örökségtúra első állomása a Nyírtura központjában álló református templom. Annak ellenére, hogy ez a
kiváló és igen értékes műemlék Nyíregyháza szomszédságában van, csak a szakavatott felfedezők számára ismert
művészeti jelentősége. Sokan nem is tudják, milyen értékeket rejt belül ez a kívülről nem túl különleges, 13. században épült templom. A toronyaljból a templomtérbe nyílik
a templom legértékesebb eleme, a pálcatagos későgótikus
kőkapuzat, amelyet az 1488-as átalakításkor építettek.
Ez a kapuzat – díszítettsége és művészeti kvalitása alapján – példa nélküli a környéken. A templom másik ékessége középkori freskója, amely a szószék mellett található.
1995-ben zajlott le az épület átfogó régészeti kutatása és
helyreállítása.
A Nyírturától 4 kilométerre található Sényő felé induljatok
tovább! Sényőn a Kossuth Lajos utcáról az Apagyi utcára kanyarodjatok le! Itt az út kezdetben aszfaltozott lesz,
majd fokozatosa földúttá változik, végül egy szántóföldön
átvezető mezőgazdasági úton kell keresztül verekednetek
magatokat. Nyírtétre közvetlenül csak ezen az 5 kilométeres úton tudtok eljutni. Nyírtétről egy újabb 5 kilométeres alacsony forgalmú mellékút vezet Székelybe, amely az
örökségtúra második megállópontja. A székelyi református
templom a térség egyik legrosszabb állapotú középkori
temploma volt, néhány éve vette kezdetét a templom helyreállítása. A félköríves szentélyéből sokáig arra következtettek, hogy a korai építésű, árpád-kori templomok közé
tartozik. A 2007. évben lezajlott átfogó régészeti kutatások
azonban meglepő eredményeket hoztak. Kiderült, hogy az

Nyírtura – Református templom
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eredeti szentélyt lebontották és a 18. század közepén teljesen új szentélyt építettek az első helyén. A kutatás eredményei szerint az első templom 1324-ben már állt, feltehetően a 12-13. század fordulóján építtette a Hontpázmány
nembeli Bánk család. A falkutatások eredményeként a hajó
déli falán a 15. században készült női szenteket ábrázoló
falképek kerültek elő, amelyek egykor szinte a teljes déli
falat díszítő falkép kezdő és záró alakjai lehettek. A helyreállítás során lekerült a templom tetejéről a fa harangláb az
eredeti helyére, a templom mellé. Ha átnéztek az út túloldalára, a templommal szemben található az orosz-kastély,
amelyet egy hatalmas park vesz körbe. Az egy emeletes,
L alaprajzú copf stílusú kastélyt a településen élő és gazdálkodó zoltán-család építette a 18. század második felé-
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ben. A második világháborúban súlyosan megsérült épület
helyreállítását az országos Műemléki Felügyelőség végezte
1960-ban. A kastélyban államosítása óta iskola, könyvtár,
mozi és tanácsi irodák is működtek, jelenleg önkormányzati tulajdonban van.
Székelyt elhagyva 7,5 kilométeren keresztül a közúton
fogjátok folytatni utatokat ramocsaháza érintésével egészen Nyíribronyig. A túra harmadik állomása Nyíribrony,
ahol szintén egy ismeretlen, 13. században épült középkori
templommal ismerkedhettek meg. Nyírturához hasonlóan
a templom külső klasszicista megjelenése alapján nem is
gondolnánk, hogy középkori eredetű, csak az 1980-90-es
években történt felújításkor derült fény az épület román-

kori és gótikus részleteire. Műemléki helyreállításakor kerültek napvilágra a hajó déli és a szentély keleti oldalán befalazott középkori ablakok. Nyíribrony egyházának legfőbb
látnivalói a vakolatrétegek alatt megtalált és restaurált középkori falképek: egy pásztorbotos püspökszent hiányos
alakja és a szent keresztet megtaláló Ilona császárné figurája. Heléna – Constantinus Chlorus római hadvezér, majd
társcsászár felesége, I. (Nagy) Konstantin bizánci császár
édesanyja – „a legendába hajló história szerint” 320. szeptember 14-én találta meg és ásatta ki a Koponyák hegyének feszületeit és az I. N. r. I. feliratú táblát. A golgotáról
előkerült keresztekről nem tudták megállapítani, melyiken
adta ki a lelkét Jézus, „ezért Makárius jeruzsálemi püspök
mindhármat hozzáérintette egy halálos beteg asszonyhoz,
aki az egyiktől meggyógyult” – olvashatjuk a történeti forrásokban. Különleges értéke tehát
Nyíribrony XIV. századi eredetű
templomának a korabeli freskón
látható, keresztet tartó, bíborvörös
palástos, koronás császárné, feje
körül a szenteket övező dicsfénnyel.
Ugyanezzel a Szent llona ábrázolással találkozhatunk a szomszédos
baktalórántházi és ófehértói római
katolikus templomban.

tosan telepítették a ide a halakat, így pár év alatt valóságos
horgászparadicsommá vált. A tó területén 2000-ben alakított ki a Leveleki-tó Centrumot, amely kiváló vízminőséggel
és fokozatosan mélyülő vízmélységgel rendelkező szabadvízi stranddal, valamint egy 800 méter hosszú, öt szögű
vízisí pályával büszkélkedik. A parton kemping, apartman
házak, büfék üzemelnek. Fújjátok ki itt magatokat és ha
időtök, kedvetek engedi próbáljátok ki a strandot!
Egy egyszerű, egy hajós, hosszházas torony nélküli 14. században épült gótikus templom áll Levelek központjában. A
templom gótikus stílusáról tanúskodik bélletes, csúcsíves
bejárata. Ha szeretnétek, ezt a műemléket is érdemes megnéznetek. opcionális kitérőként ajánljuk a szomszédos
településen található ófehértói római katolikus templom felkeresését, amely a Nyírség egyik legizgalmasabb

Levelek – Római Katolikus templom

Úton Levelek felé a 204 hektáron
elterülő Leveleki tározó mellett fogtok elmenni, amely a nyírségi tározórendszer elemeként 1975-ben épült,
Levelek községtől 4 km-re. A tó a
környék egyik legnépszerűbb horgásztava. 1976-os évektől folyama-
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Kállósemjén – Mohos-tó Természetvédelmi Terület

és egyben a túra legfontosabb műemléke. Tudnotok kell,
hogy ez egy 12 kilométeres kitérőt jelent (Levelek-Ófehértó 6 km), így annak tudatában vágjatok bele, hogy a 82
kilométeres túrát további 12 kilométerrel fogjátok növelni. Az Ófehértó központjában álló templomot a Báthori
család építtette a 14. században. Ma már nehéz elképzelni, de a középkorban valószínűleg az egész templomot
freskók díszítették. A hajó északi falán egy hatalmas képen Szent györgy és a sárkány küzdelme látható. A lovag
alakjából szinte semmi nem látszik, csupán az ágaskodó,
szürke ló mellső lábai. Alatta a földön csúszó sárkány hatalmas alakja rajzolódik ki, amint barlangja felé menekül.
A barlang előtt a sárkány áldozatainak maradványai és
más alantas állatok is megjelennek. A Szent györgy legendákban szereplő megmentésre váró királylány a sárkány feje fölött látható. A hatalmas Szent györgy-képtől
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jobbra, közvetlenül a diadalívnél egy női szent nagyobb
alakja látható, mellette kétoldalt pedig Jézus életének jelenetei. A diadalíven, fent a lélekmérő Szent Mihály arkangyal jelenik meg. A diadalív másik oldalán árpád-házi
Szent Erzsébet, a diadalív bélletén pedig Szent Katalin és
Antiochiai Szent Margit látható. A szentélyben mindössze
két alak töredékét sikerült feltárni, akiket Szent Lőrinccel
és Keresztelő Szent Jánossal azonosíthatunk.
Az ófehértói templom megtekintése után tekerjetek viszsza Levelekre, onnan pedig induljatok Magy község felé,
16 kilométer múlva érkeztek meg Kállósemjénbe. A településtől néhány kilométerre északra, közvetlenül a túraútvonal mellett helyezkedi el a 95 hektáron elterülő, a jégkorszakból származó Mohos-tó természetvédelmi terület.
Az egykori folyóvölgyekben kialakult élőhely, változatos
növénytársulásoknak és állatvilágnak ad otthont, emiatt

1954-ben védetté nyilvánították a lápmedencét. A védett
terület kialakulása a jégkorszak utánra tehető, mikor egy
régi medermaradvány elzáródásának köszönhetően buckaközi, hűvös mikroklímájú vízállás formálódott. Az 1900as években még nagy kiterjedésű úszóláp volt, azonban a
többi hasonló fejlődésű nyírvízhez hasonlóan állapota folyamatosan romlott, vízszintje csökkent, a terület hűtését
szolgáló magas talajvízszint lesüllyedt, a párát megtartó,
homokbuckák tetejét borító erdőállományok megfogyatkoztak. Azonban a lápmedence háborítatlan, parányira
zsugorodott része ma is ritka rovar-, kétéltű-, hüllő- és emlősfajok otthona, amelynek látogatási rendjéről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának Nyírség-Szatmár-Bereg
Tájegységénél érdeklődhettek.
Kállósemjén a Balogsemjén nemzetségbeli Kállay-család
ősi fészke volt, ahol két fontosabb műemlékkel is megismerkedhettek. A törökdúlás idején szinte teljesen elnéptelenedett településre a Kállay család 1720 körül nagy létszámú görögkatolikus népességet telepített be. A betelepített
lakosoknak a falu központjában álló, elhagyatott középkori eredetű templomot adta át, melynek ekkor már csak a
szentélye állt. A görögkatolikus templom tehát középkori
előzményekkel rendelkezik. 2013-ban a templom régészeti feltárása során megtalálták a gótikus stílusban, feltehetően a 15. században épült templom alapjait, boltozati
bordáinak töredékeit. A szentély északi oldalán előkerült
az eredeti sekrestye alapozása is. 1897-re készült el a ma
is látható eklektikus stílusú új templom, széles hajóval,
magas nyugati toronnyal. A település másik meghatározó
építészeti emléke a 18. században, barokk stílusban épült
Kállay-kúria. 1763-ban építtette Kállay györgy, tervezője
ugyanaz az olasz testvérpár, Salvator és giuseppe Aprilis,

amelyik a nagykállói vármegyeházát és a nyíregyházi
evangélikus templomot is tervezte. A kállósemjéni barokk
kastély korai magva az előcsarnok és hat helyiség, melyet
később bővítettek, majd emeletet építettek rá. A II. világháború idején szovjet katonák hadiszállásául szolgált, az
értékeket széthordták, padlózatának jelentős részét eltüzelték. A háború befejezése után a Kállay-kastélyt államosították, hosszú ideig kollégium működött a falai között. Az
erősen leromlott állapotú épület ezután üresen állt, sorsára
várva, mígnem 2014–16. között teljeskörűen felújították. A
kastélyban a Kállay család történetével ismerkedhetnek
meg a látogatók. A színvonalas kiállítások megtekintését
mindenképpen ajánljuk, de csak abban az esetben, ha
időtökbe még belefér, hiszen vár még rátok 26 kilométeres
túratáv.
Kállósemjén és Nagykálló között végig kerékpárúton, biztonságosan tudtok közlekedni, amely egy 7,5 kilométeres
távolság. Nagykállóban több olyan érdekes helyszín van,
amelyet érdemes felkeresni. Itt van rögtön az ínségdomb
a város Kállósemjén felé eső bejáratánál, amelyet a helyi
jobbágyok hordtak össze, egyes források szerint 1780-ban,
más források szerint 1830 körül. A legenda szerint abban
az évben, amikor az ínségdomb épült, nagyon nagy szárazság volt, az aszály miatt az összes termés odalett. A
jobbágyok az éhínségtől való félelmükben Kiskálló akkori
földesurához, Kállay Ferenchez fordultak kölcsöngabonáért. Nagy árat szabott a földesúr a gabonáért: a kapott
terményt a következő évben meg kellett adni, vagy értékét
ledolgozni. Kamat fejében hordjanak össze egy homokdombot, és annak tetejére építsenek kilátót. Az éhező nép
elfogadta a feltételt, talicskákkal, mosóteknőkkel, szakajtókkal, köténnyel hordták a homokot, amíg 12 méter magas
domb lett belőle, s felépült a kilátó is. Az ínségdomb a sze-
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génység, kiszolgáltatottság emlékműve. Két érdekességre,
a város két híres szülöttére szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Nagykállóban a Nagybalkányi úton, a régi zsidótemetőben nyugszik Jichak Ejzik Taub, a csodarabbi. Ő volt
a magyarországi haszidizmus megalapítója. Jichak Ejzik
Taub tevékenységével kiemelkedett a korabeli rabbik közül. A kállói hitközséget az ország egyik legtekintélyesebb
hitközségévé emelte. Sírja zarándokhely, a haszidizmus követőinek búcsújáró helyévé vált a régi zsidó temető. évente
ezrek keresik fel, hogy leróják kegyeletüket a nagy kádik
előtt. Szintén Nagykálló szülötte Korányi Frigyes báró, orvos, belgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja, a magyar orvostudomány egyik megalapítója, a tuberculosis (TBC) elleni küzdelem atyja. Az 1700-as
években épült szülőháza 1971 óta emlékház, itt található a
Korányi Frigyes Emlékház helytörténeti gyűjtemény, ahol
orvostörténeti kiállítás tekinthető meg.
Impozáns épület áll a város főterén. Nagykálló 1747-1876
között volt Szabolcs vármegye székhelye. Az 1700-as évek
második felében épült ide a vármegyeháza, amely – miután
Nyíregyháza lett, funkcióját vesztve előbb tébolydaként
működött, napjainkban pedig a Sántha Ferenc Pszichiátriai Szakkórház működik az épületben. A hagyomány szerint Nagykálló a szerepvesztését egy rossz döntésnek köszönheti. Nemcsak a vármegyeszékhelyi, de még a városi
rangját is elvesztette 1876-ban. Utóbbit csak 1989-ben, a
rendszerváltáskor nyerte vissza. Az ok, mely feltehetőleg
elvezetett a vármegyeszékhely súlytalanná válásához,
a vasút. Míg Nyíregyháza befogadta, ingyen telekkel és
pénzzel támogatta a vasútépítést, addig Nagykálló ezen
csak nevetett. ám nem sokáig, mert 1858-ban, amikor az
első vonat megérkezett Nyíregyházára, a város olyan fejlődési pályára állt, amellyel már nem tudott lépést tartani

a volt vármegyeszékhely. A nagykállói várostörténeti túra
zárásaként, ha időtök engedi, érdemes még eltekernetek a
várostól karnyújtásra fekvő Harangodra, amely hangulatos kirándulóhely. A ligetes dimbes-dombos tipikus nyírségi tájat egy 75 hektáros mesterséges tó teszi vonzóvá,
illetve az itt található Téka-tábor épületei. A Téka-tábor
az 1970-es évek óta az egyik legjelentősebb népművészeti
tábor. A tábor területén található egységes stílusú épületeket az organikus építészetéről híres Makovecz-stúdióhoz
tartozó Ekler Dezső tervezte.
A túra zárásaként egy 18 kilométeres, kissé kacifántos viszszaút vár rátok Nyíregyházáig. A Nagykálló és Nyíregyháza
közötti rendkívül forgalmas Kállói út helyett javasoljuk ezt
az alternatív nyomvonalat. Nagykálló központjából a Kossuth utcán induljatok el Harangod-tanya irányába. A város
határát jelző táblától kerékpárúton tudjátok folytatni utatokat Harangod-tanyáig, onnan egy stabilizált úton keresztül tudtok eljutni a 403-as úthoz, amelyen kellő körültekintéssel keljetek át, hiszen ez az M3-as autópálya felhajtója.
Ezt követően egy 1,5 kilométeres földutas szakaszon érkeztek meg Nagyszállásra. Kövessétek a piros jelzésű Móricz
zsigmond túraútvonal és a Mária-út jelzéseit, amely segít
benneteket a tájékozódásban. Nagyszálláson haladjatok
keresztül a Karéj utcáig, amely elvezet benneteket a főútra
(Kállói út). Mindössze egy rövid szakaszon kell a főúton
maradnotok, majd elfordulni balra, a Nyírjes tanya irányába. A bekötő út bevezet benneteket a Nyírjes központjába,
ahol kanyarodjatok rá a Bársony utcára! A Bársony utca
folytatása a Csárda utca, amely bevezet benneteket Nyíregyházára, a település tábláig, ahonnan egészen a város
központjáig kerékpárúton tekerhettek be.
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Piricse

RéTközi öRökségköR
KEréKPárTÚrA LETűNT KoroK
éS TáJAK EMLéKEI KözöTT

Rakamaz – Teknősház Látogató Központ

A

rétközi örökségkörre indulók letűnt korok és egy
letűnt táj emlékeit ismerhetik meg. A kerékpártúra
célja a Felső-Tisza-vidék nyugati felének, a Nyíregyházától és a Nyírségtől északra elterülő rétközi tájegységének felfedezése, amely egyszerre jelöl földrajzi és néprajzi
tájegységet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öt néprajzi
tájegységből áll, a Nyírség, a Nyíri Mezőség, Szatmár, Bereg és rétköz. A rétköz földrajzi határa északon a Tisza,
keleten, délen és nyugaton a Nyírség. A rétköz lényegében
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a Tisza felső szakaszának szabolcsi mélyártere, amely a
Lónyai-csatorna és a Tisza között terül el Tuzsértól egészen
gávavencsellőig. A korábban használt rétség elnevezésével elsősorban a Tisza árterében fekvő mocsaras területet
értették. A rétköz a víz birodalma volt egészen a 19. századig. Hajdan a Tisza ezernyi ere hálózta be, mely mocsaras,
lápos vidékké formálta a tájat, megszabta az ott élők mindennapjait. Földművelést csak a rétből kiemelkedő dombhátakon lehetett folytatni, az itt élők mindent a rétről és a

mocsarakból tudtak beszerezni, emiatt kiemelt szerepe volt
itt a halászatnak. A rétköz néprajzi arculatát nagymértékben formálta a víz, a vizek levezetését követően az egykori
lápi községek mezőgazdasági településekké alakultak át
és megszűnt a tájra jellemző ősi életforma. A hajdani rétköz ma már alig különbözik a Nyírségtől. A Nyíregyházáról
induló 97 kilométer hosszú rétközi örökségkör egy letűnt
vízivilág és a Nyírség tájain halad, szinte végig kerékpárúton - Nagyhalász, Ibrány, Paszab, Tiszabercel, gávavencsellő, Balsa, Szabolcs, Tímár, rakamaz, Tokaj, Nyírtelek
települések érintésével. A táv 11 kilométerrel csökkenthető
Tokaj kihagyása esetén.
A túra útvonala a rétközi kerékpárútra, illetve a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárútra épül. A rétközi kerékpárút
építése az 1990-as évek közepén indult, több ütemben,
nagyjából 10-15 évvel később készült el. Az 52 kilométeres rétközi kerékpárút Nyíregyháza-Nagyhalász-IbrányPaszab-Tiszabercel-gávavencsellő-Balsa-Szabolcs-Tímár
és rakamaz településeket köti össze (egyedül a gávavencsellőhöz tartozó kül- és belterületi szakaszai nem épültek
meg). A kerékpárúttal párhuzamos főúton nem bonyolódik
nagyobb forgalom, néha szükségetek is lesz használni, a
kerékpárút ugyanis jelenleg több szakaszon sajnos igen
rossz állapotban van. Az örökségkör másik eleme a 33 kilométer hosszú Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárút, amely
Tokajt, rakamazt, Nyírtelket és Nyíregyházát köti össze.
A túra Nyíregyháza városközpontjából indul. Tekerjetek ki
a belvárosból a Dózsa györgy utca sétálóutcáján, a Selyem
utcán keresztüli kerékpársávon a Korányi útra. A Korányi
út melletti kerékpárút, illetve jelzett kerékpársávok elvezetnek benneteket Sóstógyógyfürdőig. A Sóstói tó mellett,

a Blaha Lujza sétányon haladjatok, majd a Berenát utca
kerékpársávján eléritek a Kemecsei utat. Itt tudtok rácsatlakozni a rétközi kerékpárútra. A túra első állomása
Nagyhalász, amely Ibrány után a rétköz nyugati felének
második legnépesebb települése. Az 5600 lakosú város
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb kiterjedésű
települése, külterületi határa közvetlenül Nyíregyháza
utáni Homoktanyával kezdődig. Sokáig, 11 kilométeren
keresztül fogtok tekerni, mire megérkeztek Nagyhalász
központjáig. Közvetlenül a főút mellett áll a Csuha-Kállay kúria, ahol érdemes egy rövid pihenőt beiktatni. A kúria
épületét a 18. század végén Eördöghfalvi Csuha Tamás épí-

Nagyhalász – Csuha-Kállay Kúria

tette. Eredetileg téglalap alaprajzú, kéttraktusos, egyszerű
épület volt, amelyet 1830 körül klasszicista stílusban átalakíttattak a főúri kastélyok mintájára. Az 1860-as években
Eördöghfalvi Csuha Vilma férje révén a Kállay család tulajdonába került, akik egészen 1910-ig a kastély birtokosai
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voltak. Az épület állaga 1945 után lassú romlásnak indult.
Kezdetben tanítói lakásként, majd raktárként, később a
helyi termelőszövetkezet irodájaként szolgált. Sajnos a kúria eredeti berendezéséből szinte semmi sem maradt meg,
de az épület felújítása és kulturális célú hasznosítása az
1990-es évek második felében megvalósult. A rövid pihenő
után tekerjetek keresztül a városon, egészen a Kossuth utcán található körforgalomig. Itt forduljatok el Ibrány felé.
olyan érzésetek lesz mintha Ibrány és Nagyhalász össze
lenne nőve. Egy rövid külterületi szakasz után megérkeztek
Ibrányba.
A modern és egységes küllemű, 6600 fős népességű Ibrány
a rétköz nyugati részének központja, a Tisza és a Lónyaicsatorna által határolt területen fekszik. A rétközi településekre jellemző, hogy először csak a kiemelkedő szigeteken,
dombokon telepedtek meg az emberek. A szájhagyomány
szerint Ibrány 13 dombra épült. A Tisza szabályozása után
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már lehetőség nyílt arra, hogy a kevésbé magas helyekre is
építkezzenek, majd a dombok közötti mélyedések feltöltése, kiszáradása után a lapályokon is megindult a lakóházak
építése. A hajdan különálló falurészek teljesen összeépültek, kialakítva egy sajátos, elnyúlt településszerkezetet.
Ibrány már a honfoglalás korában lakott település volt.
Ibrány-Esbó-halmon egy 269 sírból álló honfoglalás kori
temető került elő, melynek legértékesebb lelete egy mitikus
állatalakot ábrázoló aranyozott, ezüstlemezes hajfonatkorong. A Felső-Tisza-vidék rendkívül gazdag honfoglaláskori
temetőkben, leletekben. Ibrányban található még egy régészeti érdekesség, az ibrányi Fekete-halom, amely SzabolcsSzatmár-Bereg megye egyik legnagyobb kurgánja (kunhala). Fekete-Halom azon kevés sírhalmok közé tartozik,
amelyet feltártak, méghozzá 1900-ban a múzeumalapító
Jósa András orvos-régész. Jósa András egy tölgyfából készült sírkamrát talált, s benne egy összekuporodott, oldalt
fekvő csontvázra bukkant. Az ibrányi Fekete-halom egyedileg védett régészeti lelőhely,
amelyet csak akkor keressetek
fel, ha időtökbe belefér, hiszen a
város egy másik pontján található. A város legmagasabb pontján
álló református templom a 14.
században épült, amelyet 1517
körül gótikus stílusban átépítettek. A torony nélkül felépült
templom mellett évszázadokig fa
harangtorony állt. A ma látható
37 méter magas, háromszintes
torony 1843-1847 között épült. A
késő gótikus stílusjegyek közül
figyelemreméltók a támpillérek,

a hajó déli homlokzatán található
kapu és ablakok. Ibrány központjától
9 kilométerre található a Tisza-parti
szabadstrand.
Ibrányt elhagyva 5 kilométer múlva
megérkeztek Paszabra, ahol megismerkedhettek Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye egyik legszebb népművészeti
értékével, a paszabi szőttessel. A faluközpontban álló, szépen faragott tornácoszlopos épületben, a református
templom és parókia szomszédságában
található a Paszabi Szőttesház. A régi
népi szőttesek mintakincsét felelevenítő és újjáélesztő szövőház termékeit
1940-ben a Budapesten rendezett kiállításon ismerhette meg a nagyközönség, de a legnagyobb
sikert az 1957. évi világkiállításon aratta. A népművészeti
házban kaptak helyet a szövőszékek, a gyűjtött népi bútorokon kiállított eredeti paszabi szőttesek és a helytörténeti
gyűjtemény üveges tárlóiban elhelyezett értékes néprajzi
tárgyak. A Szőttesházban bemutatásra kerülnek a paszabi
szőttes minta- és színvilágát tükröző alkotások.
Paszabot elhagyva egyre közelebb kerültök a Tiszához,
ahol a rétközi táj egy másik arcát kezdi mutatni. Tiszabercel környékén a Tiszatelek-Tiszabercel ártér természetvédelmi területen fogtok tekerni, amelyet a jellegzetes Tiszamenti táj értékeinek a megóvására 1978-ban nyilvánították
védetté. A folyót követő fűz-nyár ligetek, tölgy-kőris-szil
ligeterdők, az itt élő növények, valamint állatok ugyanis
kiemelt természeti és tájképi értéket képviselnek. Tisza-

Paszab – Szőttesház

bercel, a kétezer lelkes település a rétköz nyugati szélén
található, ahol két fontos látványosságot is érdemes felkeresni. Bessenyei györgy szülőháza, illetve a műemléki
oltalom alatt álló szivattyútelep kihagyhatatlan része a
túrának. Tiszabercel híres szülötte a felvilágosodás nagy
alakja, Bessenyei györgy. Az 1720 körül épült családi kúria, amelyben 1747-ben az író, filozófus született, a Bessenyei utca 6. szám alatt, a falu egyik legmagasabb pontján
áll. A zsindelytetős, barokk kúria a hagyományos nyírségi
középnemesi építkezés jellegzetességeit viseli magán. Az
emlékházat Bessenyei-korabeli bútorokkal rendezték be.
Az irodalomtörténeti kiállítás a költő életútját mutatja be.
Bessenyei györgy iskoláit Sárospatakon kezdte, ám igazán
akkor kezdett foglalkozni a tanulással, amikor két bátyja
után ő is Bécsbe került, ahol nyelveket tanult, szenvedélyesen olvasott. írói munkássága akkor vette kezdetét, amikor
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Tiszabercel – Szivattyútelep

1772-ben megjelent az ágis tragédiája című műve, ettől
számítjuk a magyar felvilágosodást. Nagyon termékeny író
volt, 10 év alatt 24 műve jelent meg nyomtatásban. 1782ben visszatért szülőfalujába, és 1785-ig itt élt édesanyjával, majd a család Pusztakovácsiban (ma Bakonszeg) lévő
birtokára költözött. Itt halt meg 1811-ben. A felvilágosodás
nagy alakjának síremléke ma Nyíregyházán, az északi temetőben található. Hatalmas kultusza lett az író-költőnek
Nyíregyházán, 1898-ban megalakult a Bessenyei-kör és
ugyanebben az évben közadakozásból elkészült a Bessenyei-szobor.
Még egy helyre mindenképpen látogassatok el Tiszabercelen. Egészen közel a belterülethez található a Tisza-part,
ahol színvonalas étterem, vízitúra megállóhely és kemping
is működik. A kikötő közelében, a komp szomszédságában található Szabolcs-Szatmár-Bereg legrégebbi gőzüze-
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mű szivattyútelepe. A rétköz alacsonyan fekvő, vízjárta
terület. A vízzel való kényszerű együttélés mindennapi
küzdelmet jelentett a létért, a megélhetésért. Széchenyi
és Vásárhelyi kezdeményezésére az 1840-es években megkezdődött a Tisza szabályozása. A mocsarak lecsapolása, a
vizek kormányzása érdekében épült meg az 53 km hosszú
Belfő csatorna, mely Tiszabercelnél torkollik a Tiszába. Ezt
követi 1879-82 között a Lónyay-övcsatorna. A szivattyútelepet megelőzően zsilipek épültek, ezeket azonban rendre elsodorta az ár. 1895-ben kezdték építeni a gőzüzemű
szivattyútelepet, amely végső formáját 1903-ra nyerte el.
A szivattyútelep létesítésével a társulat célja az volt, hogy
a belvízi főcsatornán lefolyó vizeket a berceli zsilip zárva
tartása mellett is a Tiszába lehessen juttatni. A telep 1968ig folyamatosan működött, utoljára 1970-ben indították be.
1983-ban műemlékké nyilvánították.

Egy újabb 7 kilométeres túraszakasz következik, a következő település gávavencsellő. A 3550 lakosú település
két rétközi nagyközség, gáva és Vencsellő egyesüléséből jött létre 1971-ben. gávavencsellő egyike a legrégibb
szabolcsi településeknek. A község területéről kő-, réz-,
bronz- és népvándorláskori tárgyakat őriz a nyíregyházi
Jósa András Múzeum. Az ún. gávai-kultúra feltárt leletei
is a múzeumban találhatók. A 18. század végén Vencsellőt a Dessewffy-család vette meg, akik az elnéptelenedett
faluba római katolikus svábokat telepített, akik megalapították Újvencsellőt vagy más néven Németfalut. Van egy
utcájuk, – ahogy a helybeliek mondják – a „sváb falu”, itt
telepedtek le a svábok, s róluk kapta ez a községrész a nevét. Itt található a Kápolna utca 58. szám alatt a 19. század végén épült Svábház, amelyben tájházat rendeztek be.
A ház berendezése az 1930-40-es évek falusi lakáskultúráját, használati tárgyait és a svábok mindennapjait mutatja

be. gávavencsellőn, a Toldi utca 26. szám alatt található a
18. század második felében épült Dessewffy-kastély, amely
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legszebb barokk műemléke, amely sajnos nem látogatható. Az épület eredeti
magva egy késő barokk kastély a 18. század második feléből való, amely mellé a 19. század elején egy másik, klaszszicista stílusú épületet emeltek. A két épületet Dessewffy
Miklós elképzelései alapján 1898-ban összeépítették, neobarokk stílusban kiegészítették és bővítették. A háborús
évek megviselték az épületet, mai formáját 1950-ben nyerte el a kastély. Az önkormányzat évekkel ezelőtt eladta, új
tulajdonosa pedig diszkót alakított ki az épület egyik szárnyában. Mára azonban a szórakozóhelynek is csak romos
nyomai találhatók meg. A kastélyépületet jelenleg nem
hasznosítják, de még így, romos állapotban is a hajdani
szépségéről árulkodik, és felújításért kiált.

Gávavencsellő – Dessewffy-kastély
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gávavencsellő és Balsa között mindössze 4 km-es távolság
van. Mielőtt bemennétek Balsára, a János-tó után kanyarodjatok el jobbra egy aszfaltozott úton, amely elvezet egészen az egykori balsai hídhoz. A balsai Tisza-hidat 1930ban adták át. A híd érdekessége, hogy keskenynyomú
vasúti pálya és közút is átvezetett egyszerre rajta. A balsai
híd teremtett közvetlen vasúti kapcsolatot a Nyíregyháza-Sátoraljaújhely vasútvonal és a Nyíregyháza-Dombrád
közötti vasútvonal között. 1944-ben mind a meder- mind
az ártéri hidakat a németek felrobbantották. A felszerkezet
kimentett részeit a háború után több híd újjáépítéséhez
felhasználták. A híd megmaradt hídfőjéhez illesztve került
kialakításra a Balsai ökoturisztikai Látogatóközpont, ahol
megismerkedhetünk a Felső-Tisza és a Bodrog vidékének
természeti, táji, kulturális értékeivel.

Szabolcs – Földvár

60

Balsát elhagyva 3 kilométer múlva megérkeztek Szabolcsba, amely a túraútvonal legizgalmasabb állomása. A ma
mindössze négyszáz lakosú Szabolcs község, az egykori
Szabolcs vármegye névadó települése. Hatalmas várával
Szabolcs vármegye legkorábbi igazgatási, katonai és egyházi központja volt az árpád-korban. A szabolcsi földvár
Közép-Európa legnagyobb, épségben maradt földvára,
amely a település központjában áll. Egykor a keleti oldala
mentén egy 7 méter széles és három méter mély vizesárok
húzódott, amely a földvárat lényegében egy csatornával
leválasztott mesterséges szigetté alakította, amelyet egy
felvonóhídon lehetett megközelíteni. A földvár 280 m hoszszú, 140 m széles, 33 ezer négyzetméteren elterülő gyeppel
fedett háromszög alakú földterület, amelynek három oldalon voltak kapui. A hatalmas mennyiségű földet kazettás
faszerkezet tartotta össze. Bár a földvárak neve ezt sugall-

ja, de nem faszerkezettel erősített földsáncok
voltak, hanem földdel feltöltött favárak. A
várfalakat egymáshoz erősített kazettákból
építették fel, amelyeket földdel töltöttek fel.
A szabolcsi földvár sáncának tetején mellvéd
és járószint húzódott végig, ahol fel lehetett
venni szükség esetén a védelmi állást. A sánc
tetejének külső peremén függőleges gerendákból álló mellvéd húzódott, amelyet veszszővel fontak be és agyaggal tapasztottak
be. A fölvár három sarkán figyelőtorony állt.
A földvár lábánál álló templom a Felső-Tiszavidék legrégebbi egyházi központja, melynek
építése a XI. századra tehető. Szabolcs középkori jelentőségét bizonyítja, hogy 1092-ben Szent László királyunk
vezetésével zsinatot tartottak itt. A király elnökletével
megtartott szabolcsi egyházi zsinaton és törvényhozó
országgyűlésen hirdette ki I. törvénykönyvét, amely megerősítette az egyház hatalmát és a kereszténység erkölcsi
tekintélyét. A templom építése a XI. századra tehető, ezzel
a szabolcsi református templom a régió legkorábbi építésű templomai közé tartozik, amely román stílusban épült.
román kori stílusra utal a templom bazilikális szerkezete, amely egészen az 1800-as évek közepéig volt látható.
A bazilikális szerkezet alapján eredetileg a templom egy
magasabb főhajóból és két alacsonyabb mellékhajóból
állhatott, amelynek pilléreit a régészeti kutatások során
meg is találták. Szintén a korai építésre utal a félköríves
szentély és a hajó északi falának lőrés ablakai. A középkorban a szentélyt freskók díszítették, amelyek valószínűleg a reformáció évszázadaiban elenyésztek. Mára csak
néhány felismerhetetlen töredéke maradt fent az apostolokat vagy szenteket ábrázoló freskóknak. Az 1970-es
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években vette kezdetét a templom átfogó régészeti kutatása és helyreállítása, melynek célja a középkori térszerkezet visszaállítása. A helyreállításnak köszönhetően
mára az egyik legszebb és legkorábbi középkori műemléke a térségnek. Szabolcs település harmadik látványossága a 18. század végén épült Mudrány-kúria. Az épületet
a Mudrány család építette késő barokk stílusban. Négy
termes enteriőr kiállítás található a kúriában, mely a 19.
század végi, 20. század eleji köznemesség kultúráját és
tárgyi emlékeit kívánja bemutatni a nagyközönségnek.
Szabolcsot követően 3 kilométer múlva megérkeztek Tímárba, majd újabb 4 kilométer múlva rakamazra. rakamazon
tekerjetek el a körforgalomig, ahol rá tudtok csatlakozni
a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárútra. Itt dönthetitek
el, hogy eltekertek-e Tokajba vagy Nyíregyháza felé veszitek az irányt. Tokaj felkeresése (oda-vissza) 11 kilométeres
kitérőt jelent. Természetesen mondanunk sem kell, hogy
megéri a 11 kilométeres többlettáv, hiszen Tokajt történelmi
városközpontja, múzeumai, a Kopasz-hegy panorámája, a
városka világhírű borospincéi, hangulatos vendéglői nem
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Tokaj – Tokaji Múzeum

véletlenül teszik a kisvárost a túrázók kedvelt célpontjává.
általában a zempléni kerékpáros túrák nyitó állomása, a
Bodrog és Tisza vízitúrák zárópontja, de emellett rengeteg
kerékpáros túrázó keresi fel a nemrégiben átadott Nyíregyháza-Tokaj kerékpárútnak, illetve a rétközi kerékpárútnak
köszönhetően. A település a Tisza és a Bodrog összefolyásánál, a Tokaj-Eperjesi hegység lábánál, a Bodrogköz, a
Nyírség és a Taktaköz találkozási pontjában fekszik. Itt fut
össze három síksági kistájunk a Bodrogköz, a Nyírség és
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a Taktaköz. A városka fölé magasodik a Tokaji (Kopasz)hegy, amely a zempléni hegység része. Természetesen a ma
emberének Tokaj elsősorban a borról jut eszébe és talán
a legismertebb magyar település a világon, ahová a szőlőművelés kultúráját a török elől a délvidékről felhúzódó ferences barátok hozták magukkal. Az UNESCo Világörökség
Bizottsága a Tokaji borvidéket 2002-ben, mint kultúrtájat
felvette a Világörökségi Listára. A bortermelés ezen a vidéken közel 3 évszázada szigorúan szabályozott törvényi

Tokaj
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keretek között zajlik. Tokaj patinás épületében, a város
központjában található a Tokaj Múzeum. állandó kiállításai között figyelemreméltó a tokaji vár régészeti emlékeit
bemutató kiállítás, az egyházművészeti kiállítás, a néprajzi
kiállítás és a Tokaji-hegy geológiai és természeti értékeit
bemutató kiállítás. A Világörökségi Bormúzeum a Tokaji
Múzeumtól néhány száz méterre helyezkedik el a város
központjában. A múzeum interaktív eszközök segítségével
a világörökségi borvidékek történetével, kultúrájával és boraival ismerteti meg a látogatókat.
Innentől rajtatok múlik, hogy a nagyjából 33 kilométeres
Tokaj-Nyíregyháza távot mennyi idő alatt teljesítitek. Végig
jó minőségű kerékpárúton fogtok haladni. Mindössze két
település van a túra ezen szakaszán. rakamaz és Nyírtelek között 20 kilométeres távot, Nyírtelek és Nyíregyhá-
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za között pedig 11 kilométeres távot kell leküzdenetek. A
vízvételi lehetőségeknél mindenképpen álljatok meg. Két
emlékműre szeretnénk felhívni a figyelmeteket a túra záró
szakaszán. rakamzon, a Szent Istvánról elnevezett római
katolikus templom előtt áll egy hatméteres mészkőoszlop,
melynek tetején egy turulmadár látható. A mészkőoszlop
tetején áll a rakamazi hajfonatkorongon ábrázolt turul,
mely bronzból készült, magassága 1,6 méter. Mire is emlékeztet ez a műalkotás? 1955 és 1974 között számos olyan
lelet került elő a földből rakamazon, amely arról tanúskodik, hogy valaha ez a föld valamelyik fejedelemhez tartozó
magas rangú személy nyugvóhelyéül szolgált. Az 1950-es
évek közepén a település határában lévő Túróczi-parton
(gyepiföldön) homokbányát nyitottak, a homokkitermelés
közben pedig sírokra bukkantak. Ekkor találtak rá egy női
csontvázra, melynek mellén két darab tenyérnyi nagyságú

ezüst korong feküdt. A korongpár peremsávján belül növényi elemekkel átszőtt, szétterjesztett szárnyú ragadozó
madár (sas) látható, amely karmaiban két kisebb madarat,
csőrében leveles ágat tart. A legkézenfekvőbb feltevés szerint a rakamazi sas nem más, mint az árpádok ősatyjának
vélt turulmadár megjelenítése (a turul a sas török neve).
A turulmadár a rakamazi korong hatalmas égi madara, az
eget eltakaró szétterjesztett szárnyaival és legyezős farkával, karmaiban roppant erejét jelképező, elragadott madarakkal. Azt is vélték, hogy a sas az életfa csúcsán ül, s
onnét hozza le a földre az újszülöttek lelkét. Amikor tehát a
rakamazi emlékműre néztek, jusson eszetekbe, hogy itt találták meg az egyik legszebb és leghíresebb honfoglaláskori
leletet.
A másik figyelemreméltó emlékmű Nyírtelken található.
Nyírtelek a királyteleki csata néven vált országosan ismertté. 1944 októberében szovjet erőket szorítottak itt
vissza, megakadályozva több, mint 100 000 magyar és
német katona bekerítését, ezzel jelentősen hozzájárultak

Nyírtelek – Katonai emlékpark

Rakamaz – Turul emlékmű

Nyíregyháza ideiglenes visszafoglalásához. A településnek
II. világháború után is jelentős honvédelmi szerepe volt:
1963 és 1991 között itt állomásozott a Magyar Néphadsereg 107. számú önálló Szállító osztálya és az Elektronikai
Javító Üzem, 1982-től légvédelmi rakétákat, páncéltörőket
tároltak, karbantartottak itt. Napjainkban HM Arzenal zrt.
néven a Honvédelmi Minisztérium által létrehozott cég légvédelmi eszközök javításával, egyéb tevékenységgel foglalkozik. Mindennek állít látványos emléket a Nyírtelken
található park, ahol a Királyteleki csata hősi halottainak
névsora, a csata története és szemléletes térképe látható. A két kiállított rakéta: egy Vega-M és egy Krug (2K11)
légvédelmi rakéta.
Az emlékművet elhagyva a túra végére már csak egy 11 kilométeres táv vár rátok. A kerékpárút bevezet benneteket
egészen Nyíregyháza központjáig.
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Sz`kely

Túra úTvoNala:
Nyíregyháza Kossuth tér
– Nagyhalász (28 km) – Ibrány (4,3 km)
– Paszab (5 km) – Tiszabercel (2,7 km)
– gávavencsellő (7,1 km) – Balsa (3,5 km)
– Szabolcs (4,5 km) – rakamaz (7,6 km)
– Nyírtelek (19,3 km)
– Nyíregyháza Kossuth tér (10 km)
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Tokaj beiktatása esetén:

102 km

láTNivalók:
Csuha-Kállay kúria (Nagyhalász);
Paszabi szőttesház; Tiszaberceli műemlék
szivattyútelep; Bessenyei györgy emlékház;
Sváb ház (gávavencsellő);
Balsai hídfő és ökoturisztikai látogatóközpont;
Szabolcsi földvár és árpád-kori templom;
Mudrány kúria; rakamazi Turul emlékmű;
Tokaj történelmi belvárosa; Tokaji Múzeum;
Tokaj Világörökségi Bormúzeum;
Honvédelmi emlékpark (Nyírtelek).
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