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KÉT KERÉKEN A KÖZÉPKORI
TEMPLOMOK ÚTJÁN

Egyelőre kevéssé ismert, de az Alföld északkeleti szeglete, a Felső-Tisza-vidék kifejezetten
különleges hely a túrázáshoz. Sűrű településhálózat, változatos vízrajzi jellegzetességek,
hosszan elnyúló kerékpárutak, csekély közúti forgalom, valamint rengeteg látnivaló és
falusi szálláshelyek sora várja a turistákat.

www.turistamagazin.hu

A határ közelsége lehetővé teszi, hogy
a Felső-Tisza-vidékről kiinduló túrák
során a Partium vagy Kárpátalja irányába
is kitekintsünk. Kárpátalja a középkori
templomok, a kastélyok, a várak és a
történelmi emlékhelyek elsüllyedt paradicsoma. A Partium Erdély kapuja, amely
méltatlanul mellőzött hely a Kárpát-medence turistacélpontjai között – az utazók
általában csak átrohannak e vidéken,
pedig természeti és kulturális emlékei
nem mindennapi kincseket őriznek.
A Középkori templomok útja – mint tematikus útvonal – éppen azért jött létre,
öt esztendővel ezelőtt, hogy ezzel a
Kárpát-medencében egyedülálló vallási
és kulturális örökséggel ismertesse
meg az érdeklődőket. Azzal a középkori
egyházi örökséggel, amely a valaha egy
történeti régiót alkotó Felső-Tisza-vidék,
Kárpátalja és a Partium északi részén
található. A Középkori templomok útját
örökségtúrák szegélyezik, amelyek a

Felső-Tisza-vidék, a Nyírség és a Partium leglátványosabb kulturális látnivalóit
fűzik láncra. Ezen túraútvonalak segítséget nyújtanak a természet és az ember
által alkotott káprázatos szépségű értékek felfedezéséhez a Kárpát-medence
északkeleti részén. Közöttük találhatók
olyanok, amelyek egynapi járóföldre
vannak, de akad olyan is, amelynek
megismerése akár három-négy napot is
igénybe vehet. A templomtúrák bejárását
autóval, busszal, de leginkább kerékpárral ajánljuk.
A Tiszántúli Református Egyházkerület, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség partnerségében, a
Magyarország–Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program támogatásával
az elmúlt két évben jelentős fejlesztések
zajlottak az érintett térségekben, amelyek
élményszerűvé teszik a Középkori templomok útjának felfedezését.
Bővebb információkat a templomútról a
www.templomut.hu weboldalon találsz.
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sűrű településhálózat, ami kifejezetten
előnyös, ha két keréken túrázunk.

Fotó: Balogh András

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén számos kerékpárút épült az elmúlt
években, ami elsősorban árvédelmi/
árvízvédelmi okokra vezethető vissza.
Ebből a szempontból kétségkívül
Magyarország egyik legkülönlegesebb
területe a Felső-Tisza-vidék, amelyet
behálóznak a töltéseken kanyargó
kerékpárutak, elképesztő élményeket
nyújtva a látogatóknak. Csodálatos
panoráma tárul elénk, hiszen magasabban vagyunk a töltéseken, amelyekről
belátni az egész vidéket, a Tiszát, a
Szamos folyót és a természetvédelmi oltalom alatt álló területeket. Ilyen
hosszúságban, töltéseken létesített
kerékpárutak egész Magyarországon
csak itt találhatók. Külön élmény, hogy
karnyújtásnyira vagyunk a bőtermő
gyümölcsösöktől, amelyekben szinte
erdőnyi területeken terem az alma és a
szilva az ápolt és gondozott földeken.
Kőhajításnyira sorakoznak a mesébe illő
táj látnivalói. Egymást érik a középkori
templomok, a népi építészet legszebb
emlékei és az irodalmi emlékhelyek.
Az Alföldön sehol máshol nincs ilyen

