
Idén első alkalommal hirdetünk nyílt kerékpártúrát a Panyolafeszt egyik programjaként, hogy egy „középkori utazásról” térhessenek vissza a résztvevők 
szombaton az esti koncertekre. Az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonpro�t Kft. és a 
keretein belül működő Europe Direct Tájékoztatási Központ által szervezett  túra  Panyoláról indul és oda érkezik vissza. A túra célja a Középkori templomok 
útja egyik leglátványosabb szakaszának megismerése. Szatmár-Bereg, középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb vidéke, a középkori 
templomoknak itt olyan sűrű hálózatuk maradhatott fent, amely egyedülálló. Szatmár és Bereg középkori egyházi örökségének egyedi hangulatát idézik a 
kisméretű templomok, a melléjük épített fa harangtornyok, a gazdagon fennmaradt középkori freskók, a festett karzatok, a díszes kazettás mennyezetek, 
faragott szószékek. A Középkori templomok útja kerékpáros örökségtúrái a Felső-Tisza-vidék leglátványosabb kulturális és természeti értékeit mutatják be 
az érdeklődőknek. A túra szervezett idegenvezetés, túravezetés, valamint szerviz szolgáltatás biztosításával történik. A túrán való részvételhez a helyszínen 
is lehet kerékpárt bérelni.

Középkori templomok útja - Kerékpáros örökségtúra a Panyolafeszten

Indulás:
2016. augusztus 06. (szombatat)  8.00 órakor, gyülekező 7:30-tól a fesztiváltéren a nagyszínpad előtt. 

Útvonal: 
Panyola – Olcsvaapáti (6,4 km) – Olcsva (1,7 km) – Vásárosnamény (6 km) – Tákos (12,2 km) – Csaroda (3,4 km) – Márokpapi (6 km) – Tarpa (6 km) – Tivadar (8,5 km) – Panyola (17,2 km)

A táv hossza: 67,4 km
Átlagsebesség: 18 km/h
Várható érkezés: 15.00 óra  (A Panyolafeszt szombat esti programjára visszaérkezik a csapat!)

További információk:
www.panyolafeszt.hu www.templomut.hu www.szszbmfu.hu

Felszerelés:
A KRESZ előírásnak megfelelő kerékpár, amely két különálló működő fékkel van ellátva, elől fehér, hátul piros lámpával és fényvisszaverő prizmával, az első keréken 
két darab küllő prizmával, illetve csengővel van felszerelve. 
Szükség lehet esővédő ruházatra, kerékpárjavító szerszámra, elsősegélycsomagra, láthatósági mellényre, kerékpáros kesztyűre, fejvédőre, tartalék belsőre, vízre.

Túravezetők:  Deák Attila és  Dobos Péter

Érdeklődés és jelentkezés: 
2016. augusztus 5-ig Demeter Zsuzsánál, a dzs@szszbmfu.hu e-mail címen vagy a 30/466-5274-es telefonszámon. 
Továbbá augusztus 5.-én a Panyolafeszten a Középkori templomok útja  standnál. 

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendező szervezettel szemben semmiféle kártérítési igénnyel, nem léphet fel. 
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.



• Vásárosnamény, Tomcsányi-kastély
• A „Mezítlábas Notre Dame”, Tákos református temploma
• A „Mosolygó Szentek temploma”, Csaroda református temploma 
• A „Bereg ékszerdoboza”, Márokpapi református temploma
• „Szent György legendája”, Tarpai református templom
• A „lónyúzó”  tarpai szárazmalom
• Fürdés a Tiszában Tivadarban

A túra önköltséges, a szervezők részvételi és szervezési díjat nem 
számolnak fel.  Belépődíjak: Tákos 300 Ft; Csaroda 250 Ft; tarpai 
szárazmalom 200 Ft. A kerékpárbérlés költsége:  2000 Ft
Az első húsz jelentkező a fesztivál védjegyével ellátott pólót kap 
ajándékba! 

Az örökségtúra állomásai: Költségek:


