
 

TÚRAAJÁNLATAINK 2015-ben 

 

Kedves Túrázók!   
 

Idén elsőként a REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGTÚRA megtételével 
megismerhető a Középkori templomok útja egy szakasza nyílt 

kerékpártúra keretében. 
 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség 
Nonprofit Kft. szervezésében pünkösdkor indul útjára a túrasorozat, melynek célja a 
Középkori templomok útjának felfedezése - két keréken. A kerékpártúra megtétele 
szervezett túravezetés és idegenvezetés mellett történik.  
 

A túra időpontja: 2015.május 23-25. 
 
 

A Középkori templomok útjáról… 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb 
vidéke, a középkori templomoknak itt olyan sűrű hálózata maradhatott fenn, 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.  
 Az Alföld középkori templomainak nagy része a török dúlások áldozatává vált. Ez a vizek által 
körbezárt vidék azonban távol tartotta magától a hódító hadakat, az idegen kultúrákat. Így 
maradhattak fenn páratlan gazdagságukban és szépségükben ezek a kis középkori 
templomok, amelyek ékszerdobozai ennek a vidéknek. Még 2009-ben Középkori templomok 
útja címen született meg az a tematikus útvonal, amely ezzel a Kárpát-medencében 
egyedülálló vallási és kulturális örökséggel szeretné mélyrehatóan megismertetni az érdek-
lődőket. Ez a tematikus útvonal hivatott bemutatni a valaha egy történeti régiót alkotó 
Északkelet-Magyarország, a Kárpátalja, valamint a Partium északi részének középkori egyházi 
örökségét. 

 
További információ:   www.templomut.hu            www.temple-tour.eu 

 
A kerékpározás azért is különösen izgalmas ezen a vidéken, mert itt az Alföldön egyedülálló 
sűrű településhálózat van, a közutak alacsony forgalmúak, a Tisza és a Szamos töltésein is 
hosszú kilométereken keresztül összefüggő kerékpárutak várják a vándorokat. A vidék 
látnivalókban, vonzerőkben, hihetetlenül gazdag, nem beszélve a Szatmár-Bereg legendás 
vendégszeretetéről és falusi turizmusáról.  
 

http://www.templomut.hu/
http://www.temple-tour.eu/


 

A Reformáció útja örökségtúra 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomainak legszebb csoportját a Felső-Tisza-
vidéken található templomok alkotják. Díszítettségük és méreteik miatt nem véletlenül 
nevezik őket e vidék ékszerdobozainak. Mindamellett, hogy ezek a templomok a gótika 
kiemelkedő emlékei a Kárpát-medencében, a reformáció művészetének is legszebb példái. 
Látva ezeket a templomokat az emberben megkérdőjeleződik a reformáció puritánságáról 
alkotott képe. E vidék sorsa ezer szállal kötődik a reformációhoz. A vallástörténeti 
események figyelembevételével, joggal tekinthetünk erre a vidékre úgy, mint a reformáció 
magyarországi bölcsőjére. Olyan meghatározó vallástörténeti eseményeknek adtak otthont 
ezek a templomok, amelyek hozzájárultak a reformáció magyarországi előretöréséhez és 
megszilárdulásához. Nem csak templomairól vált híressé ez a föld. Szatmár-Bereg különleges 
szeglete Magyarországnak, a magyar irodalomtörténet kultikus zarándokhelye. A magyar 
irodalom szellemóriásainak és a magyar irodalomtörténet meghatározó alkotásainak 
szülőföldje. Itt született meg 1823. január 22-én a Himnusz, ez a táj ihlette meg Petőfi 
Sándort, ezen a „tündérszigeten” élte át legboldogabb gyermekéveit Móricz Zsigmond. 

Az épített és szellemi örökség mellett az érintetlen természet, az alföldi vegetációk utolsó 
bástyái teszik igazán különlegessé ezt a vidéket, utunkat e folyókkal szabdalt táj 
természetvédelmi területei szegik. Ami feledhetetlenné teszi az itteni örökségtúrákat e táj 
embere és a gasztronómia. Ezen a távoli vidéken még érezni a hely szellemét, amely mindent 
áthat és magával ragad, ha egyszer megérkezel örökre beleszeretsz. 

A Reformáció útja örökségtúrával az alábbi elérhetőségen ismerkedhet meg: 
http://templomut.hu/hu/oroksegturak 

 

 
Útvonal (összesen 193 km) : 
 

1.nap (május 23. szombat)  
Záhony – Zsurk – Tiszaszentmárton – Tiszamogyorós – Lónya – Mátyus - Tiszakerecseny – 
Tiszaadony – Tiszavid – Tiszaszalka – Gergelyiugornya - Tákos – Csaroda (75 km) 
 
Program: 
 

 Tiszaszentmárton, református templom – a „Nyír Pannonhalma” 
 

 Lónya református templom – a Középkori Templomok Útja gyöngyszeme 
 

 „Egy falat Tündérmező”  - ebéd Vásárosnaményban  
 

 Tákos, református templom – a mezítlábas Notre Dame 
 

 Csaroda, református templom – a mosolygó szentek temploma 
 

 Szállás – Csaroda barátságos szálláshelyén, vacsora falusi vendégasztallal 

http://templomut.hu/hu/oroksegturak


 

 
 
Indulás: Gyülekező a nyíregyházi vasútállomáson kerékpárokkal szombaton (május 23.)  
7 óra 15-ig. 
Vonatindulás Nyíregyházáról:7.55 
Vonatérkezés Záhonyba: 9.04          
Vonat költsége: 1300 Ft+325Ft kerékpár-szállítási díj/fő  (66km) 
 
Ebéd:   Vásárosnaményban, a Winkler-házban, ebéd költsége: 2000 Ft/fő 
   (húsleves töltött tésztával, póréhagymával-sajttal töltött csirkemellfilé
   pankó morzsában, baconos rizzsel, kerti salátával) 
Szállás és reggeli:  Csaroda, Székely vendégház József A. u. 48., szállás költsége: 3000 

Ft/fő, reggeli költsége: 500 Ft/fő (rántotta, tea) 
Vacsora:  Falusi vendégasztal szolgáltatás keretében, ellátás költsége: kb. 1500 

Ft/fő  
 

2.nap (május 24. vasárnap) 
Csaroda – Márokpapi – Tarpa – Kisar – Nagyar - Szatmárcseke – Túristvándi – Sonkád - Kölcse 
– Penyige (75 km) 
 
Program: 

 Márokpapi, református templom – a Bereg ékszerdoboza 
 

 Tarpa -  református templom és szárazmalom 
 

 Fakultatív program: pálinka kóstolás a Tarpai Pálinkaházban 
 

 Nagyar, Luby kastély és antik rózsák kertje 
 

 Túristvándi, vízimalom – ma is működőképes ipartörténeti műemlék  
  

 „Egy falat Tündérmező”– ebéd a Túr partján 
 

  Szatmárcseke – a magyar kultúra zarándokhelye. Csónakos fejfás temető, Kölcsey 
mauzóleum 

 

 Sonkád, református templom – virágok virága 
 

 Kölcse, református templom 
 

 Szállás Penyigén –, vacsora falusi vendégasztallal  
 
Ebéd:   Szatmárcsekén, a Szatmár fogadóban, ebéd költsége: 2000/fő Ft ( házipálinka, 

kötött tészta leves, szatmári tepsis hús, szilvalekváros porlós) 
Vacsora: Penyige, falusi vendégasztal szolgáltatás keretében: 1200 Ft/fő (töltött 

káposzta, bor, bukta) 



 

Szállás:  Penyige, szállás költsége: 2000/fő Ft reggeli költsége: 800 Ft/fő (házikolbász, 
tojás) 

 

3.nap (május 25. hétfő) 

Vámosoroszi – Kisszekeres – Nagyszekeres – Szamosújlak – Gyügye – Cégénydányád – 
Fehérgyarmat  (43 km) 
 
Program: 

 Vámosoroszi, református templom – a titkokat suttogó évszázados kövek 
 

 Kisszekeres, református templom 
 

 Nagyszekeres, református templom – a gótika legszebb emléke 
 

 Szamosújlak, református templom – Európa Nostra díjas templom 
 

 Gyügye, református templom – Szatmár ékszerdoboza 
 

 Cégénydányád -  séta az évszázados kastélyparkban 
 

Ebéd: Kisszekeresen, ebéd költsége: 500 Ft/fő  (kemencében sült kenyérlángos) 
Hazaút: Gyülekező a Fehérgyarmati vasútállomáson 13.45-ig 
Vonatindulás Fehérgyarmatról: 14.20    
Vonatérkezés Nyíregyházára: 17.22   
 Vonat költsége:    1490 Ft+375Ft/fő  (76km) 
 
Ajánlott felszerelés: Időjárásnak megfelelő, réteges ruházat, esőkabát, kényelmes 

cipő, egyedi érzékenységre való gyógyszer, élelem, kulacs, 
alapszerszámok a kerékpárhoz. 

 
Fontos tudnivalók:  A résztvevők a túrán a saját maguk által biztosított, a közúti 

közlekedésre alkalmas, a KRESZ előírásainak megfelelő 
(túra)kerékpárjaikon és felszereléseikkel vesznek részt. A 
túrafelszerelések szállítására külön kísérő gépkocsit nem 
biztosítunk. Kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályokról itt 
tájékozódhat: http://kreszvaltozas.hu/page/16/kerekpar 

 
Finanszírozás: A Reformáció örökségtúrán történő részvétel teljesen 

önköltséges, a szervezők az idegenvezetésért és a 
túravezetésért részvételi díjat nem szednek. 

 
Kerékpárkölcsönzés:  A szándékot kérjük előre jelezni! 
 
                                       
Jelentkezési feltétel: A jelentkezéshez szükséges a jelentkező nevének és jelentkező   

lakcímének illetve az egyéb elértőségeinek (tel., e-mail) a 

http://kreszvaltozas.hu/page/16/kerekpar


 

megadása, amelyet a dzs@szszbmfu.hu e-mail címre kérjük 
elküldeni. 

 

Jelentkezési határidő: 2015.május 17. 
 
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt!  
A változtatás jogát (szállás, túraútvonalak) szükség esetén fenntartjuk! 
 

 
 
További információk és kapcsolat:   
 
Demeter Zsuzsa  
Tel: +36 30 466 52 74  
Email:   dzs@szszbmfu.hu 

Deák Attila  
Tel. +36 20 376-7647  
E-mail: deak@szszbmfu.hu 

 

mailto:dzs@szszbmfu.hu
mailto:deak@szszbmfu.hu

