
2021. május 21-23.

 A Középkori Templomok Útja Egyesület és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - Nyírség-Szat-
már-Bereg Tájegység közös szervezésében indul el 2021. év szezonnyitó kerékpáros örökségtúrája május 
21.-én. A túra során a Felső-Tisza-vidék legszebb részére kalauzolunk el benneteket, ahol megismerhetitek 
a régió ikonikus látványosságait, természeti értékeit, legszebb örökséghelyszíneit. A kerékpártúra a térség 
legszebb középkori templomai mentén halad, érintve irodalomtörténeti emlékhelyeket, népi építészeti 
emlékeket, néprajzi értékeket. Érintetlen, kevéssé ismert helyekre is elvezetünk benneteket, vulkántúráz-
hattok a Kaszonyi és a Tarpai hegyen, gyalogtúrázhattok a Bockerek erdőben. Ismeretlen várromokhoz, 
A teljes túra időtartama alatt térítésmentesen biztosítunk szakvezetést, túravezetést és szervízszolgál-
tatást. Igény esetén bérelhettek kerékpárt, sőt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának jóvoltából 
ebike-ot is. Lássuk a programot!

ELSŐ NAP (2021. MÁJUS 21), A TÁV HOSSZA 73 KM
Indulás: Gyülekező a fehérgyarmati vasútállomáson 10.00 órakor, indulás 10.30 órakor. Azok, akik vasúttal 
érkeznek, egyedileg kell leszervezniük a vasúti közlekedésüket és a kerékpárszállítást, ezért kérjük időben 
tájékozódjanak a MÁV-nál. Amennyiben igényt tart rá a jelentkező a kerékpárszállítást térítés ellenében 
tudjuk vállalni 20 kerékpárig Nyíregyháza és Fehérgyarmat között. A szállítás biztosításának költsége Nyír-
egyháza és Fehérgyarmat között 1.000 Ft/kerékpár.

Útvonal: Fehérgyarmat – Penyige (4,7 km) – Kömörő (4,7 km) – Túristvándi (4,9 km) – Tiszakóród (9,9 km) – 
Tiszacsécse (3,6 km) – Tiszakóród (4 km) – Szatmárcseke (10 km) – Nagyar (7,2 km) – Kisar (3,1 km) –
Tivadar (1 km) – Tarpa (8 km) – Beregsurány (6,8 km) – Beregdaróc (5,5 km).

Látnivalók: Túristvándi vízimalom, Móricz emlékház (Tiszacsécse), Túr-Bukógát, Szatmárcsekei csónakfejfás 
temető, nagyari református templom, tarpai szárazmalom, tarpai református templom, tarpai Nagyhegy.

Ebéd: Az első napon ebédre étkezési lehetőséget nem biztosítunk.

Szállás, vacsora, reggeli: Hét Csillag Üdülő és Konferencia Központ: http://www.hetcsillag.hu/.

MÁSODIK NAP (2021. MÁJUS 22.), A TÁV HOSSZA 79 KM 
Útvonal: Beregdaróc – Gelénes (7,2 km) – Barabás (4,2 km) – Kaszonyi-hegy (6 km) – Barabás (6 km) –
Vámosatya (4,6 km) – Vásárosnamény (17 km) – Tákos (12 km) – Csaroda (6,5 km) – Márokpapi (8 km) – 
Beregdaróc (7 km).

Látnivalók: Vulkántúra a Kaszonyi-hegyen, Gyalogtúra a Bockerek erdőben, Büdy várrom (Vámosatya), 
vámosatyai református templom, tákosi reformárus templom, tákosi tájház, csarodai református templom, 
márokpapi református templom.

Ebéd: A’ la carte Vásárosnamény éttermeiben.

Szállás, vacsora, reggeli: Hét Csillag Üdülő és Konferencia Központ: http://www.hetcsillag.hu/.

HARMADIK NAP (2021. MÁJUS 23.), A TÁV HOSSZA 60 KM
Útvonal: Beregdaróc - Vámosatya (9,7 km) – Tiszaszalka (8,4 km) – Tiszaadony (6,2 km) – Lónya (15 km) – 
Tiszamogyorós (3,8 km) – Eperjeske (4 km) – Tiszaszentmárton (4,7 km) – Zsurk (3,5 km) – Záhony (5,3 km).

Látnivalók: Lónyai református templom, Lónyay család kriptája, Tiszaszentmártoni református templom.

Ebéd: Ebédet erre a napra nem biztosítunk.

Visszaút: A visszautat mindenkinek egyénileg szükséges megoldania. Amennyiben valaki vasúttal sze-
retne hazajutni, kora délután járatokkal már kalkulálhat. A kerékpárokat Záhonytól Nyíregyházára között 
külön térítés ellenében el tudjuk szállítani.

A túra teljes hossza: 212 km.

Költségek: túra önköltséges, az étkezés gyakorisága szabadon választott, amelyet a túra előtt pontosí-
tunk! Az önköltség mértékéről a regisztráció folyamán tájékoztatjuk a jelentkezőket. Részvételi, nevezési 
díjat nem számítunk fel. A kerékpártúra időtartama alatt szervezett idegenvezetést, túravezetést és ke-
rékpáros szervízszolgáltatást ingyenesen biztosítunk.

Kerékpárszállítás: 15 db kerékpár szállítását tudjuk vállalni május 21.-én Nyíregyháza és Fehérgyarmat kö-
zött, május 23.-án pedig Záhony és Nyíregyháza között. A kerékpárszállítás díja kerékpáronként Nyíregy-
háza-Záhony között, 1000 Ft; Fehérgyarmat-Nyíregyháza között szintén 1000 Ft.

Kerékpárbérlés: Igény esetén a KRESZ előírásainak megfelelő KTM Joy kerékpárokat biztosítunk a résztve-
vőknek az örökségtúra időtartama alatt, melynek napi díja 3000 Ft/kerékpár/nap. A túra teljes időtartamá-
ra 8000 Ft ellenében lehet bérelni bringákat. A kerékpárokhoz fejvédőt is biztosítunk.

Igény esetén a Hortobányi Nemzeti Parktól ebike bérlésére is van lehetőség. Kerékpárbérlési szándékát 
kérjük jelezze a regisztráció során.

Azok számára, akik autóval érkeznek Fehérgyarmatra, igény esetén transzferszolgáltatást nyújtunk. Térítés 
ellenében vállaljuk, hogy a sofőröket (maximum 8 fő), visszaszállítjuk a parkoló autóhoz az első túranap 
végén Beregdarócról. 

Felszerelés: A KRESZ - előírásnak megfelelő, megfelelő műszaki állapotban lévő kerékpár és kötelező illetve 
javasolt felszerelései!

Szervezők: Deák Attila és Deák-Rabi Eszter

Szakvezetők, túravezetők: Cservenyák Katalin, Dobos Péter, Deák Attila

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. MÁJUS 19. (24:00 ÓRA) A MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEKEN.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Középkori Templomok Útja Egyesület
e-mail: kozepkoritemplomokutja@gmail.com
telefon: +36 30 446 8383
www.facebook.com/oroksegtura
www.oroksegtura.hu

A túrákon történő részvétel az aktuális járványügyi rendelkezések betartásával lehetséges! A túrán minden-
ki saját felelősségére vesz részt, a rendező szervezettel szemben semmiféle kártérítési igénnyel nem léphet 
fel. A program változtatási jogát fenntartjuk!

SZATMÁR-BEREGI ÖRÖKSÉGTÚRA
A FELSŐ-TISZA-VIDÉK FELFEDEZÉSE!


