Szabolcsi bőség zavarában
2020. május 1-3. (péntek-vasárnap) 3 nap, KISBUSZ (max 8 fő)
Irányára 62 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, szállást 2 ágyas vizes blokkos szobákban reggelivel,az
1. és 2. napon a vacsorát, a 3. napon a késői svédasztalos ebédet, a belépődíjakat (vizimalom, nyírbátori
református templom, Mezítlábas Notre Dame, Luby-kastély) több alkalommal helyi idegenvezetéseket.
A következő belépőket NEM tartalmazza: Kállay-kúria (1 200/600,-, Vay-kastély 800/400,-,Nyírbátori
várkastély 800/400,-, és Bátori Múzeum 500/250,-, Sóstói Múzeumfalu 1 200/600,-.)
5.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Pécs, Kozármisleny). Budapest.
Út közben pihenők.

1. nap: 5 látványosság

Túristvándi vízimalom
A túristvándi vízimalom a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Túristvándiban található, a Túr
egyik ágán (Öreg-Túr). A műemlék, még működőképes vízimalom ma múzeumként
funkcionál.

Szatmárcseke: Kopjafás, csónakos fejfás temető – Kölcsey sírja

Nagyar, Luby-kastély
Nagyar, a jellegzetes szatmári falu, ahol a kis Túr siet a Tiszába, az elmúlt években fontos
idegenforgalmi célponttá vált a gyönyörűen újjávarázsolt Luby-kastélynak köszönhetően. A
kívül-belül példaszerűen felújított klasszicista stílusú épületet pompás rózsaliget öleli körül, a
szökőkutas, zenélő kertben, a trópusi pálmaház mellett szabadon sétálgató pávák teszik
feledhetetlenné a látogatást.

Tákos: Mezítlábas Notre dame

Vásárosnamény: Tomcsányi-kastély – Beregi Múzeum
A Tomcsányi Kastély 2007. óta teljes szépségében pompázó barokk kastély, mely a Beregi
Múzeum gyűjteményének ad helyet. Az árkádos, oszlopos tornácos, négy tornyos,
sarokszobás műemléki védettségű épület a Lónyay család egykori rezidenciája volt. II.
Rákóczi Ferenc itt megszállva bocsátotta ki a „naményi pátenst”, melyben hadba hívta a
szabolcsi nemességet.

Vacsora
2. nap: 8 látványosság

Csengersimai református templom
Csengersimán, a Szamos holtágból kialakított tó partján találhatjuk, festői környezetben, a
kicsiny, téglából épült, középkori eredetű, fazsindellyel fedett református templomot. A
román stílusú templom 1210-1220 között épülhetett, a 16. század közepe óta a reformátusoké.

Csenger: a Középkori Templomok Útja
- Csenger egyik legnagyobb, országos hírű büszkesége a 13. században, kora gótikus és késő
román (a tornyon némi reneszánsz beütéssel) stílusban épült református temploma.
- Görög-katolikus temploma Makovecz Imre tervei alapján készült
- Klasszicista stílusban épült római katolikus temploma

Vaja, Vay-kastély
A Felső-Tisza vidék egyik legszebb reneszánsz stílusú várkastélya, az egyik legrégebbi
nemesi család a Vay família ősi fészkében, a nyírségi Vaján található. A szép ősparkban lévő
várkastélyban ma a Vay Ádám Múzeum kiállítása eleveníti fel a Rákóczi-szabadságharcot és
korát.

Kállósemjén: Kállay-kúria

Nyírbátor: Báthori várkastély
A legendás Báthoriak várkastélya ma Magyarország egyik legszebb reneszánsz műemléke. A
hajdani erődítményből csak az egykori ebédlőépület maradt fenn, a termeiben berendezett
nagyszabású panoptikum a Báthori család legendáit és korát eleveníti fel.

Nyírbátor: Református templom
Magyarország legnagyobb gótikus temploma fél
évezred alatt szinte semmit sem változott, ma is
eredeti szépségében láthatjuk fantasztikus
hálóboltozatát és csúcsíves ablakait. A FelsőTisza vidékének legeredetibb műemléke melletti
harangtorony pedig a legnagyobb és egyik
legöregebb harangláb hazánkban.

Nyírbátor: várostörténeti séta
A minorita és a református templom között húzódó sétányon látványos szoborkompozíciók
keltik életre a város legendákban gazdag történelmi eseményeit, a nyírbátori sárkánykultusz
gyökereit, a Szentvér utca legendáját és a Báthoriak történetét.

Nyírbátor: Báthori István Múzeum
Az egykori minorita kolostorépület 1734-ben épült szárnyában kapott helyet a város
középkori és kézműves iparának történetét, néprajzának emlékeit bemutató kiállítás. A
legjelentősebb műkincsek közé tartozik egy 1511-ből származó stallum (templomi faragott
padsor), a Báthori család 1484-es keltezésű reneszánsz, sárkányos címerköve és Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem 1622-ben készített díszkardja.

Vacsora
3. nap: 2 látványosság

Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu
Magyarország második legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeuma a megye öt különböző
tájegységének népi építészetét mutatja be. Kedvünkre barangolhatunk a Felső-Tisza
vidékének jellegzetes épületei között

Séta Nyíregyháza központjában

Út közben késői terülj-terülj asztalkám ebéd a 60-as étteremben.
Szállás mindkét éjszaka Nyírbátorban!
20.00 érkezés Pécsre

Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38) palotaix@t-online.hu, www.csakszis.hu
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

