Szabolcsi kastélyok és a Cinemaqua, Magyarország legújabb és
legnagyobb látványossága
2022. április 05-07. (kedd-csütörtök) max. 9 fő
Irányár: 86 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az ÖSSZES költséget: (utazás, szállás, reggeli a 2. és 3. napon, grill
vacsora a 2. napon, tárlatvezetések, a belépő díjak - a Cinemaquába (9 900,-) is.
1. nap:
6.00 Indulás Kozármislenyből (felszállás saját lakásnál Pécs, Kozármisleny, Bonyhád területén)

Dégenfeld Kastélymúzeum
A baktalórántházi Dégenfeld-kastély a város központjában található, melyet 12
hektáros természetvédelmi területű park övez. A baktai Dégenfeld kastélyt 16151638 között a szalai Barkóczy család építtette.(Ferenc és fia, László). Az első ismert
irat, amely bizonyítja, hogy "Baktán már áll castellum", 1630-ból kelt.
1687-től Barkóczy Krisztina házassága révén a kastélynak új birtokosa lett,
méghozzá a nagykárolyi gróf Károlyi Sándor, melyet lánya Klára kapja meg
nászajándékként. Az 1791-es évek után előbb a gróf Bárczay Miklós családja, majd
a kisnemes: Beck Pál tulajdona lett. 1834-ben a Tégláson élő Beck Paulina
hozzámegy gróf Degenfeld Schomburg Imréhez és ez a kastély lesz az otthonuk.
Degenfeld Imre 1848-49-ben Szabolcs Vármegye főispánja és Kossuth kormánybiztosa volt. 1860-tól pedig a Tiszántúli
Református Egyházkerület főgondnoka 23 éven át. Veje: Tisza Kálmán és még két unokája is Mo. miniszterelnöki tisztségét tölti
be. - 1945-ig a kastélyt a Dégenfeld család leszármazottai lakták.

Cégénydányád Kölcsey-Kende Kastély

- tárlatvezetéssel
A 2015. év folyamán az 1913-as állapotoknak megfelelően felújított kastélyban a
Kende család történetéről, a nemesi élet és nemesi udvar gasztronómiájáról, a
természetvédelemről és a Szatmár-Bereg természeti értékeiről szóló állandó
kiállításokkal várjuk a kedves látogatókat.
A bemutatást, ismeretterjesztést szolgálják a 21. századi eszközök segítségével
interaktívvá alakított kiállítótermek. A kastély lenyűgöző előteréből egy nemesi
szalonba érkezik a látogató, ahol korabeli bútorok, használati eszközök segítségével
bepillantást nyerhet a főúri életmódba. A falon elhelyezett életképek, portrék, családi
fotók az úrilak egykori lakóit ábrázolják.

Fehérgyarmat, református templom
A Szatmári-síkságon fekvő, a késő középkorban mezővárosnak számító településnek az 1334-es pápai
tizedjegyzékben található az első említése. Ebben az erdélyi püspökséghez és az ugocsai főesperességhez
tartozó egyház Miklós nevű papja jelentősebb összeggel szerepel, ami azt mutatja, hogy ezidőt Gyarmaton
már kellett templomnak állnia. Az épület konkrét említése a középkorban egy 1436-os okiratban fordul elő,
ahol kő, vagyis tartós anyagból készült templomként jelölik meg.
A jelenleg álló épület alaprajza megfelel a gótikus templomok egyik legegyszerűbb formájának.
Szállás Kisvárdán
2. nap:

Nagylónyai Református templom
Kislónya és Nagylónya nevű falvakat egy 1270-es oklevél szerint Bánk bán
vásárolta, és azokat vejének, Simonnak adományozta. A falu későbbi birtokosa a
Lónyai család, akik erről a birtokról vették fel a nevüket, majd ide is temetkeztek.
A templomról keveset lehet tudni: csupán egy pápai tizedjegyzékben a zempléni
főesperességben esik szó Szent Péter és Pál-templomról. Ezek szerint a falu
temploma az 1330-as években már állhatott, amit alátámaszt a művészettörténeti
elemzés eredménye is.
A 2001-es beregi árvíz után történő műemléki helyreállítás során előkerültek a
hajóban és a szentélyben levő falképek. Kiemelkedő szépségű a szószék, a
szószékkorona, a famennyezet.

Csaroda a mosolygó szentek temploma
A falu szélén - ahol néhány régi parasztház áll takarosan felújítva - kis ligeterdő
ölelésében leljük meg a több mint 700 éve épített és festett beregi templomok
legpompásabbikát. Csaroda Árpád kori temploma most sem nagyobb, mint
amekkora építésekor volt. A térségben lévő templomokkal ellentétben szokatlan,
hogy már a 13. században karcsú, tűhegyes, fazsindellyel fedett toronnyal építették,
amelyből vigyázhatták a vidéket. A szentély festése is különleges, mintha függönyt
festettek volna a falra. A reformáció után, mivel nem tűrték meg az ablakos
falképeket, rávakoltak a freskókra. Itt azonban nem verték le a korábbi vakolatot és a
falképeken látható szentek arcát ábrázoló részeket. Ennek köszönhető, hogy az
országban egyedülálló, különleges szépségű freskók épségben megmaradtak.

Szárazmalom - Tarpa
A falu nevezetessége a Sziget (Tóhát, Árpád utcán) nevű részen helyreállított a XIX.
század elején készült műemlék szárazmalom mely az Észak-Tiszántúl egyetlen
fennmaradt szárazmalma Az ún. Tokaji-féle malom fazsindellyel fedett,
malomházra és járószínre osztott épület. Az 1980-as évek elején újították fel.

Kuruc történelmi domborműfal
Tarpán a II. Rákóczi Ferenc Emlékparkban jelenleg 4 része tekinthető meg a Kuruc
Történelmi Domborműfalnak, aminek 2020-ban elkészült a befejező műve is, amely
Esze Tamás halálának pillanatát ábrázolja, ezt azonban a kialakult járványhelyzet
miatt nem tudtuk még nyilvánosan átadni.

Nagybukó - Túr-bukó, Tiszakóród
A falutól nyugati irányban található a Túr folyó. Itt ömlik a Túr vize a
Tiszába. A hely érdekessége, hogy a sokszor nagyon magas vízállású
Tisza miatt a Túr folyó vizét néhány méter magas, úgynevezett
bukógáton keresztül engedik a Tiszába, hogy magas vízállásaikor a
Tisza vissza ne duzzassza a Túr vizét, ami így vízesésként ömlik le. A
bukógát melletti diófaligetek, s a vízesésként ömlő Túr nyáron a
környék kedvelt kiránduló és fürdőzőhelye.

Móricz Zsigmond Emlékház Tiszacsécse
A Móricz Zsigmond-emlékháznak berendezett parasztházban lakott a
Móricz család. Zsigmond hatéves koráig itt nevelkedett. A kihelyezett
emléktábla tévesen az író szülőházaként jelöli meg az épületet, de a
legújabb kutatások szerint ez nem igaz. Az emlékház szoba + pitvarkonyha + szoba alaprajzú, vert falú, szabadkéményes, kontytetős,
taposott szalmával fedett épület. A konyhát a pitvartól nyílással áttört
fal választja el. A XIX. században épült, azóta többször átalakították.

Vacsora a Tiszán (Vízállás függő)
BBQ hajózás, közben grill vacsora. Közben kiszállunk egy szigeten.

3. nap:

Városnéző séta Kisvárdán
Közben a Rétközi Múzeum, az Országzászló, a Szent László lovas szobor és a sétáló utca megtekintése.

Cinemaqua Film- és Natúrpark
Fantasztikus, filmes világ várja a látogatókat több, mint 300 ezer négyzetméteren eredeti díszletekkel,
hihetetlen látványelemekkel Európa legújabb és tematikájában eredeti moziparkjában. Az ismert
szórakoztatóparkoktól eltérően Kisvárdán eredeti filmek díszletei és kellékei is helyet kaptak. A
Cinemaqua több, különböző világot ötvöz és fog egybe, így lényegében minden korosztály, minden
érdeklődő megtalálhatja a kedvére való szórakozási formát.
Felsorolni sem lehet azokat a látnivalókat és élményeket, amelyek ebben a Film- és Natúrparkban várják a
látogatókat. A parkot sétálva is bejárhatják, de akár igénybe vehetik a 12 személyes nyitott elektromos
kisautók egyikét is, amellyel eljuthatnak egy különleges túra során a Lost World-ben, az Elveszett világ
dinoszauruszok lakta rengetegébe. Ez a rész adja a leginkább természetközeli élményt. Mesés túrát
tehetnek a vadregényes rengetegben, s elképzelhetik, milyen volt, amikor még a dinók uralták a bolygót.

Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János
(06-30/48-777-38,
mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport
Egyesülete Kozármisleny
(www.csakszis.hu/2022)

