
 

1
 

 

 

Az Ezüstnet Egyesület Nyírségi - Szatmári kirándulásának élményei 

2017. szeptember 19-22. 

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a számtalan - maximum 1 napos - 

kulturális élményünk után - 20 fő részvételével - 4 napos kirándulás 

szervezésére vállalkoztunk. 

Nyírbátorban választottuk ki “támaszpontunkat” ahonnan további 

nevezetességeket kerestünk fel csillagtúraszerűen. 

 

Első nap vonattal érkeztünk Nyíregyházára, ahonnan egy kis külön busz 

vitt bennünket a csomagjainkkal Nyírbátorba.  

A szállás elfoglalása és finom ebéd után Nyírbátorban kezdtük a 

programunkat. A Kőtár Étterem felett a Báthori Várkastély kiállításából és 

benne a Panoptikum segítségével ismertük meg a Báthori család 

történetét, a minimális középkori maradványra felépített, felújított kastélyt. 

Utunk a késő gótikus református templomba vezetett 

tovább, ahol idegenvezetőnk részletesen bemutatta a 

templom és kapcsolódó hírességek történetét. 

A templomból - elhaladva a híres zsindelyfedésű 

harangláb - mellett a Várostörténeti sétányon 

életre kelt a múlt, ahol a nyírbátori sárkánykultusz 

gyökereit a Szentvér utca legendáját és a 

Báthoriak történetét követhettük nyomon – mindezt 

életnagyságú szoborillusztrációk kíséretében. 

 

A sétány végén elértünk a minorita templomhoz és kolostorhoz. 

Az épületegyüttes építési történetét, csodálatos barokk 

berendezését szintén nagyon kimerítő, részletes idegenvezetés 

során ismerhettük meg. 

 

Visszatérve szállásunkra, a komfortos Bátor Park Panzió nyújtott 

pihenésre alkalmas helyet a nap kicsit fárasztó, de gazdag élményei után. 
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Második nap 

Az egész kirándulás feltételeit igyekeztünk a legkényelmesebb 

megoldásokkal élvezhetővé tenni, így másnaptól helybe hozták a 

megrendelt reggelit, főételt, amelyet kényelmesen tudtunk elfogyasztani. 

A második napi célpontokat pedig a külön autóbusszal közelítettük meg, 

amely lehetővé tette minél több környékbeli nevezetesség megtekintését. 

 

Első megállónk a Közép-Európában is ritkaságszámba 

menő Túristvándi Vízimalom volt, amelynek szerkezetét 

még működés közben is megcsodálhattuk. 

 

Következő állomásunk Szatmárcseke - a 

Művelődési Házban található Kölcsey 

emlékszoba és a különleges református, 

műemlékké nyilvánított csónakos fejfás 

temető, Kölcsey Ferenc síremlékével.  

Átkelve a Tiszán, Tarpán pihentünk meg szendvics ebédünket 

elfogyasztani. A híres “kuruc” település központi részét, szobrait (Bajcsy-

Zsilinszky Endre, Esze Tamás), egy kedves helyi lakos 

invitálására a református templomát is megtekinthettük 

belülről. Kattogtak a fényképezőgépek, miközben 

rögtönzött ismertetést is hallhattunk a történetéről.  

A Szárazmalomra rápillantva, tovább haladtunk Csarodára, ahol ismét 

szeretettel fogadott bennünket az idegenvezető, és bemutatta a csodálatos 

késő romantikus stílusban épült és freskóiról is híres református templomot 

és történetét. 

A következő, ámulatra érdemes kazettás mennyezetű 

református templomban, Tákoson hallgattuk meg annak 

történetét, ismertetését. 

Végül “hazafelé” véve az útirányt, kis kitérővel 

Vaja városában vártak bennünket, a Vay 

Ádámról és II. Rákóczi Ferencről 

elnevezett kastély, egyben múzeum 

látogatására. A kastély II. emeleti 

mennyezeti freskója a 

legemlékezetesebb látványként rögzült emlékeinkbe, a 

szoborparkban pedig Delényi Évi kuruc tárogató nótáival 

búcsúztunk e tartalmas nap utolsó élményétől és - Holló 

Barnabás által készített – Vay Ádámot ábrázoló szobortól. 

 

Az esti vacsora közben a legfontosabb beszélgetés témája az volt, hogy 

másnap vajon mit fogunk tenni, ha megérkezik a beígért nagyon rossz, 

esős időjárás. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bajcsy-Zsilinszky_Endre
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bajcsy-Zsilinszky_Endre
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika
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Harmadik nap meglepetésünkre borús, de csendes, esőmentes reggelre 

ébredtünk. Gyors programmódosító döntéssel reggeli után délelőttre 

helyeztük át a délutánra tervezett Máriapócs látogatását.  

Irány az autóbusz végállomás és jó fél 

óra múlva máris a búcsújáró Nemzeti 

Kegyhelyen voltunk, ahol még szabad 

idegenvezetőt is találtunk. A 

középpontban emelkedett a csodatévő 

könnyező Mária tiszteletére épített 

Szent Mihály-templom. 

A jelenlegi díszes barokk templom elődje egy egyszerű kis 

fatemplomocska volt, amely otthont adott az 1696-os és 1715-ös 

könnyezéseknek. A Pócsra zarándokoló hívek egyre nagyobb száma 

szükségessé tette a kis fatemplom helyén egy nagyobb templom építését.  

  

A közelmúltban újra felépítették az egykori 

ruszin stílusú, fatemplom mását, most ezt 

is megtekinthettük. 

Vezetőnktől megismerhettük a 

kegyhelyhez kapcsolódó történeteket, híres 

egyházi személyeket, a csodálatos barokk 

templom építésének folyamatát, külső-belső építészeti értékeit, a 

kiállítóterekben látható muzeális értékeket és a hálából hátrahagyott 

ékességeket. A templomban Római katolikus Szentmise és görög katolikus 

Szent Liturgia is folyik.  

 

Ebédidőre már vissza is jutottunk 

bázisunkra, ami után a kis csapat 

több részre oszlott, volt, aki 

pihenésre fordította a délutánt, 

néhányan Mátészalkára utaztak át 

a Szatmár Múzeumot és 

Zsinagógát felderíteni.  

 

Nyírbátorban pedig egy hosszabb 

sétával, a 2013-ban felújított –görög  

katolikus – Urunk színeváltozása - 

templomot is felkerestük. 

 

 

Este, vacsora után összeült a kupaktanács a térképek felett, az Internet 

előtt, hogy utolsó napunkat, Nyíregyházán miként töltsük el. 
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Negyedik napon, reggel vonattal jutottunk el Nyíregyházára, ahol a 

csomagjaink elhelyezése után több csoportra szétszóródva alakítottuk 

egyéni programjainkat, attól függően, hogy ki melyik vonattal indult vissza 

Budapestre. 

Először, többen a város legfontosabb 

nevezetességeivel ismerkedtünk, városi séta nyomán. 

A szebbnél szebb épületek (Városháza, Megyeháza, 

Móricz Zsigmond Színház), a Római katolikus 

társszékesegyház, Zsinagóga, parkok, terek, szobrok 

(Krúdy Gyula, Veres Péter) mellett még a Korona 

Szállóba is bejutottunk, ahol az épület történetét és 

hatalmas fali freskóját is láthattuk. 

Majd irány Nyíregyháza Sóstó, ahol néhányan a hatalmas, különleges 

állatokkal is rendelkező Állatparkban, néhányan a Sóstói Múzeumfaluban 

és maga Sóstó gyönyörű parkjában töltötték el a nap hátralévő részét.  

 

Estére mindenki rengeteg élménnyel gazdagodva tért vissza Budapestre a 

kiválasztott IC vonatokkal. 

 

A program sikerét a nagyon gondos, precíz szervezésnek, de nem utolsó 

sorban a Sztaki-Tours Kft. autóbuszt szolgáltató buszvezetőnknek, a 

Bátor Park Panzió tulajdonosának, a Kőtár Étterem gazdag és finom 

ételeinek és mindenekelőtt a Nyírségben élő kedves, vendégszerető, 

segítőkész embereknek, remek idegenvezetőknek köszönhetjük. 

Kellemesen “csalódtunk”, ahogy megismerhettük Őket. 

Az “idő-járásfelelős” is kivételt tett velünk, mert ameddig a többi részén 

nagyon kellemetlen, viharos, esős idő volt, addig mi legtöbbször kellemes 

őszi napsütésben élveztük a négy nap programjait. 

A rengeteg elkészült fotóból, a megszerzett ismeretekből - szokásunk 

szerint - összefoglalókat, prezentációkat készítünk, amelyeket bemutatunk 

a többi érdeklődő egyesületi tagunknak és minden érdeklődőnek az 

ismeretterjesztő előadás sorozatunk keretében.  

(I. rész: 2017. december 7. 14.00 Budapest Művelődési Központban) 

Mindenkinek meg kell ismerni az ország e távoli területének - általunk 

felfedezett – csodálatos nevezetességeit, amely csak kis része e tájéknak! 

 

Lejegyezte: Takács Márta 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus

