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17. Június 28 – július 3:

Kerékpártúra Szatmár – Beregben

Körtúra Mátészalkáról

Ötnapos tekergés a Nyírségből – Mátészalkáról – indulva a Szatmár-Beregi síkságon.

Utunk során elsősorban a tájegység kultúrtörténeti értékeit keressük föl, de természetesen

nem hagyjuk ki a vidék legfontosabb gyümölcsét – a szilvát – az egyetlen értelmes módon

hasznosító panyolai üzem látogatását sem.

Mátészalkára  elsősorban  autókkal  utazunk,  de  vonattal  is  lehetséges  a  lentebb

megadott  menetrend  szerint.  Az  odautazásnál  megadott  Tekergő gyorsvonaton  van

kerékpárszállító vagon, Debrecentől (átszállás) viszont csak korlátozott számú kerékpárhely

van.  A  Tekergőre  Kőbánya-Kispest  vasútállomáson  is  föl  lehet  szállni.  Hazautazásnál

Debrecenig és Debrecentől is csak korlátozott számban lehet kerékpárt szállítani a megadott

vonatokon.

A tervezett kerékpáros útvonal java részt 4 számjegyű, kis forgalmú utakon vezet, de a

változatosság kedvéért egy keveset tekerünk földutakon és gátakon is.

Csomagszállítás  nem  lesz,  nincs  is  nagyon  szükség  rá:  nem  kell  sátrat,  hálózsákot

cipelni,  az esti-reggeli  étkezéseket a szálláshelyeken megoldjuk, napközben pedig az útba

ejtett számos falu egyikében megebédelhetünk. Tehát személyes holmiként mindössze egy

váltás ruhát és egy fürdőruhát kell hozni. No, meg törülközőt és egy fogkefét.

Összesen 280 km-t kerekezünk, ez ugyan nem sok, ennek ellenére a bicikliket kérem

mindenki hozza, vagy hozassa rendbe az útra, és legyen mindenkinél legalább egy pótbelső,

kerékpáros szerszámok, pumpa.

Szállások: Mátészalka – Nagyecsed – Kölcse – Tivadar – Panyola; panziók – vendégházak.

Szállásköltség: 3 000-Ft – 3 500-Ft között szállásonként és személyenként.

Étkezés: egyénileg, vagy a szálláshelyeken félpanzió, vagy csak vacsora.

0. nap, péntek:

Utazás Mátészalkára, szállás panzióban, az autók itt parkolhatnak.

http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/x/vt?v=4324&d=19.06.28&language=1&ed=5CD2EC33


1. nap, szombat:

A túra útvonala:  Mátészalka – Hodász – Nyírderzs – Nyírbátor – Nyírvasvári – Terem –

Vállaj – Mérk – Nagyecsed.

Táv, szint: 60 km, 180 m.

Szállás: vendégházban.

Látnivalók:

Nyírbátor: Báthori Várkastély és Panoptikum; református templom és harangtorony

Vállaj: római katolikus templom

Nagyecsed: szivattyútelep

2. nap, vasárnap:

A túra útvonala: Nagyecsed – Tyukod – Ura – Csengerújfalu – Csenger – Szamostatárfalva

–  Szamosbecs  –  Csengersima  –  Csegöld  –  Jánkmajtis  –  Kisnamény  –  Csaholc  –

Vámosoroszi – Fülesd – Kölcse.

Táv, szint: 75 km, 150 m.

Szállás: vendégházban.

Látnivalók:

Csenger: református templom; Makovecz templomok: görög katolikus; adventista

Szamostatárfalva: református templom

Csengersima: református templom

Vámosoroszi: református templom

3. nap, hétfő:

A túra útvonala:  Kölcse  – Sonkád –  Tiszabecs  – Milota  – Tiszacsécse  – Tiszakóród –

Túristvándi – Szatmárcseke – Nagyar – Kisar – Tivadar.

Táv, szint: 46 km, 130 m.

Szállás: ifjúsági üdülőközpont.

Látnivalók:

Kölcse: református templom és harangláb

Sonkád: református templom

Tiszacsécse: Móricz Zsigmond Emlékház; református templom és fa harangtorony

Tiszakóród: Túr bukógát

Túristvándi: református templom; vízimalom

Szatmárcseke: csónakos fejfás temető

Nagyar: református templom

Tivadar: fa harangtorony; Tisza-part, szabadstrand

http://www.tivadar.hu/strand/index.html
http://www.tivadar.hu/fa-harangtorony.php
http://temple-tour.eu/hu/nagyar/25
https://kirandulastippek.hu/felso-tisza-videke/szatmarcsekei-temeto
https://kirandulastippek.hu/felso-tisza-videke/turistvandi-vizimalom
http://temple-tour.eu/hu/turistvandi/39
http://szatmartour.hu/latnivalok/tur-buko-tiszakorod/
http://www.tiszacsecse.hu/reformatus_fa_harangtorony.html
http://www.tiszacsecse.hu/reformatus_templom.html
http://www.tiszacsecse.hu/moricz_zsigmond_emlekhaz.html
http://temple-tour.eu/hu/sonkad/28
http://temple-tour.eu/hu/kolcse/21
https://goo.gl/maps/CQcxk51ZKx4iXF7L8
http://temple-tour.eu/hu/vamosoroszi/43
http://temple-tour.eu/hu/csengersima/14
http://temple-tour.eu/hu/szamostatarfalva/31
https://goo.gl/maps/DXNM8wHjyAStZ9Js5
https://www.google.com/maps/uv?hl=hu&pb=!1s0x47380c682b54bba7%3A0x3a2d799d1b20e4a!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOrpWtKiAXUoVqxwCXZf4i0UvO7yNlOGgDHww30%3Dw190-h192-n-k-no!5sg%C3%B6r%C3%B6g%20katolikus%20templom%20csenger%20-%20Google-keres%C3%A9s&imagekey=!1e10!2sAF1QipOrpWtKiAXUoVqxwCXZf4i0UvO7yNlOGgDHww30
http://temple-tour.eu/hu/csenger/13
https://goo.gl/maps/AJB43Sv6QLVysCxx9
http://kolcseytv.hu/szazeves-a-nagyecsedi-szivattyutelep/
http://www.magyartelepulesek.hu/vallaj/ekesseg.html
http://nyirbator.hu/turista/latnivalok/fa-harangtorony
http://nyirbator.hu/turista/latnivalok/bathori-varkastely-es-panoptikum
https://goo.gl/maps/LCzUejSWs81gBpxGA


4. nap, kedd:

A túra útvonala:  Tivadar – Jánd – Tákos – Csaroda – Hetefejércse – Tarpa – Tivadar –

Kisar – Panyola.

Táv, szint: 56 km, 170 m.

Szállás: vendégház.

Látnivalók:

Tákos: református templom

Csaroda: református templom

Tarpa: református templom; szárazmalom

Panyola: Panyolai Szilvórium

5. nap, szerda:

A túra útvonala: Panyola – Olcsvaapáti – komp – Olcsva – Nagydobos – Nyírparasznya –

Vaja – Őr – Jármi – Mátészalka.

Táv, szint: 45 km, 150 m.

Délután utazás haza.

Látnivalók:

Vaja: Vay kastély; református templom

Utazás: autókkal vagy vonattal.

Menetrend.

Indulás: 28-án, péntek délután, megbeszélés szerint.

Túravezető: Vámos László

Jelentkezés: a honlapon lévő jelentkezési lap kitöltésével, határidő: május 15.

https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2019/Menetrend/17_M%C3%A1t%C3%A9szalka_oda_vissza.pdf
https://forms.gle/tN4q9sUqKRoWpagv5
https://goo.gl/maps/iSqdX5m83C1iYfiG9
http://temple-tour.eu/hu/vaja/41
https://kirandulastippek.hu/felso-tisza-videke/vaja-vay-kastely
https://goo.gl/maps/oeUST5K4fxM17L6H7
http://panyolai.hu/
http://www.tarpa.eu/telepulesunk/latnivalok/szarazmalom/
http://temple-tour.eu/hu/tarpa/35
http://temple-tour.eu/hu/csaroda/8
http://temple-tour.eu/hu/takos/34
https://goo.gl/maps/j98D2obnwDMtPxzQ7
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