
Alföldi Kéktúra 
Az Országos Kéktúra és a Dél-dunántúli Kéktúra teljesítése után, úgy döntöttünk, hogy bezárjuk a nagy kék 

kört. Az Alföldi Kéktúrát két év alatt gondoltuk teljesíteni, de nem gyalogosan, hanem kerékpárral. Az ötlet 

12 főnek tetszett meg. A tervünket 2011-ben illetve 2012-ben valósítottuk meg, mikor is béreltünk egy 

rövidplatós teherautót és egy mikrobuszt. A teherautóra készítettünk egy 12 kerékpár szállítására alkalmas 

biciklitartót tetőlécekből és nekiindultunk. A teljesíteni kívánt szakasz kezdőpontját az autókkal közelítettük 

meg. Itt levettük a bicikliket és a táv teljesítése után visszaszereltünk és mentünk a szállásra. 

Mozgékonyságunkat arra is ki tudtuk használni, hogy a kéktúra teljesítésén kívül sok más csodálatos 

látnivalót is megnézhettünk az Alföldön. Amit megalapítottunk a túrák során, az alföldi emberek teljesen 

másként néznek a bringásokra. Mindenhol segítőkészek voltak, még ott is ahol csak pihenni álltunk meg 

kérdezgették, hogy segíthetnek e. Az autósok félrehúzódtak, hogy ne nekünk keljen lemenni a padkára!  

Akkor lássuk, hogy történt. 

2011. július 10-17 
1. nap:  

Indulás Pécsről: 6 órakor. Szállás: Szigeti tanya.   

Pecsételő helyek: Sátoraljaújhely – Alsóberecki – Karcsa – Pácin – Cigándi gátőrház – Tiszakanyár.  
Látnivalók: Sátoraljaújhely városi múzeum, börtönmúzeum, templomok, épületek, természeti látnivalók. Karcsa: 

Bodrogköz legrégebbi települése. Elsőként 1186-ban említik, de már a honfoglalás előtt is lakott volt.   A református 

Árpád-kori templom, országos jelentőségű műemlék.   Román stílusú épület, amely két részből áll. A régebbi a XI-
XII. században épült. Pácin: A szlovák határ mellett közvetlenül, államhatárral rendelkezik. Mágóchy-várkastély. 
Bodrogközi Múzeum Cigánd: tájház, falu és óvoda múzeumok. Tiszakanyár: Református templom - 1813-ban épült. 
 

Képek: https://photos.app.goo.gl/igokkaFwNzVgvdR4A  

 

2. nap:  

Pecsételő helyek: Kisvárda – Gyulaháza – Nyírkarász  

Látnivalók: Kisvárda: Református templom. Vármúzeum. Rétközi múzeum. A vár, ma színház. Gyulaháza: Itt 

született Farkas Bertalan, az űrhajós múzeum van az iskolában. Az iskolaudvarban egy MIG21-es van 

kiállítva.  

 

Képek: https://photos.app.goo.gl/UDnUw3XiSZSJcVjr5  

 

3. nap:  

Átköltözés, új szállás: Álmosd.  

Pecsételő helyek: Vaja – Nyírderzs – Nyírbátor – István tanya – Nyírlugos – Nyíracsád – Halápi csárda. 

Látnivalók: Vaja: A Várkastélyban a Vay Ádám Múzeum és szoborpark. Nyírderzs: Görög katolikus templom. 

Nyírbátor: Báthori István múzeum. Minorita templom a „Kurcsai-oltárral”. Református, gótikus templom, 

romkert. Harangtorony. Nyíracsád: Református műemlék templom. 

 

                Képek: https://photos.app.goo.gl/4pccLkGAVMyJrdKf9  

 

4. nap:  

Pecsételő helyek: Álmosd – Kepecstag – Bánk – Vekeri pihenőközpont. 



Látnivalók: Álmosd: Kölcsey-ház. Kovácsműhely, kiállítás. Bánk: Bánki Erdőspusztai Bemutatóház 

arborétum, szoborpark. Evangélikus templom késő barokk, 1791. Szlovák tájház. Szlezák Péter harangöntő 

mester. Felsőpetényi kisvasút.           

 

                   Képek: https://photos.app.goo.gl/JMGXadCcGmXN8raS8  

5. nap:  

Pihenő nap, Debreceni városnézéssel. Idegenvezetőnk, Balláné Meggyesi Klára volt. 

Utazás a Zsuzsi vonattal, majd gyalogtúra a Halápi csárdáig. 

 

                 Képek: https://photos.app.goo.gl/kTSCqSSABsKoaNst6  

 

6. nap:  

Átköltözés, új szállás: Körösszakál. A szálláson nem volt akkora edény, hogy ennyi emberre főzzünk, mit 

veszthetünk átmentünk a szemben lévő vendéglátó egységbe kérni… Kapacitásunkat látva a vendéglős a 

kölcsön nagy bográcsba biztos, ami biztos betett egy üveg pálinkát is grátisz! 

Pecsételő helyek: Cserekert - Pocsaj – Kismarja – Nagykereki – Hencida – Berettyóújfalu – Bakonszeg - 

Furta  

Látnivalók: Kismarja: Az 1804-ben épült barokk református templom. Itt van a Bocskai család kriptája. 

Várdomb Bocskai emlékmű. Tájház. Nagykereki: Bocskai-kastély könyvtár és helytörténeti múzeum. 

Hencida: Berettyó, Petőfi mellszobra. Csörsz árka 1260 km hosszú ókori védműrendszer. A szarmaták 

építették 324 és 337 közt. Berettyóújfalu: Bihari múzeum. Herpályi templomrom. Munkásőr emlékszoba. 

Balázsházy Sándor. Bakonszeg: Bessenyei György író, költő emlékháza. Furta: Tájház. 

 

                  Képek: https://photos.app.goo.gl/jma9BfojvRz7adu26  

 

7. nap:  

Pecsételő helyek: Körösladány – Vidratanya – Csolt monostor – Okány – Geszt – Biharugra – 

Körösnagyharsány. 

Látnivalók: Körösladány: Wenckheim-Merán-kastély kúria. Református templom Bethlen tér. Wenckheim 

kápolna. Csolt Monostor: Romkert és Kiállítóhely. Vésztő-Magor Emlékhely.  Okány: Schwarcz-nagykastély, 

XIX. sz., szociális otthon. Geszt: Arany János emlékház. Tisza-kastély és park, kripta. Biharugra: református 

templom, Szabó Pál irodalmi emlékház. A halastavak vízimadár élőhely. A Csörsz árka az 1260 km hosszú 

ókori védműrendszer. Körösszakál: Sebes-Körös 

 

                   Képek: https://photos.app.goo.gl/XaeR63DbvrXz9DLc7  

 

8. nap:  

Pecsételő helyek: Dévaványa - Réhelyi bemutatóház – Ecsegfalva. – Mezőtúr  

Látnivalók: Réhelyi bemutatóház: a ház mögött egy 1,5 km-es tanösvény indul, amely az Ecsegi puszták 

élővilágát mutatja be.  Ecsegfalva: Berettyó folyó. Mezőtúr: Túri fazekas múzeum.   

          

      Képek: https://photos.app.goo.gl/VzUnsD23gb7TpNhJ9  
 

 

2012. július 14 – 20 
 

A második évben Mezőtúrról folytattuk és szerencsésen teljesítettük az Alföldi kéktúrát. A túra végén az 

egyesületből heten büszkélkedhettünk a nagy kék kör, tehát mindhárom kéktúra teljesítésével.  



Braun Andrea, Gida Tibor, Gidáné Orsós Erzsébet, Jancsi Attila, Romvári Tibor, Romvári Tiborné, Stiksz 

Zsuzsanna. 
 

1. nap:  

Indulás Pécsről: 6 órakor.      Szállás: Szarvason ismeretség útján, amit a következő évben mailáthi 

kulcsosházunkban viszonoztunk. Szállásadóink halászlével vártak bennünket.  

Pecsételő helyek: Mezőtúr – Peresi bemutatóház - Szarvas.  

Látnivalók: Mezőtúr: Túri fazekas ház. Peres: Peresi bemutatóház. Szarvasi arborétum. 
 

                     Képek: https://photos.app.goo.gl/a44iNCGJyRtc9t4J6  

 

2. nap:  

Pecsételő helyek: Gádoros – Árpádhalom – Nagymágocs. Árpádhalmon belefutottunk a falunapba, egy 

babgulyásra be is fizettünk.  Szarvason este viszonoztuk az előző napi vacsorát, Jerzsa cigány lecsót, és 

punyát csinált. 

Látnivalók: Gádorosi park (székely kapu, szobrok) – Árpádhalom (kunhalom, Makovecz életfa) – 

Nagymágocs (Kastély és park) – Orosháza (Panoráma kilátó, Gyopáros fürdői strand területén, 

Kútmúzeum.) 
 

                    Képek: https://photos.app.goo.gl/wfN3146wwCXYrCPB9  

 

3. nap:  

Átköltözés, új szálás Mindszent. Esti vacsora paprikás krumpli, desszertnek sok-sok dinnye…      

Pecsételő helyek: Tompahát – Mindszent 

Látnivalók: Mindszent, katolikus templom (falában egy 1919 – es ágyúgolyó található.) 

Fürdés a Tisza holtágában. 
 

                      Képek: https://photos.app.goo.gl/3KET5DZhaykEiqjb8  

 

4. nap:  

Pihenőnap: Szegedi városnézés. Túravezetőnk Balláné Meggyesi Klára. Ópusztaszer Feszty körkép 

megtekintése, majd tovább nézelődés. Innen vissza a szállásra a komppal. 

 

                      Képek: https://photos.app.goo.gl/AZHUZuuXWCovsALM9  

 

5. nap:  

Átköltözés új szállás, Kunfehértó. 

Pecsételő helyek: Sándorfalva – Szatymaz – Zsombó – Bordány – Zákányszék – Ruzsa– Petróczi iskola   

Látnivalók: Szatymaz: a temetődomb melletti úton érhető el a Fehér-tavi madárkilátó. Zsombó: Ruzsa 

Sándor csárda, már 1747-ből származó írásokban fellelhető. Bordány: veterán autó gyűjtemény.  

 

                       Képek: https://photos.app.goo.gl/bA8PNJdE6n8455Gt7  

 

6. nap:                           

Pecsételő helyek: Pici Paci Tanya – Kéleshalom – Hajósi pincék. 

Látnivalók: Halasi csipkemúzeum. Hajósi pincesor. Borkóstoló a Rittgasser pincében. 

 

                         Képek: https://photos.app.goo.gl/dC9wJz5d45sy1ezYA  

 



7. nap: Irány haza. A személyszállító járgányunk lerobbant, defekt… majd a gáton Rongyi is megirigyelte, 

neki is defekt! Két szerelés között hallé és egyebek a Potyka csárdában. 

Pecsételő helyek: Ósükösd – Baja – Lankóczi – Keselyűs – Bárányfok – Szekszárd. 

Látnivalók: Lankóczi vízügyi múzeum. Bárányfoki trófea múzeum. Szekszárd: Mézeskalács múzeum, Hímzés 

múzeum. 

 

                          Képek: https://photos.app.goo.gl/SmSNaErGnPPYoh4r6  


