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Köszöntünk Márokpapin, a Beregi-Tiszahát területén található Csiperke Erdei Iskolában, melyet az 1986ban megalakult E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület hozott létre. Az Erdei Iskola eredeti
épülete 1896-ban épült, melyet száz évvel később 1996-ban vásároltunk meg. A ház keleti része megőrizte
eredeti arcát, de a táborhoz és a gyerekek igényéhez alkalmazkodva tovább bővítettük az épületet.
2005-ben erdei iskola programunk megkapta a „Minősített Erdei Iskola Szolgáltató” címet, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az Erdei Iskola Érdekegyeztető Tanács közösen ítél oda a minősítési eljárás alapján.
A kezedben tartott munkafüzettel nyomon követheted az erdei iskola programot, valamint segít a hét folyamán tanultak megértésében és elsajátításában.
Felhőtlen örömöket, sok-sok napsütést, jókedvet és élményekben gazdag hetet kívánunk!
Erdei Iskolánk Pedagógusai

Kolocsán Tünde Kovács Tamás
Szőke Zsuzsa Varga András
Információ kérhető:
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II. Márokpapi  környékének bemutatása
Márokpapi, Vásárosnaménytól 20 km-re, a Szatmár-Beregisík szívében található 450 fős település. A falun nem halad
keresztül főforgalmi út, elhelyezkedése miatt nincs átmenő
forgalma sem.
Márokpapi nevezetességei közül kiemelt helyen
szerepel a műemlék református templom. A kora
gótikus, egyhajós, torony nélküli kőépületet a XIII.
század második felében emelték. A templom 133235 között mint Szűz Mária tiszteletére emelt római
katolikus templom szerepel a korabeli iratokban.
Hajdanában falai kívül-belül tele voltak festményekkel és gót írásokkal, 1775-ben azonban bevakolták,
majd be is meszelték. 1939. július 16-án a templomba villámcsapott, melynek következtében meggyulladt és kiégett. Ezután hosszas vita következett a templom sorsáról, de győzött az értékmentő elv és a templomot a freskóival
együtt helyreállították. Előtte láthatjuk a XVIII. században emelt fa harangtornyot, melynek
harangja Tarpáról származik.
Ez a táj őrzi leginkább Alföldünk eredeti erdős-lápos képét, mivel a természeti és történelmi
múltból az átlagosnál jóval többet őrzött meg. Átmentette a rohanó mába a természet és
az ember harmóniáját. Fajgazdagságára példa, hogy növénytakarójában megtalálni a hazai
flórának több mint felét. Hasonlóan sokszínű az állatvilága is, pedig az egész Szatmár-Beregi
sík 1700 km2-nyi területe hazánkénak alig 2 %-a. A területen ezért hozták létre 1982-ben a
Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetet, mely a maga 23. 000 hektáros méretével az egyik legnagyobb tájvédelmi körzet hazánkban. A terület élővilágának meghatározó, legfontosabb
részét a természetes állapotú erdőtakaró képezi, mely hegyvidéki fajoknak ad otthont.
A községtől - mely a tájvédelmi körzet központi területén helyezkedik el - délre találhatjuk
a tarpai erdőt, amely az egyik legszebb magyarországi alföldi gyertyános tölgyes, benne a
kárpáti sáfrány legnagyobb hazai állományával. A nedvesebb területeken égerlápok helyezkednek el. A nagy kiterjedésű, összefüggő erdők gazdag állatvilág megtelepedését teszik
lehetővé, költ a területen fekete
gólya, békászósas, darázsölyv,
stb. Az erdők közt ligetek, fás
legelők helyezkednek el, melyek
tavasszal a hazánkban igen ritka
kockás liliomtól vöröslenek. A
közelben találhatók a csarodai
lápok, melyek csupán kis kiterjedésű tőzegmohalápok, de gazdag élőviláguk mégis a Kárpá3
tokban található dagadólápokéval vetekszik.
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III. Csiperke Erdei Iskola  Tábor
Táborunk a falu végén helyezkedik el, ahová a
közeli fás legelőről behallatszik a madarak dala,
és néha egy-egy őz is betéved kertünkbe. A 360
m2-es alapterületű erdei iskola egy nagy oktatóteremmel, melegítőkonyhával, két gyerek- és egy
pedagógusok számára kialakított szobával és vizesblokkal rendelkezik. Erdei Iskolánk mozgás-,
hallás- és látássérültek számára is akadálymentesített. Ezen túlmenően vendégeink megismerhetik
a környezetbarát életvitelt és az alternatív energiahasznosítási technológiákat (környezetbarát
építészet, napenergia hasznosítása, szelektív hulladékgyűjtés és komposztálás). Az épületet nagy
porta övezi, ahol lehetőség van tűzrakásra és szabadtéri sportolásra (tollaslabda, röplabda, asztalitenisz, futball). Udvarunkon kecskegida, házinyúl
és néhány baromfi várja a fiatalok szeretetét és
gondoskodását! Erdei Iskolánk egész évben várja
vendégeit, a programról és a nyári táborokban a
gyerekek felügyeletéről Egyesületünk főállású pedagógusai és biológusai gondoskodnak.

IV. Energiahatékonyság a Csiperke Erdei Iskola  Tábor életében
Napjainkban egyre égetőbb problémát jelent az energiakérdés. Az
energia előállítása nagymértékű környezetszennyezéssel jár, ami rontja a
lakosság életminőségét, ez nem csak
hazánkban okoz nehézséget, hanem
a világ minden részére kiterjed. Az
energiaválság csökkentésére több alternatív lehetőség is rendelkezésre áll,
melyek közül jó példával jár elöl Erdei
Iskolánk. Egyik fő célunk, hogy a környezettudatos szemléletformáláson
és a természetismereti oktatáson túl megismertessük táborunk vendégeit a környezetbarát életvitel
gyakorlati oldalával. Az ide látogatók megismerkedhetnek több környezetbarát energiagazdálkodási
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technológiával is, melyeket működés közben tanulmányozhatnak. Az 1996 óta működő táborunkban
fokozatosan jelentek meg a megújuló energiaforrásokra épülő berendezések. Elsőként egy Neptunrendszert használtunk, majd ezt követte egy kondenzációs napkollektor felszerelése. Az energiahatékonyság mellett a vízfogyasztás csökkentése is sarkalatos pontja a környezetbarát életvitelnek, így
táborunkban sor került víztakarékos zuhanyzók kialakításra is, melyeket keverőszeleppel láttunk el.
Ez utóbbi eszköz egyaránt szolgálja a víz- és energiatakarékosságot. 2008-ban lehetőségünk nyílt
újabb megújuló energiaforrások alkalmazására. Így egy 12 m2-es felületű sík napkollektoros rendszert
szereltünk fel déli tájolású tetőnkre, mely alkalmas meleg víz előállítására és fűtésrásegítésre egyaránt.
Fotovoltaikus rendszerünk segítségével a napot elektromos áram termelésére is befogtuk, mely óránként 1 kW-ot állít elő. A solar rendszernek részét képzi egy 500 literes melegvíz tároló, melynek tartalmát a felhőborítottságtól függően a nap végére 90 Cº-ra képes felmelegíteni napkollektorunk.
A melegvíz előállításának legolcsóbb és egyben környezetkímélő módja a napenergiát hasznosító
rendszerek beépítése. Ezeket a rendszereket utólag is be lehet építeni, csatlakoztatva a meglévő használati melegvizes rendszerhez, vagy új épület esetén már így lehet tervezni a melegvíz ellátást.
Az energiaproblémák mellett fontos helyet kap a hulladékprobléma
is a tábor életében. Nem csak elméleti síkon foglalkozunk a hulladékkérdéssel, hanem a gyakorlatban is alkalmazzuk a megtanultakat. A
legnagyobb hangsúlyt a megelőzésre fektetjük, azonban a megtermelt hulladékokat is környezetbarát módon kezeljük, így a szerves
anyagokat komposztáljuk, a kommunális hulladék többi frakcióját pedig szelektíven gyűjtjük. Pedagógiai céljaink részét képzi, hogy megláttassuk a résztvevőkkel a környezeti problémák és az életmód közötti
összefüggéseket.

V. Lovaskocsis kirándulás a beregdaróci Kenderes múzeumba
Beregdaróc története:

A település történetét, múltját ma is őrzik az öregek. Hajdanában nevezetes
pásztortelepülések voltak itt, mivel a terület alkalmas volt a bujdosó pásztorok számára mocsaras, erdős mivolta
miatt. A XIV. századra már kiterjedt
faluvá vált. Nevét kétféleképpen magyarázzák. A szakirodalom az Árpádkori vadfogókról, a királyi erdőkerülőkről, azaz a darócokról eredezteti
a nevét.
A falu lakossága azonban a darumadár nevéből származtatja, miután mocsaras jellege miatt rengeteg
daru fészkelt itt.
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Első birtokosai a Daróczi és Váradi családok voltak. 1743-ban már Lónyai Gábor birtokolta Daróc határának nagy részét, aki szép kis kastélyát állandó lakásul használta. A kastélyhoz jól felszerelt gazdasági
udvar tartozott, a határban szárazmalom működött, birtokán pedig modern gazdálkodást folytatott.
A településen és annak határában számos látnivaló tárulkozik elénk. A gyönyörű református templom, a helyileg védett kúria és egy II. világháborús emlékmű mellett a legérdekesebb talán a Kenderes
múzeum, és a hozzá tartozó tájház. A község közelében az ukrán határ mentén fekszik a nagyobb
lucfenyves foltokkal tarkított igen szép idős tölgyes erdő a Beregszászi erdő és a Ducskós erdő. Kora
tavasszal a Dédai erdőben találkozhatunk a védett tavaszi tőzikével, a csillagvirággal és a hóvirággal.
Természeti kincsei közül talán a legkiemelkedőbb a Nyíres-tó és Bábtava tőzegmoha lápjai, melyeket
a Kisasszony erdő ölel körül.
A Kender Múzeum:
A szövés és a fonás nagy hagyományokkal rendelkezik a Beregben, hiszen az alapanyagként felhasznált kender vetésére alkalmas terület bőven van ezen a vidéken. A „Kendermagtól a vászonig” kiállításnak a helyi tájház ad otthont. A tornácos, parapetes kétvégű ház két szobájában, konyhájában,
valamint az udvaron a kenderfeldolgozás egy-egy mozzanatával, eszközével találkozhatunk.
A vászonkészítés folyamata:
A vászonkészítés bemutatása során a kendermag vetésétől a fonal előkészítésén keresztül a szövésig kísérhetjük végig a munkafolyamatot. Megismerkedhetünk olyan számunkra ismeretlen, vagy már nem használt szavakkal, mint a kinyűvés, gereben, guzsaly, motolla, szapulás, csüllés, esztováta,
pászma, vagy ige. Ezen szavak a kender feldolgozás egy-egy munkafolyamatánál voltak használatosak és a múzeumban tett látogatás alkalmával
ismét felelevenednek. A látogatás során nem csak megtekinthetjük, de ki
is próbálhatjuk a munka során használt eszközöket. A vászonkészítés folyamata hosszú időt vett igénybe, tavasszal a kendermag vetésével kezdődött,
majd ezt követte a hónapokon keresztül zajló munkafolyamatok sokasága,
melynek végén elkészült a szövésre alkalmas fonal. Télen ezeket a fonalakat felhasználva kezdték el a
vászon szövését, mellyel húsvétra el kellett készülni. A vászonkészítés
folyamata ugyan sok időt vett igénybe, de a belőlük készült ruhák, törlőkendők és egyéb használati cikkek tartósak és jó minőségűek voltak.
A kender minden részét felhasználták valamire, a finomabb szálakból
készültek a ruhák és a kendők, míg a durvább megmaradt szöszből
zsákokat készítettek. A kender megmunkálása és a vele járó műveletek
elvégzése nem csak megélhetési lehetőséget biztosított az embereknek, hanem a szórakozást, a barátságok fenntartását is elősegítette. Az
ilyenkor összegyűlt fiatalok munka közben ismerkedtek egymással, a
lányok énekeltek, a fiúk pedig kiszemeltek maguknak egy-egy lányt, akinek udvarolhattak. Sokszor
szövődtek itt szerelmek, melyből később házasság köttetett. Ezeket a szép hagyományokat elevenítik
fel évről évre a település lakói a „Daróci Kenderes Napok” alkalmával.
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VI. Lovaskocsis kirándulás a Nyíres-tó tőzegmohalápra
Az Alföld jégkorszaki reliktumait, a Bábtavát és a Nyíres-tót
a XX. század közepén folytatott
kutatások során lelték fel, mára
már mindkét tőzegmohaláp
fokozott védelem alatt áll. Hasonló tájkép csak a Kárpátok hegyei között kialakult tőzegmohalápokon fogad bennünket.
A Csaroda határában lévő két
láp őstörténete a jégkorszakba
nyúlik vissza. A pleisztocén végi
jégkorszak elől az élővilág fokozatosan délebbre húzódott. Mivel a Kárpátok hazánk területének egy részét megóvta az eljegesedéstől, az Alföldet magashegyvidéki és a távol északi növények és állatok népesítették be. A jégkorszak
elmúltával (10-11 ezer évvel ezelőtt) a hidegkedvelő fajok északabbra húzódtak, helyüket a melegebb
klímát kedvelő élőlények foglalták el. Az említett két lápon viszont a sajátos, hűvös mikroklíma kialakulása miatt napjainkban is nagyon sok hidegkedvelő reliktum fajjal találkozhatunk. A tőzegmohaláp
alatt mintegy 1,5 m vastag tőzegréteg képződött, ennek koráról már többet tudunk. A virágpor analízis eredményeként kiderült, hogy a Nyíres-tó tavi lerakódásai a mogyorókor végén, mintegy 7000
esztendővel ezelőtt kezdődtek.
Az égerláp övezte dagadóláp sok védett
növénynek nyújt menedéket. A hüvelyes
gyapjúsás zsombékjai között vöröslő tőzegmohákon zöld levelű tőzegáfonyák vékony
hajtásai tekergőznek. Emellett vidrafű, tőzegeper és tőzegpáfrány látványa kápráztat
el minket. Az országban egyedülállóan csak
itt fordul elő a tőzegorchidea, mely 1994ben lett a magyar flóra hivatalosan elismert
tagja. Ez a néhány cm-t elérő orchidea Európa szerte is igen ritka növénynek számít.
A tőzegmohalápok növénye a kereklevelű
harmatfű, amely nitrogén szükségletének egy részét állati fehérjékből fedezi, ezért „húsevő” növénynek is nevezik. Az egész lápot ritkásan molyhos nyír, füles fűz és rezgő nyár növi be. Ehhez hasonló növénytársulásokkal a Kárpátok fenyves, vagy alhavasi övének színes tőzegmoha lápjain találkozhatunk.
A 32 hektáron elterülő Nyíres-tó 1952-ben lett védett, látogatása engedélyhez kötött, ezen engedél�lyel és ezáltal csoportvezetési lehetőséggel Csiperke Erdei Iskolánk is rendelkezik.
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VII. Tarpai kirándulás – Ősi magyar háziállatfajták megtekinte
A szatmár-beregi térség mindig is híres volt állatállományáról. A dús füvű, fás legelők ideális helyet biztosítottak az állattartáshoz. Hajdanában még több mint
5000 szürkemarha legelt Tarpa határában, mára számuk
lényegesen lecsökkent és már csak bemutatás céljából
tartják őket. A régi gazdag állatállományra emlékeztet
minket a legelőn álló egy-egy gémeskút is, melyek közül egyet a tarpai Nagy-hegy lábánál láthatunk. A mezőgazdaság alacsony jövedelmezősége miatt sajnos
lecsökkent a háztáji állattartás, ennek következtében az
elmúlt évtidezekben eltűntek a falusi csordák, így a legelők hanyatlásnak indultak. Azokon a legelőkön
ahol sem legeltetés, sem pedig kaszálás nem folyik, megindul a terület becserjésedése és ezzel a táj
kezdi elveszíteni igazi értékét.
Az alábbiakban bemutatásra kerül néhány őshonos magyar háziállatfajta, amely fajták megőrzése
gazdasági hasznukon túl különleges genetikai értékük miatt is nélkülözhetetlen.
Magyar szürkemarha:
A fajtát a honfoglalás idején
őseink által behozott és az itt
talált szarvasmarhából, valamint a vadonélő őstulokból
tenyésztették ki. A folyamatos
kiválogatás eredményeként
jelenlegi külsejüket a XVIIIXIX. századra érték el. Kedvező
adottságainak köszönhetően a
XIV. századtól a XIX. század közepéig kiemelt exportcikk volt.
Lábon hajtva eljutott egészen
a németalföldi vásárokba is,
ahol oly nagyra tartották, hogy
a magyar gulya megérkeztével
nem volt szabad a mészárszékekben más húst kimérni. Kiherélve, ökörként hatalmas igavonó ereje is
hozzájárult a gazdaságokban való elterjedéséhez. Egyike volt azon fajtáknak, melyek Magyarországon
hivatalosan is védelem alá kerültek. Az évszázadok alatt kialakított tartási módja ellenállóvá tette sok
betegséggel szemben, jövőjének egyik kulcsa, hogy ridegen tartásából fakadóan alkalmas jó minőségű biohús előállítására.
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Magyar (hortobágyi) racka:
A fajta eredete nem teljesen feltárt, annyi bizonyos, hogy
a Kárpát-medencében élő több racka változat közül a hortobágyi racka teljesen elkülönült és különleges típust jelent.
Durvagyapjas fajta, közepes tej- és hústermeléssel, amely
nagyon jól alkalmazkodott a magyar Alföld klímaviszonyaihoz. Egyedülálló morfológiai tulajdonsága a pödrött szarv,
ilyen szarvforma a magyar rackán kívül a világon csak az Altáj hegység tájékán létezik. A rackánál mindkét ivar szarvalt,
melynek szépsége az antilopokéval vetekszik. A fajta két színváltozatát egymással nem keresztezik. A
juhok súlya viszonylag csekély, az anyák 35-45 kg, a kosok 55-65 kg körüliek.
Mangalica:
A XVIII. század vége, XIX. század eleje óta létezik a fajta, mely annyira híres volt, hogy a múlt század
végén a bécsi tőzsdén is jegyezték. 1991-ben a fecskehasú- és vörös- mangalica kocák száma 30 db-ra
csökkent, így kihalásuk hónapok kérdése volt csupán. Az utolsó pillanatban jelent meg egy olyan spanyol piaci igény, mely a fajta helyzetét az utóbbi évtizedekben gyökeresen megváltoztatta. Szép példája ez annak, hogy
a piac igénye hogyan járul hozzá a fajta fennmaradásához
és - történelmi léptékkel mérve - rövid idő alatt hogyan tud
átalakulni. Néhány éve még rettegve félt mindenki a zsíros
disznótól, azóta kiderült, hogy bizonyos területeken igény
van a fajtából előállított termékekre, mint például az alacsony
koleszterinszintű állati eredetű zsírokra, vagy a Spanyolországban elterjedt serranoi sonkára. A mangalicát szőke, fekete és az ezek kereszteződéséből létrejött
fecskehasú, továbbá vörös és ordas-vadas színváltozatban tenyésztik. Ez a fajta a külterjes tartásmódban igen jól hasznosítható, igénytelen zsírsertés. Értékét a takarmánnyal szembeni igénytelensége,
edzettsége és ellenálló-képessége adja. Néhány éve a mangalica iránti érdeklődés - az egészségesebb
zsírösszetétele és a jobb húsminősége miatt - ismét megnövekedett.
Őshonos fajták előnyei:
helyi klimatikus viszonyok és természeti feltételek között kialakult és alkalmazkodott fajták;
általános ellenálló képességük és alkalmazkodó képességük lényegesen jobb,
mint az intenzív fajtáké;
a falusi és tanyasi környezetbe illőek, annak hagyományos részei;
ösztöneiket megőrizték, így természetes környezetükben – a szabadban – lényegesen
könnyebben és biztonságosabban tarthatók;
felhasználhatók az alternatív növénytermesztésben, az agrárökológiai egyensúly
fenntartásában és a természetvédelemben;
különleges termékek, hungarikumok előállítására (hús, tojás, toll) csak ezek a fajták alkalmasak.
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VIII. Kerékpáros kirándulás a Bereg vulkánjaihoz
A Szatmár-Beregi-sík legidősebb képződményei - és kiemelkedő tájképi értékei - a fiatal harmadidőszaki (pliocén) képződésű, szigetszerű, apró „romvulkánok”. A terület jellegzetessége, hogy a sík, folyók
által alakított térszínből szigetvulkánok emelkednek ki. Hazai viszonylatban ilyen a barabási Kaszonyihegy és a tarpai Nagy-hegy.
Tarpai Nagy-hegy
Beregsurány irányában a Beregi-síkság
keleti részén, közvetlenül az országhatár mentén magasodik a 154 m magas
tarpai Nagy-hegy. Alakja nem szabályos
vulkáni kúp, északi és keleti lejtői meglehetősen meredekek, déli és nyugati lejtői
lankásak, és fokozatosan simulnak bele
a Beregi-síkságba. A vulkanikus eredetű
hegy leggyakoribb kőzete a dacit, melyet
helyenként eltérő vastagságú löszréteg
borít. Az utóvulkáni működések során
keletkezett az ásványtani ritkaságként számon tartott osumilit, melynek ez az egyetlen ismert hazai lelőhelye. A hegyen 1860-tól 1986-ig bányászat folyt, a mára felhagyott bányarészeket virágok sokasága
borítja, a bányászat során kialakult kőfülkékben pedig madarak fészkelnek. Évszázadok óta folyik szőlőtermesztés a hegyen, az így megtermelt szőlőből a helyi gazdák mustot és
bort készítenek. A hegyet szőlőültetvények, gyümölcsösök (elsősorban cseresznye, meggy, alma, körte, szilva és ribizli) és apróbb présházak tarkítják. A
szőlő termesztésénél a helybeliek sokáig előnyben részesítették az őshonos,
magántermő fajokat (Izabella, Nova, Feri). Később, mivel a terület talajtani
adottságai hasonlóak a híres tokaji Kopaszhegyéhez, egyre több gazda próbálkozott meg nevesebb szőlőfajták honosításával is, mint pl. Cserszegi fűszeres, Rizling és a Muskotály. Felérve a hegy tetejére gyönyörű kilátás tárul
elénk, madártávlatból láthatjuk a Téb-erdőt és a tarpai Nagy-erdőt, valamint
tiszta időben a Kárpátok vonulatai is elénk tárulnak.
Állatvilág: a hegy számos védett és fokozottan védett állatfajnak ad
otthont. A rovarvilág legjelesebb képviselője a beregi futrinka, melynek első hazai példányát egy tarpai borospincében írták le. A kőzetrepedések és sziklaüregek gyakori vendégei a kétéltűek és a hüllők.
A bányafalak felső löszös rétegeibe vájják 180-200 cm mély költőüregeiket a madárvilág csodaszép színű képviselői, a gyurgyalagok.
Táplálékukat elsősorban repülő rovarok adják, ezek közül is előszeretettel fogyasztják a hártyásszárnyú rovarokat, ezért méhészmadárként is szokták emlegetni. A telet az
Egyenlítőtől délre, Afrikában töltik, ahonnan májusban érkeznek vissza a területre.
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Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület
Barabás községtől keletre magasodik fel a
Kaszonyi-hegy, melyet gyakran említenek Tipethegyként is. A hegyet három, egymással igen
szoros kapcsolatban álló vulkáni kőzet építi fel.
Legnagyobb részben riolitláva, melyet vályogosodott lösz fed, ez a tetőn és a felső lejtőszakaszon, többnyire vékony réteget képez. A hegy
teteje plató formájú, rajta az országhatár 160170 m magasságban húzódik, míg a kiemelkedések ennél csak kevéssel magasabbak: Tipet
176,1 m, Nagyköves 183,6 m, Bárci-tető 219,6 m. Ez utóbbi a hegy legmagasabb magyarországi pontja, mely nem sokkal marad el a határ túloldalán lévő 221 m magas Veresmájtól. Éghajlata mérsékelten
meleg, erősen kontinentális, viszonylag hideg tél jellemzi. A terület kiemelkedő természeti értékei következtében országos jelentőségű védelmet érdemel, ezért része a NATURA 2000 hálózatnak is! A hegy
K-i oldalába szurdok-jellegű, meredek oldalú völgy vágódik be. A hegy lábánál fiatal folyami öntéssel
borított nedves területek vannak, melyet Sár-virágnak neveznek.
Élőhelyi szempontból erősen mozaikos, és csekély kiterjedéséhez mérten fajgazdag. A természetes
vegetáció legérdekesebb képe a Szádok vízmosáseredetű völgyeinek ezüst hársas, szurdokerdő jellegű társulása és a Nagyköves oldalának kocsánytalan-dárdáskaréjú tölgyese. A hegy edényes flóráját
alkotó mintegy 275 eddig megtalált növényfaj több mint fele hegyvidéki elem, amely az Északkeleti-Kárpátok közelségével hozható összefüggésbe. Ritkább növényfajai a védett agárkosbor, a mezei
szegfű és a dunai szegfű, berki szellőrózsa, kapotnyak, egyenes iszalag, hólyagpáfrány, abaúji galaj,
tavaszi kankalin, magyar macskamenta, fehér zanót, délvidéki zanót, bihari csormolya.
A különleges növényfajok mellett ritka állatfajok is találhatóak itt, mint pl.
kárpáti kékcsiga és több orsócsiga-faj, valamint a számos futrinka faj közül
kiemelést érdemel a beregi, a kék és az erdélyi futrinka. Védett lepkefajok
közül megemlítendő a nagyfoltú hangyaboglárka és az északi gyöngyházlepke. A hegy hüllői közül a legjelentősebb a keresztes vipera, de találkozhatunk réz és erdei siklóval, fürge, fali és zöld gyíkkal. A terület kicsiny
volta ellenére madarakban igen gazdag, mivel sok madárfaj számára biztosít fészkelő-, táplálkozó- és búvóhelyet. Vonuláskor az énekesmadarak
számára terített asztalt biztosítanak a hegy bokrosai. A hegyen költ holló,
egerészölyv, karvaly, héja és uhu. A hegy alatti gyepeken előfordul a fürj,
a fogoly és a haris is. 1992-től az E-misszió Egyesület közreműködésével madárgyűrűzés folyik a hegyen. Az első őszi - több hónapos tábor 1994-ben volt, 2000 óta pedig minden ősszel megrendezésre kerül.
2004-ben csatlakoztunk a 8 legnagyobb magyarországi gyűrűző állomást
tömörítő Actio Hungarica hálózathoz. Emlősök közül nem ritka a szedret
eszegető mogyorós pelével való találkozás. Az avarban gyakran futkos a
törpe és az erdei cickány, de gyakran rálelhetünk nyestek ürülékére is. 11
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IX. A Szatmár-Bereg jelentősebb folyói
A Szatmár-Bereg mai arculatának kialakításában a vulkánok mellett a folyóknak is nagy szerep jutott.
A terület jelentősebb folyói közé tartozik a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a Túr. A folyószabályozást
megelőzően a nagyobb folyók mellett több kisebb-nagyobb vízfolyás tarkította a területet, melyeknek mára már csak maradványival találkozhatunk. Ilyen a Mic, a Szipa, a Gőgő, a Szenke, a Csaronda, a
Markócsa, a Borzsava és a Szernye.
A Tisza
A folyó a Máramarosi-havasokban két forráspatakkal ered. A legtöbbet megénekelt magyar folyónk,
melyet 1920-ig a „legmagyarabb folyó” jelzővel illettek, ugyanis mind forrásvidéke, mind pedig torkolata a történelmi Magyarország területén volt. Medrének lefutása a természetes mederváltozások,
de főként a folyószabályozások miatt az idők során lényegesen megváltozott. A folyószabályozást
megelőzően a hegyekből a síkságra érkező folyó medre az árterén hullámvonalban meanderezett. A
folyószabályozás alkalmával ezeket a kanyarulatokat levágták, ezáltal a táj jellege és adottságai jelentősen megváltoztak, egykoron jellemző tájképi változatossága lecsökkent. Az élő folyótól így elszakadt
mederrészeket holtmedernek, holtágnak, vagy morotvának nevezik.
A Tisza szabályzásának munkálatai 1846-ban Tiszadobnál kezdődtek. A szabályozás során a kanyarulatok átvágása volt a legfontosabb, mivel a cél az esés megnövelése és az árvizek levonulásának meggyorsítása volt. A szabályozás következtében a mederváltozások üteme meggyorsult, emiatt sürgőssé
vált a partok megkötése. Kiépültek az árvízvédelmi töltések, melyek a korábban egységes, vízjárta
árteret a töltésen belüli hullámtérre és az azon kívül eső mentett oldalra tagolták. A szabályozások
során a Tisza hossza 1420 km-ről 977 km-re rövidült, esése 3,7 cm/km-ről, 6,0 cm/km-re növekedett. A
víz által járt terület kiterjedése a Tisza mentén 38.500 km2-ről 1.800 km2-re csökkent.
Bár a Tisza szabályozásával véglegesen megváltoztatták a folyóvölgy hidrológiai és ökológiai sajátosságait, a folyó az emberi beavatkozás után is kiemelkedő természeti értéket képvisel. A Tisza mente
igen fontos szerepet tölt be a fokozottan veszélyeztetett vizes élőhelyek megőrzésében és életközösségeik fennmaradásában. Megóvásuk európai szinten kiemelt jelentőségű, ezért is lett sok hullámtéri
terület az Európai Unió Natura 2000 hálózatának része. A Tisza Tiszabecs és Tiszalök közötti hullámtere
„Felső-Tisza Ramsari-terület”. A természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű holtmedrek
ún. „szentély”- típusú holtág besorolást kaptak, köztük a jándi Foltos-kerti Holt-Tiszai is.
A Tisza-menti holtágak nagyon különböző állapotúak. Vizük minőségi és mennyiségi jellemzőitől,
feliszapolódásuk mértékétől, kezelési és hasznosítási módjuktól függően a bennük megtelepedő
növényzet típusa, fajösszetétele is igen változatos.
Az állóvizekben a növénytársulások a part vonalával párhuzamos sávokban helyezkednek el, ez
a zonáció megfelel a társulások időbeli egymásra
következésének, azaz a szukcessziónak.
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Csiperke tanösvény
2007 tavaszán átadásra került Csiperke Tanösvényünk, mellyel
a Bereg élővilágát, természetvédelmi értékeit és a tájgazdálkodás fontos elemeit mutatjuk be. A tanösvény tartalmához kapcsolódik egy munkafüzet, melynek játékos feladatai elősegítik
a közel 5 km-es séta során látottak és hallottak elsajátítását és
rögzítését. A munkafüzet megvásárolható Erdei Iskolánkban és
Egyesületünk irodájában.

Információs táblák:

Szőlő-hegy tanösvény
A Szőlő-hegy tanösvény a tarpai Nagy-hegyet és környékének
élővilágát mutatja be - kitérve a beregi tájat évszázadok óta formáló és megőrző természetközeli gazdálkodás főbb jellemzőire
is. A tanösvény a hagyományos gazdálkodás és a genetikai, faji
és élőhelyi biológiai sokféleség kapcsolatának szemléltetését, a
fenntartható tájhasználat bemutatását, a térség öko-turisztikai
vonzerejének fokozását szolgálja. A hegy a bányaudvarral és az
ukrán határ irányában hosszan elnyúló Nagy-erdővel a SzatmárBeregi Tájvédelmi Körzet részeként országos jelentőségű védett
természeti terület.

Információs táblák:

Halvány-tanösvény
A népnyelv a folyótól ma már távolabb fekvő, még a régmúltban lefűződött holtágakat „halvány”-nak nevezi. A hét kilométer hosszú tanösvény hat táblán keresztül mutatja be a terület
élővilágát. A táblák részben a Tisza töltésének kerékpárútján,
részben a település utcáin vezetik végig a látogatókat.
Gémes tanösvény
A 9 km hosszú tanösvény, mely Gelénes és Vámosatya közös
határában húzódik, igyekszik minél többet bemutatni a Beregi-sík változatos tájából és élővilágából. A túraútvonal mindkét
településről végigjárható, részben egy belvízelvezető csatorna
vonalát követi legelő, erdő- és szántóterületek között, részben
a Vámosatya – Gelénes közötti műúton halad, ahonnan a Büdyvár közelíthető meg. A tanösvény bemutatja az erdőgazdálkodást, a vadgazdálkodást, a környék természeti értékeit, a gyepés a szántóföldi gazdálkodást illetve az ezekhez az élőhelyekhez
kötődő növény- és állatvilágot.

Kedves látogató

(általános ismertetés)

A Beregi-sík
Fás legelők
Védett lepkefajok

Általános ismertetés
A Szőlő-hegy
A mozaikos beregi táj
A Kárpátok és környező
előhegyeik (tájkép)
A hegy és a kőbánya
Az erdő

Állomásai:

Az élő Tisza
A Tisza szabályozása
A Foltos-kerti Holt-Tisza Élet a hullámtéren

A Patkó-holtág –
Állóvízi zonáció

A Halvány-tó –
Az állóvizek elöregedése

A Belső-szeg –
A hagyományos tájhasználat

A Nagy-legelő
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XI. Tájételek a Szatmár-Beregben

A beregi tájegység ízletes ételei között gyakran találkozhatunk olyan ételekkel, vagy éppen italokkal, amelyeket kizárólag itt, a Beregben ízlelhetünk meg. A helyi
ételek közül sokat egyáltalán nem, vagy nem pont így
ismernek az ország más pontjain. Ki ne hallott volna
már a „nemtudom” szilváról, a szabolcsi almáról, vagy a
vékonyhéjú milotai dióról. A helyi ételkülönlegességekben az egyéb itt termő gyümölcsök mellett rendszeresen megjelennek eme jellegzetes gyümölcsfélék is. Az
itt élő emberek hűen őrzik a régi tradíciókat, köztük a gasztronómiai különlegességek elkészítésének
receptjeit. Egy-egy rendezvény alkalmával bizonyosságot nyerhetünk hatalmas vendégszeretetükről,
ahol a legjellemzőbb tájételekkel ismertetik meg a látogatókat. Terítékre kerül ilyenkor a kukoricával
töltött káposzta, a szilvaleves, a szilvalekváros derelye/fánk, a lapcsánka, a kemencében sütött kapros-túrós lángos (kenyérlángos), a tejfölös rétes, a káposztás paszuly, vagy éppen a kötött tészta leves.
Aki gasztronómia kalandozásra vágyik, bátran választhatja helyszínül a Szatmár-Beregi Szilvautat. Végigjárva megízlelheti a környék tájételeit, melyek elkészítéséhez gyakran használják a méltán elhíresült
„nemtudom” szilvát, mely nevét a népetimológia szerint úgy kapta, hogy amikor valakit megkérdeztek,
hogy hívják a szilvát, amiből az a finom lekvár készül, a helyiek azt felelték: „nemtudom”. Így lett a szilva
neve Nemtudom, amit sok helyen Nemtudomka szilvaként emlegetnek. Ez a fajta szinte vadon terem,
gondozást alig igényel. Magját a Tisza hozta a Kárpátokból, elterjedt Tiszabecstől Lónyáig. Az 1700as években már feldolgozták az ártéri „dzsungelgyümölcsösökben” termő hamvas kék, apró szemű,
zamatos, magas cukortartalmú, nem magvaváló termést. Csak lerázták a fáról, a rézüstöket levitték a
folyópartra, és ott meg is főzték a lekvárt. „Nemtudom” szilvából készül a híres penyigei szilvalekvár, az
eredetvédett szatmári szilvapálinka és az aszalt szilva is.
Szilvalekvár: A szilvalekvár főzés folyamata:
A hagyományos technológia szerint készülő szilvalekvárhoz
augusztus végén, szeptember elején lekaszálják a fák alatt
a füvet, hogy a szilvát fel tudják szedni. A fa alá ponyvákat
terítenek le, és vékony rudakkal megkezdik a szilvaverést. A
levert gyümölcsöt kosarakba szedik, majd fateknőben több
léről átmossák, válogatják és szűrőben lecsepegtetik. A hibás,
törött szemeket a cefrébe teszik. A szilvát kívül-belül vályogból és pelyvás sárból tapasztott katlanba helyezett rézüstbe
teszik fel főni, amit a szabadban, de inkább fedett helyen alakítanak ki. Főzés előtt egy keveset kézzel
összetörnek, hogy levet eresszen, és ne ragadjon a szilva az üst aljához. Így könnyebb megkezdeni a ciberézést. A levet engedett szilvához fokozatosan adják hozzá a többi mennyiséget. Egyenletes tüzelés
mellett folyamatosan kavarni kell, míg a héj, a hús és a mag el nem válik egymástól.
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A forró, szétfőtt gyümölcsöt kiszedik, és cibererostán átdörzsölik, aminek következtében csak a mag
marad a rostán. Az átdörzsölt levet ciberének hívják, amit visszamernek a tisztára mosott rézüstbe.
Belehelyezik a házilag készült vitorlát és a kavaró rudat. Ezután újból tüzet raknak és megkezdődik az
öregítés, azaz a besűrítés. Egy rézüst 50-100 kg lekvár főzésére alkalmas. Az öregítés 12 órát is igénybe
vehet folyamatos kavarás mellett. Akkor van kész a lekvár, ha a felfordított kanálról nem esik le. Ezt
követően a forró lekvárt teknőbe szedik és hagyják kihűlni. Kihűlés után cserépedényekbe, szilkékbe
rakják. A kész lekvárt különböző tésztafélékhez – pl.: derelye, gombóc, lekváros laska – és süteményekhez – pl.: bukta, fánk – használják.
Régen a lekvárfőzés jelentős közösségi alkalom volt, mulatozással kapcsolták egybe. Citeráztak, énekeltek, mesélés folyt, miközben váltották
egymást a munkában. A kavarás mellett bőven jutott idő a folyékony
szilva, a pálinka kóstolgatásra is. Ez volt a vendégváró ital, amelyet ves�szővel befont üvegkorsókban tároltak. A „nemtudom” szilva kiválóan
alkalmas aszalásra is, így kemencékben és napon, aszaló kason aszalták
a szilvát. Elterjedt volt az aszalóházak építése is. A szilva mellett egyéb
gyümölcsöket is aszaltak, mint pl.: almát, körtét, meggyet.
Nos, nézzünk néhány ételt, melyek a beregi táj jellegzetes ételei közé tartoznak.
Tiszai halászlé: régen azt mondták az öreg halászok, hogy csak a Tiszában
fogott halból, illetve a Tisza vizének felhasználásával lehet igazán jó halászlevet készíteni. Úgy tartják, a Tisza vizéből kifogott halak - mivel kevésbé
zsírosak a halastavakból származó halakhoz képest - sokkal ízletesebbek.
Talán ezért olyan különleges a tiszai halászlé.
Kötött tészta leves: más néven „görcslevesnek” is szokták nevezni. Elkészítésénél először
levestésztát kell gyúrni, ezt nyújtódeszkán kinyújtani, majd előre megpirított hagymás
zsírral megkenni. Ezután kétujjnyi csíkokra vágni és széleit felhajtva masnit készíteni belőle (megkötni). Az így elkészített kötött tésztát zöldségekkel, fűszerekkel ízesített levesbe
főzik.
Káposztás paszuly: ezen a vidéken a szemes babot nevezik paszulynak. Egyszerűségénél és olcsóságánál fogva a szegény ember táplálékaként is szokták emlegetni. Laktató, egészséges és különleges
étel, mely tulajdonképpen egy habart bableves savanyú káposztával, füstölt-főtt sonkával, vagy tarjával. Ecettel ízesítendő.
Szilvaleves: a beregi táj egyik kiváló gyümölcse a szilva. Természetesen sokféle
módon dolgozták fel és készítettek belőle ételt a helyiek. Az idők folyamán
ezek a receptek több generációt kísértek végig és a mai napig készítik őket.
Az egyik ilyen különleges étek a szilvaleves. Elkészítése során a szilvát/aszalt
szilvát felteszik főni, majd tejben elkevert szilvalekvárt adnak a forrásban lévő
leveshez. Ízlés szerint cukorral, fahéjjal ízesítik, majd mikor a szilva megfőtt, tetszés szerint liszttel,
tejjel, vagy tejszínnel habarják.
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Tormalevélbe töltött káposzta: eme ételkülönlegesség a töltött káposztához hasonlít, alapja azonban nem rizs, hanem kukoricadara,
ezért gyakran nevezték kukoricakásás, vagy málékásás töltött káposztának. A nyers hús helyett füstölt sonkadarabkákkal készítik, a főzőlé
pedig a túrókészítésnél visszamaradó tejsavó. Tavasszal zsenge tormalevélbe, nyáron, vagy ősszel pedig szőlőlevélbe tölthetjük.
Kenyérlángos: melyet népi nevén langallónak, vakaréknak, vagy
pomposnak neveznek. Elkészítése során a tésztát előre kisütik a kemencében, majd amikor már majdnem kész, ráteszik a tejfölt és a szalonnát, a
sütés végeztével a kemencéből kivéve kaporral szórják meg

Tarpai tejfölös rétes: a rétes készítése nem egyszerű munka, sok időt és
türelmet igényel. Nagy alkalomnak számít, amikor az asszonyok rászánják magukat elkészítésére, ilyenkor összegyűlnek néhányan, egyik nyújtja, másik tekeri, harmadik süti. A kelt tésztát egy nagy asztalon hajszálvékonyra kinyújtják, ehhez nagy szakértelem és tapasztalat szükséges,
majd nehéz, zsíros tejföllel bekenik és hengerbe tekerik. A hengerből óriási lapított csigát készítenek,
ezt követően egy tepsibe helyezik, majd kemencében megsütik. Létezik túrós és kapros változata is,
de általában csak tejföllel készítik.
Lapcsánka: egyes tájegységeken tócsni, lepcsánk, prósza, tócsi, macok,
berét néven ismert. Elkészítésének legfontosabb alapanyaga a krumpli.
A meghámozott burgonyát lereszelik, majd fűszerezés után (só, bors, fokhagyma stb…) liszttel jól összekeverik és forró olajban kisütik. SzabolcsSzatmár-Bereg megyében olyannyira népszerű ez az igen egyszerű, ám
ízletes étel, hogy évente megrendezik a Lapcsánka Fesztivált.
Szilvalekváros derelye: első lépésként levestésztát kell gyúrni, majd ezt vékonyra nyújtani. Egyik felére kis kupacokba szilvalekvárt kell kenni, aztán ráborítani a tészta másik felét. Az így elkészült tésztát derelyevágóval szétvágják, enyhén sós vízben megfőzik, majd pirított zsemlemorzsába forgatják.
Tálaláskor gyakran meghintik fahéjas porcukorral.
Lapótya: szintén igen finom édesség a lapótya, melynek tésztáját a lisztbe és
tejbe belereszelt főtt krumpli adja. A tésztát kelesztik, majd miután megkelt elnyújtják tenyérnyi lapos darabokra. Még finomabb, ha szilvalekvárt is tesznek
bele. Ezt követően palacsintasütőben zsíron sütik ki, majd tálalás előtt porcukorral szórják meg.
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XII. Márokpapit övező települések kultúrtörténeti  néprajzi
nevezettességei

Busszal és kerékpárral bebarangolva a Szatmár-Bereget, a természeti értékek mellett a műemlékek
sokasága és a népi építészet gyöngyszemei kápráztatják el az ide látogató vendégeket. Ezeket megtekintve átfogó képet kapunk a táj történelmi múltjáról, valamint az ember és természet harmonikus
kapcsolatáról.
Vásárosnamény: három folyó, a Tisza, a Szamos és a Kraszna
találkozásánál fekszik a „Bereg kapujaként” is emlegetett
Vásárosnamény, mely a nagyszilvaút kiindulási helye. A folyók
és az őket körülvevő táj csodálatos látványa mellett egyéb kulturális és gasztronómiai jellegzetességek is várják a látogatókat. Az 1963-ban alapított Beregi Múzeumnak a városban található Tomcsányi kastély ad otthont, ahol nagyszámú néprajzi,
régészeti és történeti tárggyal találkozhatunk. A termekben
bemutatásra kerülnek a Beregre jellemző ősi foglalkozások eszközei, tárgyai, így például megismerkedhetünk a hímzés, vagy a szövés technikájával. Külön terem mutatja be a múzeumnak helyet adó
épület volt lakóit, a kelet-magyarországi térség történelmében kiemelkedő szerepet játszó és a kastélyt építő Lónyay családot. A Gergelyiugornyai Tisza partra ellátogatva a strandolás mellett kihagyhatatlan a tiszai halászlé megkóstolása, mely kiemelt étele eme csodás vidéknek. De nem csak a halászlé
ízébe kóstolhat bele az, aki gergelyiugornyára látogat, ugyanis a nyár folyamán tematikus vízitúrákon
vehetnek részt az érdeklődők, ahol egy-egy állomáson kóstoló várja a résztvevőket a Bereg egyéb
ételkülönlegességeiből.
Tákos: ellátogatva eme barátságos kis településre, kihagyhatatlan élmény a Mezítlábas Notre Dame-ként is emlegetett paticsfalú református templom megtekintése, azt
tartják róla, hogy: "a nép emelte magának fából és sárból".
A mennyezeten az Asztalos Lándor Ferenc által készített fakazettákat láthatjuk, melyek között nincs két egyforma. Az
igazi értéket a fakazetták mellett a templom berendezése, a
szószék és a karzat adja. A templomtól nem messze a falu tájháza ad otthont a „Beregi keresztszemes
kiállításnak”, ahol is megismerkedhetünk a leggyakoribb beregi keresztszemes mintákkal. A legkedveltebbek a virágminták, a rózsás, szegfűs, tulipános, az állatos minta közül pedig a szarvasos. Az itt
látható hímzéseket a falu szorgos és ügyes
kezű asszonyai készítik. A keresztszemes
hímzések mellett megismerkedhetünk a
XVIII.-XIX. század berendezési tárgyaival
és használati eszközeivel. Az évente megrendezésre kerülő Aratónap alkalmával
felelevenítésre kerül a hagyományos kézi aratás, ahol a látogatók részt vehetnek a munkálatokban és
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Csaroda: Tákost elhagyva, ha tovább haladunk a szilvaúton, Csaroda
fogad bennünket. A Csaronda (vagy a régi írásokban Csarnavoda)patak partján fekvő község neve szláv helynév, feketevizet jelent. A
késő román falusi templomok egyik legszebbike található a település központjában. A református templom a XIII. század második felében épült, közelében áll a tölgyfából ácsolt harangtorony, melyet
a XIX. században emeltek. A templom építésének idején festhették
az északi hajófal és a diadalív alakos falképeit. A bizánci stílusú kiemelkedő szépségű freskókat földfestékkel készítették. A későbbiekben a falakat
lemeszelték, így a falfestmények a templom restaurálása alkalmával lettek
ismét láthatóak. A templom szószéke festett fa, koronája finoman faragott
és gazdagon színezett, padjai festett fából készültek, oldallapjaik törtvonalúak, a barokk stílus jegyeit figyelhetjük meg rajtuk. Természeti értékei közül kiemelkedő a Bábtava
tőzegmohaláp, melyet a Kisasszony erdő köt össze a Nyíres-tóval.
Beregdaróc: a településen és annak határában számos természeti és kultúrtörténeti érdekességgel, nevezetességgel találkozhatunk. A faluban sétálva betérhetünk a
XV. századi műemlék jellegű református kőtemplomba, vagy ellátogathatunk a falu
határárban lévő Báb-tavához, mely Európa legdélebbi dagadólápja. Az itt élő emberek hűen őrzik a népi hagyományokat, ezek közül is elsősorban a vászonkészítés
mikéntjét. A kenderfeldolgozás, valamint a szövés és fonás szükséges eszközeit és
folyamatát mutatja be a helyi Tájházban berendezésre került „Kendermagtól a lenvászonig” kiállítás. A kenderfeldolgozáshoz kapcsolódóan évente megrendezésre kerül a „Beregdaróci
Kenderes Napok” elnevezésű rendezvény.
Büdy várrom: Gelénes felől közeledve Vámosatyára, a községhez közel, az úttól balra található a
Büdy vár. Magát a mai kővárat vélhetően az idősebb Büdy Mihály építtette az 1539-48 közötti időben, előtte föld-, vagy palánkvár állhatott a helyén, ha volt egyáltalán ilyen.
Munkács várának 1557. évi ostroma idején az ifjabb Büdy Mihály az atyai
várat elhagyta, Menyhért és Hagymási Kristóf azonnal elfoglalták Izabella
királyné számára. Az 1563-ban megerősített és vizesárokkal körülvett várat
1564-ben Báthori István vette ostrom alá. A gyenge várat Báthori vélhetően
ágyúval szétlövette, amit az 1965-ös ásatás idején előkerült nagyszámú ágyúgolyó töredék is bizonyít.
A várat védő Szalay, aki előbb a kisvárdai vár kapitánya volt, szabad elvonulás feltétele mellett feladta
a várat. A források 1660-ban már mint elhagyott "puszta vár"-at említik.
Soós Elemér 1909-ben mérte fel az erődítményt és készítette el négy
saroktornyos rajzát. Bár a belső vár a talajszinttel vált egyenlővé, a falak
vonalvezetése még pontosan megállapítható. Már a távolból jól kivehető
a vizesárok, közelebb érve az érintetlen 3-5 m széles sánc és a 3-5 m mély
szárazárok, majd az alacsony falmaradványok. A falak magassága viszont
kérdéses a törmelék miatt. A romokat a teljesen épségben maradt szárazárkon keresztül lehet megközelíteni. A trianoni határon belüli beregi síkságon más, hasonló kővárról nem tudunk.
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Beregsurány: a településre ellátogatva három kiemelkedő műemléket mindenképpen érdemes megcsodálni.
A község központjában látható a romantikus elemekkel
tarkított, klasszicista stílusban épült Uray kastély, melynek terveit híres építészünk, Ybl Miklós készítette. A kastélyt hatalmas park övezi, ahol több fa matuzsálemmel is
találkozhatunk. Ebben a kastélyparkban került felállításra
a Milleniumi emlékoszlop is. A második kiemelkedő látványosság a kastéllyal szemben található Bay
Györgyné uradalmi háza, a barokk stílusú Bay-kúria. Említést érdemel mindezek mellett a XIV. században, Nagy Lajos király idején épült gótikus stílusú műemlék református templom. Jellegzetes terménye a településnek a besztercei muskotályos szilva, melyből pálinkát készítenek a helyiek.
Tarpa: a Beregi-Tiszahát történelmileg igen kiemelkedő nagyközsége, melynek neve lehet szláv eredetű, vagy a régi magyar Terpe
(törpe) személynévből eredő. Igazán a kuruc szabadságharcok idején, a XVIII. század elején virágzott a település. A tarpai születésű
Esze Tamás tagja volt annak a küldöttségnek, amely Rákóczit 1703ban Lengyelországból hazahívta, majd a tiszaháti felkelők élére állt
és az ezredes kapitányi rangig vitte. Rákóczi 1708. augusztus 25-én
Tarpát a hajdúvárosok sorába emelte, ám ezt 1711-ben, a szabadságharc bukásával a település elvesztette. A nagyarányú állattenyésztés és gyümölcstermesztés mellett igen sok népi iparos járult hozzá a
gazdagodáshoz, híres volt a tarpai zsindely, a lisztes, és boroshordó. Nevezetességei között szerepel a
gótikus stílusú műemlék református templom, melynek egyik legkiemelkedőbb része az eredeti XV.
századi ajtó, melyet egyetlen tölgyfából készítettek, tornya XVIII.
század végi késő barokk stílusú. Népi építészeti emlékekben is igen
gazdag a település, több műemlék jellegű házzal is találkozhatunk
a település egy-egy utcáján, itt áll az Észak-Tiszántúl egyetlen fennmaradt szárazmalma, mely a XIX. század elején épült. A Művelődési
Ház parkjában áll a publicista és politikus Bajcsy-Zsilinszky Endre
szobra, tőle pár percnyi sétára van II. Rákóczi Ferenc lovas szobra, melyet 2003-ban állítottak. Esze Tamás kőszobrával a községháza melletti parkban találkozhatunk. Tarpa temetőjében
nyugszik a II. világháborúban mártírhalált halt Bajcsy-Zsilinszky Endre, kinek sírja a
Nemzeti Sírkert részét képezi. Kiemelkedő értéket képvisel a
tarpai szilvapálinka, valamint a szilvalekvár, melyek a méltán
elhíresült„nemtudom” szilvából készülnek. Ezen finomságokat
egy-egy rendezvény alkalmával -mint például a Kuruc Fesztivál- meg is kóstolhatják a vendégek. Természeti értékei közül
kiemelkedő szépségű a tarpai Nagy-hegy, melynek környékét
és élővilágát a Szőlő-hegy tanösvény mutatja be. A hegyről
körbetekintve a tarpai Nagy-erdő és a Téb-erdő látképe fogad
minket, melyek gazdag állatvilágnak adnak otthont.
19

Csiperke Erdei Iskola és Tábor

Márokpapi, Kossuth u. 111.
Tel.: 0620/431-8086, 0630/543-8545
www.csiperkeerdeiiskola.hu
E-mail: szokezs@e-misszio.hu, kolocsan.tunde@e-misszio.hu

E-misszió Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
Tel.: 0642/423-818, 504-403
www.e-misszio.hu

Tivadar: neve a görög “Isten ajándéka“ jelentésű Theodor, Thiwadar személynévből keletkezett magyar névadással. A település természeti értékei
közül a legkiemelkedőbb a Tisza-parti szabad strand, mely nyaranta sok
ember pihenésének, üdülésének szolgál helyszínéül. Nevezetességei közé
tartozik a műemlék jellegű református templom, melynek berendezései
copf stílusban a XVIII. század végén készültek. Az 1947. évi pusztító árvíz 50.
évfordulóján adták át azt az emlékparkot és emlékművet, mely Balogh Géza
szobrászművész alkotása, aki a barabási hegy kövén álló régi templomot és
a gáton átzúduló folyóvizet bronzból mintázta meg.
Penyige: a Szenke partján fekvő kis község a „kisszilvaút”
kiindulási helye. A település ad otthont az ország első szilva- és lekvár múzeumának, a Lekváriumnak, ahol megismerkedhetünk a „nemtudom” szilvával és az ebből készülő
lekvárral, valamint pálinkával. A kiállításnak helyet adó, majd
100 éves parasztházban és annak udvarán megtekinthetjük a
lekvárfőzés nélkülözhetetlen kellékeit, valamint bemutatásra
kerül az egész munkafolyamat. Penyige igazán az 1905. május
5-én történt tragédiáról lett nevezetes, amikor is a Gőgő-Szenke patakba fulladt kilenc kislány. Emléküket őrzi a helyi temetőben álló kilenc kopjafa és az a ballada, mely tudomásunk szerint az egyetlen XX.
században született magyar népballada. Természeti értékei között
szerepel a Szenke patak, mely partján évente megrendezésre kerül
a Szenke parti vásár, ahol a látogatók többek között megízlelhetik
a szabadtűzön készült ételeket, és kipróbálhatják az egyre inkább
feledésbe merülő hagyományos gyermekjátékokat is.
Túristvándi: a Túr folyó által alkotott félszigeten, az Erdőhát és a Tiszahát határán található a község. Több helytörténeti érdekesség is övezi
a települést, közülük igen jelentős, hogy 1885-87 között itt járt iskolába Móricz Zsigmond. Szülei a településen élő Pallagi Lászlóékhoz
adták, a gépészkovács nagybácsi sok mindenre megtanította, és
később Istvándit az ő „jellemformáló kohó” -jának nevezte. A Pallagilakás, valamint a kovácsműhely falán ma emléktábla őrzi Móricz Zsigmond író emlékét. Túristvándi
nevezetességei közül talán a legismertebb az Európában egyedülálló ipartörténeti emlék, a ma is működőképes vízimalom. A településre ellátogatva érdemes megtekinteni a műemlék református templomot, melynek igen híres barokk, festett, kazettás famennyezete. A volt Kende-kúriát Kölcsey Kende
Zsigmond nagyapja építette, mára erősen átépítették, iskola, óvoda és turistaszálló működik benne.
Legjelentősebb rendezvényei között a Nemzetközi Halászléfőző Verseny, valamint a Nemzetközi Molnár Találkozó szerepel. A természeti látnivalók közül sokak szerint a legkiemelkedőbb látványt a Túr
folyó, valamint a partján húzódó galériaerdők adják. A folyó fürdési, horgászási és vízitúrázási lehetőségek sokaságát rejti magában. A történelmileg is nevezetes védett Rókás legelő különösen híres ősi
kocsányos tölgyeiről, vadkörte fáiról, valamint a hiedelem szerinti kuruc temetőjéről.
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Szatmárcseke: nevezetességei közül az egyik legjelentősebb a népi csónakos fejfás reformátustemető, melynek eredetét homály fedi, létrejöttéről
csak elképzelések vannak. Egy biztos, páratlan látványt nyújt az embermagasságú, stilizált emberfejet,
illetve csónakban fekvő embert szimbolizáló sötét fejfával benépesített sírkert. A temető legmagasabb helyére
építették Kölcsey Ferenc síremlékét. A településen több épület és szobor is a költőre emlékezteti a látogatókat. A Kölcsey-kúria helyén áll
a művelődési ház, ahol a Kölcsey emlékkiállítás mutatja
be a költő életútját. A településre ellátogatva érdemes még megnézni a Tájházat, másnéven Zsófi néni
házát, ahol XIX. század végi eszközökkel és bútorokkal találkozhatunk. Természeti értékekben is bővelkedik a terület, a település határában húzódik a 250 hektáros Kölcsey és Gazdák erdeje, de nagyon
sok látnivalót kínál a Tisza és a Túr folyók vadregényes környezete is. A két folyó találkozásához épített
bukógátig diófákkal szegélyezett gáton juthatunk el. A rendezvények közül igen népszerű a Nemzetközi Cinkefőző Verseny és Népi Ételek Kavalkádja, melyet február végén rendeznek meg, valamint a
Nemzetközi Szilvalekvárfőző Verseny.
Tiszacsécse: Itt született 1879. július 2-án Móricz Zsigmond, híres írónk. Bár életének csupán első öt évét töltötte Tiszacsécsén, mégis ez a néhány év egész életére kihatott. Több művében feldolgozta a megyében szerzett élményeit. 1929-ben
az akkor még meglévő szülőházát (az 1960-as években lebontották) emléktáblával jelölték meg. Ma a településre ellátogatva megtekinthetjük a Móricz Zsigmond Emlékházat, melynek udvarán az író egész alakos szobra áll. Az Emlékház
a szatmári táj népi építészetének jellegzetes példája. A település nevezetességei
közé tartozik még a műemlék református templom és fa harangtorony.
Milota: A település az Európa szerte ismert milotai dió hazája, melyről a község „diófás”- ként ismert.
A szatmári táj jellegzetes növénye a diófa, mely egyaránt megtalálható a Tisza árterében, a töltések koronáján, de a házak mögötti kertekben is. A „milotai 10” diófajta
gerezdjeire tiszta akácmézet öntve páratlan aromájú csemegét
kapunk. A méltán elhíresült dióhoz kapcsoltan minden év augusztusában megrendezésre kerül a Nemzetközi Diófesztivál,
mely igen sok érdeklődőt vonz a településre. Móricz Zsigmond
is több alkalommal vendégeskedett Milotán, Sipos József református lelkész vendégeként. Az itt szerzett élményeit dolgozta
fel az Árvalányok és a Fáklya című regényében. A településen járva érdemes szemügyre venni a református templomot, mely 1792-93 között épült, késő barokk stílusban. A Tisza partra ellátogatva a
páratlan szépségű galériaerdők fogadnak minket, a horgászokat pedig a Süllős Bányatónak nevezett
horgászparadicsom várja.
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Sonkád: A község a Szatmári-Erdőháton, az Öreg- és az
Új-Túr folyók találkozásánál fekszik. A falu határában a két
folyó találkozásánál a „Kisbukó” nevű gát és kirándulóhely
fogadja a látogatókat. A település egyik nevezetessége
a XV. században épült műemlék református templom. A
templom berendezése népies barokk stílusban készült, a
karzat alatti festett falmennyezete 1715-ből származik. A
templomot 1807. körül átalakították, majd a teljes felújításra 1997-ben került sor, ezt követően 1998-ban Európa
Nostra díjjal tüntették ki. Sonkád külterületének egy része a Rekesz erdő természetvédelmi terület.
Kölcse: A település hajdanában a Túr folyó és mellékága, az Eszteró által körülvett szigetre épült. Ma már nem
sziget, mert az Öreg-Túr kicsit távolabb ömlik a Tiszába.
Mindig is meghatározó települése volt a térségnek, a középkorban a Munkácsra vezető kereskedelmi
útvonal vámszedőhelye volt. Az 1700-1800-as években a Kölcsey család uradalmi központja lett. Nevezetességei között található a messzi földön ismert műemlék református templom, valamint a templom
nyugati homlokzata közelében álló népi stílusú fa harangláb. A nagyközség 1867-69 között épült evangélikus temploma klasszicizáló
stílusú, homlokzati tornyos. Az egykori evangélikus iskola termeiben
nyitották meg a tájmúzeumot, mely az Erdőhát és a Tiszahát népi
tárgyai, emlékei között kalauzolja el a látogatókat. Kölcse központjában található a Medve-kúria (a helyiek kastélyként emlegetik),
melyet dr. Medve Zoltán, aranykulcsos kamarás 1905-ben építtetett

magának nyári lakhelyül. Hatalmas kertje egy kisebb arborétumra hasonlít, ahol 120 évesnél idősebb fákkal is találkozhat
az arra látogató.
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Panyola: A település a Szamos és az Öreg-Túr között, a Tiszától alig 2 km-re fekszik. Nevét 1252-ben
Panalan, 1325-ben Ponola, 1430-ban Panyala formájában jegyezték fel, eredete viszont bizonytalan,
jelentését nem sikerült megfejteni. Helytörténeti érdekesség, hogy a község külterületén, az Ásottfoknál
honfoglaláskori, IX-X. századi település maradványaira találtak, melyek egy részét a vásárosnaményi Beregi Múzeumban állították ki. A település
református temploma valószínűleg középkori eredetű, a templom
kertkapuja a tiszaháti és a beregi fedeles kiskapukhoz hasonló, fazsindelyes fedésű, kétszárnyú kapu. A település külterületének kétharmada a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet részeként védett terület. A
Szamos, a Tisza és az Öreg-Túr közelsége lehetőséget biztosít a horgászásra és a pihenésre. Ellátogatva Panyolára érdemes benéznünk
a Panyolai Szilvórium Kft. Pálinkafőzdéjébe, ahol megkóstolhatjuk a
kiváló minőségű szilva-és gyümölcspálinkákat, ha valaki mindemellett kulturális és gasztronómiai kalandokra is vágyik, látogasson el a
nyaranta megrendezésre kerülő Határmenti Világzenei Fesztiválra.
Lónya: A Nagyszilvaút bejárása után betérhetünk Lónyára,
ahol a csodaszép református templomot és a Lónyay-család
sírkápolnáját tekinthetjük meg a híres lónyai fejfás temetőben.
A helytörténeti érdekességek közül megemlítendő, hogy 1822ben Nagylónyán született Lónyay Menyhért jogász-politikus,
aki a Tisza szabályozásában, mint a Felsőszabolcsi Társulat elnöke nagy szerepet játszott. Itt
született még Babus Jolán néprajzkutató és Sebestyén Sándor
szobrászművész. Természeti
értékei közül kiemelt helyen
szerepel az egykori Lónyay kastélyhoz tartozó 6,3 hektár kiterjedésű park, ahol számos idős
fával találkozhatunk. A parkban található a megyében egyedülálló híres vadgesztenye-sétány is.
A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet része a Lónyai erdő, ahol egy-egy
kirándulás alkalmával láthatunk vaddisznót, őzet és gímszarvast is.
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