
Kastélyok és Hódok 
(Helyismereti túra az Alsó- Zagyva vidékén) 

 
Túra időpontja: 2017. július 08. 

Találkozás:  Vonattal érkezőknek Újszász vasútállomáson 07:55-kor; 

 Autóval érkezőknek 08:30-kor az Orczy Parkerdőben található Erdészháznál (32.sz. 
Szolnok- Jászberény főútról a Jászladány-Jászapáti leágazóval pontosan szemben kell lefordulni egy 
sorompóval biztosított erdei útra. A sorompó nyitva lesz- az erdészházig aszfaltozott út vezet) 
 GPS: 47.299014, 20.090894 
 
A parkerdőben rövid ismertető után gyalog indulunk Szászberek felé. Közben érintjük azt az erdőben 
található különleges bújtatott vadgesztenyefát, mely Újszász város címerében is megtalálható. A 
kettős gesztenyefát Vörösmarty – fának is nevezik a helyiek, mivel a költő Újszászon vészelte át a 
szabadságharc leverése utáni tisztogatásokat, álnéven bujkálva rokonánál, aki Orczy báró gazdatisztje 
volt.  A bújtatott gesztenyefa közelében felkeresünk egy kísérleti vasfa ültetvényt, és megtekintjük a 
régi Orczy-kápolna még fellelhető romjait is. A túra első szakaszát Szászberken, a Kohner- kúriánál 
zárjuk. Távolság: 3 km, szintkülönbség gyakorlatilag nincs. Az első szakasz időtartama: 60’ 
 
A második szakaszban helyi idegenvezető segítségével megtekinthetjük a kúriát (ma keretei között 
egyházi általános iskola működik), és megismerhetjük annak történetét. Ha az időnk engedi, a Kúria 
mellett található, frissen felújított Kocsi-Színt is megnézzük majd, amely rendezvényközpontként 
üzemel, és szintén Kohner örökség. A második szakasz időtartama: 45’ 
 
A túra harmadik szakaszában a Zagyva folyó, és a benne élő hódok kapják a főszerepet. A Kohner- 
Kúriát magunk mögött hagyva Szászbereknél átkelünk a folyón, és annak jobb partján folytatjuk 
utunkat a Tápió- torkolata felé. A torkolat közelében átkelünk a Tápió- folyón, majd a gátkoronán 
továbbhaladva megérkezünk a Zagyva partjára épült Orczy- kastélyhoz. Utunk végig a Zagyva és a 
Tápió mellett halad, s amennyiben szerencsénk van, hódokat és vidrákat is megfigyelhettünk 
természetes élőhelyükön. A két folyó torkolatvidéke vadban különösen gazdag- a vizi élőlények 
mellett őzeket, vaddisznókat, vadnyulakat, és számtalan madárfajt is láthatunk utunk során. Ebben a  
túraszakaszban képzett természetpedagógus kísér majd bennünket. Távolság: 5,5 km, szintkülönbség 
gyakorlatilag nincs. A harmadik szakasz időtartama: 90’ 
 
A negyedik szakaszban helyi idegenvezetővel megtekinthetjük a Zagyva- parti Orczy kastélyt (ma 
idősek otthona). A kastély szépen felújított homlokzata remek fényképtéma lehet. A negyedik  
szakasz időtartama: 30’ 
 
A túra ötödik, egyben utolsó szakaszában elhagyjuk az Orczy- kastélyt, és közvetlenül a Zagyva folyó 
partján folytatjuk az utunkat. Folyamatosan szemmel kísérhetjük majd a hódok mederszabályozó 
tevékenységét- friss rágásnyomokat, bedöntött fákat is láthatunk. Az élővilág részletesebb 
megismerését szintén képzett természetpedagógus segíti. A folyásirányt követve elérjük 32.sz. 
főutat, melynek hídját használva kelünk át a folyón. Az úttestről közvetlenül az átkelés után 
visszatérünk az Orczy- Parkerdőbe, és az erdőben gyalogolva jutunk vissza túránk kiindulópontjához, 
az Erdészházhoz. Az Erdészház egyben az Alsó- Zagyva Vidéki Turisztikai Osztály klubháza is. Az 
Erdészházban időjárástól függően meleg teával, vagy hideg ásványvízzel, limonádéval és lilahagymás 
zsíros kenyérrel várunk mindenkit. Igény szerint szalonnasütési lehetőség is lesz. Szalonnát, hagymát, 
kenyeret biztosítunk- bicskát hozni kell. Távolság: 2,5 km, szintkülönbség gyakorlatilag nincs. Az 
ötödik szakasz időtartama: 45’. Teljes távolság: 11 km. 
 
A túrán való részvétel ingyenes. A vasútállomásról – Erdészházig történő transzfer, és az étkezés 
szervezése miatt kérünk azonban előre bejelentkezni a dr@c-a.hu e-mail címen! 

 
Üdvözlettel, a szervezők nevében: Dobozi Róbert /30-9650-916 
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