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Elkezdődik a "Nyeregre fel! Múltidéző túra a Berettyó mentén" tematikus útvonal Berettyóújfalu, 

Bakonszeg, Zsáka települések építészeti, történelmi, irodalmi értékei, hagyományainak 

turisztikai célú fejlesztése című projekt megvalósítása. A projekt a Széchenyi 2020 program 

keretében 215 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével három településen, 

Berettyóújfaluban, a Bihari Múzeumban, Bakonszegen a Bessenyei György Emlékházban és 

Zsákán a Rhédey Kastélyhoz tartozó ingatlanon valósul meg Berettyóújfalu Város 

Önkormányzata konzorciumi vezetésével. 

A projekt általános célja, hogy a Bihari térségre jellemző gazdag és sokrétű történelmi és kulturális 

örökségre alapozva egy korszerű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező 

turisztikai attrakciókat összekötő tematikus út létrehozásával hozzájáruljon a megye és a régió 

versenyképességének növekedéséhez.  

 

Először Bakonszegen, a Bessenyei György Emlékház felújítása kezdődik el. A tetőszerkezet, a 

nádfedés teljes megújulása mellett, vakolatjavítás, külső és belső festés, falfűtés, a villamos hálózat 

teljes felújítása következik. Külön épületben, a vizesblokkban akadálymentes WC-t is kialakítanak. Az 

épület melletti téglaburkolatú járda felújításával az épület vízelvezetése is megoldódik. Az ingatlant 

határoló teljes kerítés is felújításra kerül, továbbá egy fedett pihenőhely lesz kialakítva, ahol a csoportok 

számára a közművelődési programok, foglalkozások megvalósíthatóak lesznek. 

 

Berettyóújfaluban a nyár elején kezdődnek meg a munkálatok a Kálvin téri épületben, emiatt a Bihari 

Múzeum és a Sinka István Városi Könyvtár várhatóan június 15-től bezár.  Az épület felújítása során a 

homlokzati- és belső falfelületek javítása, nyílászárók részleges cseréje, akadálymentesítés belső lift 

kialakításával, burkolatok cseréje és javítása, villamossági munkák a tűz- és vagyonvédelmi rendszer 

korszerűsítése történik meg, ezek mellett, az épület előterében porta, ruhatár és egyben emléktárgy 

árusító bolt kerül kialakításra. Az emeleten teljes egészben megújul a két helytörténeti kiállító terem és 

másik két kiállító teremben is kisebb turisztikai attrakciók kerülnek megvalósításra, ahogy a fölszinti, 

könyvtári helyiségekben is. 

 

Zsákán, a Rhédey Kastély mellett Történelmi Élménypark jön létre, melynek része egy 40x100 méteres 

Hagyományőrző Huszárlovas bemutatópálya 200 férőhelyes fedett lelátóval, valamint egy Huszárképző 

kézműves foglalkoztató 2 kemencével. A projekt keretében a Rhédey Kastély előkert rekonstrukciója, 

parkoló, valamint 35 darab kerékpár tárolására alkalmas kerékpártároló is elkészül. 

 

A projekt befejezésének tervezett ideje: 2019. 08. 31.  
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