
 

A Kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

 

A Projekt címe: „Nyeregre fel! Múltidéző túra a Berettyó mentén” című tematikus útvonal – 

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

hagyományainak turisztikai célú fejlesztése 

 

A szerződött támogatás összege: 215.000.000 Ft 

 

A támogatás mértéke %-ban: 100 % 

  

A Projekt tartalmának bemutatása:  

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.2.1-15 jelű, 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, 

melyre a Kedvezményezett (Berettyóújfalu Város Önkormányzata) TOP-1.2.1-15-HB1-2016-

00010 azonosító számon regisztrált, 2016.06.15. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott 

be, amelyet a Támogató 2017.05.16. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban 

részesített. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap. A 

szerződés tárgya a „Nyeregre fel! Múltidéző túra a Berettyó mentén” című tematikus útvonal – 

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

hagyományainak turisztikai célú fejlesztése. A Projekt az épített örökség turisztikai 

hasznosítására és turisztikai szempontból fontos helyszínek összekapcsolására nyújt lehetőséget, 

bővítve a bihari térség vonzerejét, lehetőséget biztosítva, hogy a későbbiekben akár 

bekapcsolódhasson más hasonló tematikus utak hálózatába. A „múltidéző túra” keretében három 

helyszínen kerül turisztikai attrakció megvalósításra, Berettyóújfalu (Bihari Múzeum), 

Bakonszeg (Bessenyei György Emlékház) és Zsáka (Rhédey Kastély Történelmi Élménypark). 

  

Várható eredmények:  

Berettyóújfaluban a műemléki védettség alatt álló Bihari Múzeum felújítása (homlokzati és belső 

falfelületeinek javítása, homlokzati nyílászárók javítása, cseréje, az emeleti szint 

akadálymentesítése, személyfelvonó létesítése, burkolatok szükség szerinti cseréje, javítása), 

valamint turisztikai attrakciófejlesztés (a múzeumi kiállításokban interaktív látogatóbarát elemek 

beépítése, két teremben új állandó kiállítás létrehozása, a földszinten több interaktív infopont és 

kisebb családbarát attrakciók kialakítása) kerülnek megvalósításra. Az épület előterének a porta 

részében ruhatár és emléktárgy árusító bolt lesz kialakítva. Belső udvari betonozott, burkolt 



 

szabadtéri színpad építésére, vagyonvédelmi rendszer kiépítésére is sor kerül.  

Bakonszegen a műemléki védettség alatt álló Bessenyei György Emlékház felújítása 

(tetőszerkezetének, nádfedésének felújítása, teljes külső és belső festése, a villamoshálózat teljes 

felújítása, kétnemű vizesblokk kialakítása, akadálymentes WC-vel, belső udvari téglaburkolatú 

járda felújítása, építése valósul meg, továbbá az ingatlant határoló teljes kerítés rendszer 

felújításra kerül), valamint turisztikai attrakciófejlesztés keretében az Emlékházban lévő állandó 

kiállítás fejlesztése és új elemekkel történő bővítése, illetve időszakos kiállítások kerülnek 

megvalósításra. A családok és csoportok részére programok és foglalkoztatások, továbbá 

szabadtéri pihenőhelyként szolgáló helyszínként 2 db előre gyártott faszerkezetű nádfedeles kerti 

pavilon kerül építésre.  

Zsákán a Rhédey Kastélyhoz tartozó ingatlanon történelmi élménypark kerül kialakításra és 

Huszárképző kézműves foglalkoztató, valamint történelmi hagyományőrző huszárlovas bemutató 

kerül megvalósításra.   A fejlesztés elemei: 

  - 40x100 m-es Rhédey Kastély Történelmi Hagyományőrző Huszárlovas bemutatópálya 200 

férőhelyes fedett lelátóval   

-  177,23 m2-es Rhédey Kastély Huszárképző kézműves pavilon létrehozása 2 db kemencével 

- Parkoló építése 

-  Rhédey Kastély előkert rekonstrukció 

- 35 db kerékpár tárolására alkalmas kerékpártároló építése 

  

Közös programcsomagok (Berettyóújfalu-Bihari Múzeum, Bakonszeg-Bessenyei György 

Emlékház, Zsáka-Rhédey Kastély Történelmi Élménypark):  

1. „Nyeregre fel! Múltidéző túra a Berettyó mentén” című tematikus útvonal Berettyóújfalu, 

Bakonszeg, Zsáka települések történelmi, irodalmi értékei, hagyományainak megismerésére.  

2. 10 ÉLMÉNY SZOMBAT – márciustól decemberig a Berettyó menti tematikus útvonalon  

  

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 02. hó 28. nap. 

 A Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00010 

 


