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Városunk egyik büszkesége a „Hit és Egészség” projekt keretén belül elkészült Várostörté-

neti Sétány. 

A különleges hangulatú gyalogút merészen használja ki a település legjelentősebb történel-

mi emlékei között húzódó területet, összekötve egymással a Báthori Várkastély, 

a református és a minorita templom, valamint a Báthori István Múzeum épületeit, hogy 

járművünket hátrahagyva, kellemes környezetben járhassuk végig az izgalmas utat, s a vég-

pontjain található műemlék épületeket. 

A 450 méter hosszú Várostörténeti sétány Megyeri János által készítet  szoborcsoportjaival 

egyedi módon meséli el a település legendákkal övezett történetét. Egy igazán élménydús 

program, valódi időutazás várja a látogatókat, ami egészen a sárkányok koráig repít vissza. 

A sétányon megjelenik a sárkánykultusz gyökeréül szolgáló legenda, a Báthori-család ősei-

nek története, akik a lakosságot akkoriban rettegésben tartó sárkány legyőzésével váltak 

ismertté, s ami azóta is jelen van a család sárkányfoggal díszített címerén. Megelevenednek 

a Szentvér legenda könyörtelen képei, látható a Báthori család két ágának - az ecsedinek és 

a somlyóinak - kapcsolatát szorosabbá fűző esküvő, ahol ecsedi Báthori György nőül veszi 

az evangélikus somlyói Báthori Annát. A menyegző hatalmas birtokkoncentrációval járt, s 

így összeköttetést teremtett a Királyi Magyarország és Erdély országrészei között, ugya-

nakkor biztosította a térségben a reformáció mozgalmának hathatós pártfogását is. A gya-

logút végén a Báthori-család és a Szent György Lovagrend kapcsolatát szimbolizáló jelenet 

látható, ugyanakkor egy kis korabeli európai kitekintést is kapunk a Leonardo Da Vinci 

eredeti tervei alapján életnagyságban elkészített különleges harci eszközök segítségével. 

 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

 

A 2011-ben átadott sétány megépülésével Nyírbátor régi álma teljesült. Egy olyan közössé-

gi tér jött létre, amely nemcsak a szoborcsoportoknak ad gyönyörű hátteret, hanem a tava-

szi-nyári időszakban a kulturális rendezvények méltó színhelyéül is szolgál. 

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, hon-

lapok, multimédiás források): 

 

„Séta a történelem mozaikjai között”, Bátor, 2010. 2. 3.p. 

„ Megszépült templomok, gyönyörű sétány”, Bátor, 2011. 6. 4.-5.p. 
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