
 
 

A „Földrajz Éjszakája”   
GeoNight 2022. április 1. -  Nyíregyháza 

 
Koraesti túra Nyíregyháza legmagasabb pontjára, a Geri-dombra (Őr-halom) vezető rövid gyalogtúra. 
A város és a Nyírség geomorfológiájáról és a bokortanyás település-szerkezetről rövid ismeret-
terjesztés. A domb tetejéről rálátni a városra, a külterületre is, ipartelepekre, pl a LEGO gyárra. Geo-
caching pont is. A túra a város szélén, kertvárosi övezetben, majd dűlőutakon történik, a belterület-
külterület határán. Az indulás jól megközelítő helyről (Tiszavasvári út eleje, (36-főút), Spar-parkoló, 
ÖMW benzinkút) indul, 18.00 órakor indul és másfél-két óra séta, ugyanoda érkezünk vissza. 
Az esemény ingyenes és nyilvános. 
 

 
 
 

Indulási és érkezési pont: 
2022 április 1. péntek este, 18 óra, 00 perc  
(visszaérkezés 19,30-20,00 óra között) 
Nyíregyháza Tiszavasvári út 39. (Spar parkoló) 
GPS: 47.957337, 21.686387 
Célpont: Geri-domb:  
GPS: 47.969722, 21.671388 
A kertváros szélén, majd dűlőutakon haladunk. 
Gyerekeket is szeretettel várunk. Innivalót 
hozzatok magatokkal. 
A túrát vezeti:  
Bácskainé Dr. Pristyák Erika, Dr. Vass Róbert 
Nyíregyházi Egyetem,  
Földrajztudományi Intézet 
pristyak.erika@nye.hu 

2022. április 1-jén kerül megrendezésre az ötödik nemzetközi „ Földrajz Éjszakája ”, amelyet 
az EUGEO és az IGU támogat (Európai és nemzetközi Földrajzi Társaságok Szövetsége) . A GeoNight  
2017-ben első ízben javasolt kezdeményezés országos szinten. 2018-tól a kezdeményezéstől kezdve 
a kezdeményezés nemzetközire is kiterjedt, először Európában az EUGEO-nak köszönhetően, majd az 
IGU-nak köszönhetően még azon túl is.  További információ: https://www.geonight.net/ Az idén 
hazánkban közel 50, nemzetközi szinten 300 esemény várható. 
 
GEONIGHT 2022  Nyíregyháza – HU - University of Nyíregyháza, Institute of Geography 
 
A short 5 km hike to the highest point of Nyíregyháza, the Geri Hill (Guard Hill). A short presentation 
about the geomorphology of the city and the Nyírség and the special settlement structure. From the 
top of the hill you can see the town, the outskirts, industrial sites such as the LEGO factory. 
Geo-caching point. The hike is on the outskirts of the city, in a suburban area, then on dirt roads. 
Departure from a good accessible location (beginning of Tiszavasvári road, (main road 36), Spar 
parking lot, ÖMW petrol station), start at 18.00 and walk for one and a half to two hours, returning 
to the same place. 
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The international "Night of Geography", promoted by EUGEO and IGU, will be held on April 1st 2022. 
The GeoNight is an initiative proposed for the first time by the CNFG (French National Geographical 
Committee) at a National scale in 2017. From 2018 onwards, the initiative has expanded 
internationally, first in Europe, thanks to EUGEO, and then even beyond, thanks to the IGU.  
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