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sz Bringatúra-ajánló:
a csodáktól karnyújtásnyira

Barangold be
a Tisza-tó rejtett kincseit!

Horgássz és csónakázz!
Mutatjuk, merre!

Megannyi újdonsággal várnak

a Tisza-tavi települések
élmények programok kalandok
Földön, vízen és a magasban!
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Négy évszakra hangolva!

www.furediszitakoto.hu
Tiszafüred, Fürdő u.7.
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Üdvözlöm a Tisza-tónál!

Kedves Olvasó!

Tiszafüred városának, egyben a Tisza-tó 
fővárosának polgármestereként örö-
mömre szolgál, hogy a Tisza-tó turiszti-
kai kiadványát fogja a kezében és sorait 
olvassa. Az I love Tisza-tó magazint 
2018-ban hívtuk életre azért, hogy sze-
retett tavunkat bemutathassuk Önnek. 
Az elmúlt években folyamatosan nőtt 
a kiadvány oldalszáma és a minőségi, 
színvonalas túraleírások, látnivalók mel-
lett egyre több turisztikai szolgáltató és 
település választja egyik fontos kommu-
nikációs csatornájaként, melyet egyre 
több hozzánk érkező turista lapozgat. 

Talán nem kell hangsúlyoznom, mennyit 
fejlődött az elmúlt években a Tisza-tó 
és Tiszafüred. Aki összehasonlítja a 
húsz-harminc évvel ezelőtti látképét, annak 
bizonyára meglepő a változás. Nincs ez 
másként a tó környékén lévő települések 
vonatkozásában sem. A Tisza-tó három 
éve kiemelt turisztikai fejlesztési térség-
gé vált, ennek köszönhetően megannyi 
fejlesztés jött már létre, van folyamatban 

és lesz még a jövőben. Mindennek az egyik 
leglátványosabb eredménye a Tisza-tavi 
szabadvizű strandok megújulása, amelyek 
korszerűsítése az idén folytatódik.

A 2020-as év a turisztikai szolgáltatók mel-
lett mindenkit kihívások elé állított, nem 
volt ez másként a Tisza-tónál és Tiszafüre-
den sem. Városunkban megannyi óvintéz-
kedést hoztunk, így sikerült csökkentenünk 
az új fertőzöttek számát. Majd ahogy jött a 
nyár és kinyíltak a kapuk, minden eddiginél 
többen érkeztek a Tisza-tóhoz pihenni. 
Rekordok dőltek meg tavaly, többek közt 
70.435 kerékpárost számláltak a Kiskörei 
Vízlépcső üzemi hídján, 30%-kal nőtt az itt 
töltött horgásznapok száma és szinte nem 
lehetett üres vendégházat találni. A nyári 
nyitásnak köszönhetően a turistákkal be-
népesült tónál ismét kíváncsi tekinteteket, 
mosolygó arcokat lehetett látni.

A fejlődés Tiszafüreden sem állt meg. 
Uniós forrásoknak köszönhetően, idén 
új belvárosba látogathatnak a hozzánk 
érkezők, modernizáltuk és megszépí-

tettük a szabadstrandunkat, fejlesztjük 
a muzeális intézményeinket és a városi 
közparkunk is teljesen új látványt nyújt. 
Ezekről bővebben olvashat a magazin-
ban.

A Tisza-tó településeinek nevében arra 
invitálom Önöket, hogy látogassanak el 
hozzánk, fedezzék fel az itt található cso-
dákat és érezzék jól magukat!

Ujvári Imre
Tiszafüred város polgármestere

A tavasz első napsugarai már arcunkat 
simogatják, az éledő természet pedig kirán-
dulásra hívogat.  A Tisza-tó igen izgalmas 
telet tudhatott magáénak: voltak kellemes, 
kirándulásra alkalmas napjai, partját több-
ször borította hó, sőt vize be is fagyott, majd 
februárban áradással kellett megküzdenie. 
A Tiszának ezernyi arca van, ahogy azt Petőfi 
is megörökítette versében: néhol ”síma 
tükrén a piros sugárok, / (Mint megannyi 
tündér) táncot jártak”, míg máskor ”mint az 
őrült, ki letépte láncát, / vágtatott a Tisza 
a rónán át”. Aki a Tisza mellett lakik, együtt 
él a leginkább csendes, máskor zabolátlan 
folyóval. Magazinunk tavaszi számában ezt 
a változatosságot szeretnénk bemutatni 
sokféle, érdekes úti cél ajánlásával és a tó 
eddig ismeretlen érdekességeivel.

Tavaszi lapszámunkban földről, vízről, akár 
a magasból is megismerhetjük a tavat. 
A tó melletti települések minden évben 
számtalan programot kínálnak, megany-

nyi látnivalóval várják a felfedezőket. 
Gyalogosan, túrabakancsot húzva meg 
lehet ismerni a helyi történelmet, látvá-
nyosságokat, természeti kincseket, mint 
például a Király-halmot, az Egyek-puszta-
kócsi mocsarakat, a tó kilátóit, az itt élő 
állatvilágot, de azoknak is adunk ötleteket, 
akik egy kicsit szeretnének elvonulni a világ 
elől. A Tisza-tó egyik kedvelt programja: a 
kerékpározás. A gát 67 km-es körbetekeré-
sén túl több érdekes túra is létezik: el lehet 
bringázni egészen Tiszacsegéig vagy a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának 
vezetett e-bike túráin keresztül is fel lehet 
fedezni a környéket. A Tisza-tavat azonban 
csónakból lehet a legjobban megismerni. 
Ugyan a tavaszi szeszélyes időjárás nem 
mindig kedvez a csónaktúráknak, ám még-
is bemutatunk néhány úti célt, ha valaki 
kedvet kapna hozzá. 

A tó mit sem érne minőségi szolgáltatók 
nélkül! Magazinunkban olyan vállalkozá-

sokkal találkozhat, akik tudásuk legjavát 
beleadva magas színvonalat képviselnek 
és a rájuk jellemző baráti nyitottsággal, 
maximális segítőkészséggel várnak minden 
hozzájuk érkezőt. Személyesen ismerjük 
őket, akiket szívből ajánlunk!

Jöjjön el, várjuk szeretettel a Tisza-tónál!

Kovács Janka
főszerkesztő
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- Néhány szóban hogyan összegezné a Tisza-tó tavalyi évét?
- Röviden összefoglalva, 2020-ban a Tisza-tó bebizonyította, hogy 
a világjárvány és a turisztikai ágazatot ért mérhetetlen vesztesé-
gek ellenére is, a szépségének, a folyamatos és átgondolt fejlesz-
téseknek, valamint aktív és ökoturisztikai vonzerejének köszön-
hetően képes volt lenyűgözni a régi és az új vendégeket egyaránt, 
majd nyárra megtelt és abszolút módon növelte részesedését a 
belföldi turizmus palettáján. 

Az itt működő vállalkozások életrevalóak és erre a képességük-
re nagy szükségük volt, amikor mindenkinek alkalmazkodnia 
kellett a megváltozott feltételekhez. Felkészülten várták a ven-
dégeket, előrehozták beruházásaikat, bővítették és az állami, 
önkormányzati fejlesztésekhez igazították szolgáltatásaikat. A 
turizmus az év elején a szokott módon indult, az első két-há-
rom hónapban a horgászturizmus még erősödött is egy kicsit, 
majd ahogy a márciusi, drasztikus korlátozó intézkedések elér-
ték a turisztikai ágazatot, hirtelen fordult velünk egyet a világ. 
Egy csapásra minden leállt, ám szerencsére hamarosan jött az 
ellenszer is, a felismerés, hogy a tó kifejezetten alkalmas a sza-
badtéri sportokra, a szociális távolságtartásra, így hozzá tudott 
járulni a mentális és fizikai egészség megőrzéséhez, amire ak-
kor minden magyar embernek nagy szüksége volt.  A közösségi 
médián keresztül haladéktalanul kampányt indítottunk, ösztö-

nöztük a régi és új követőinket, hogy jöjjenek le a tóra, kirán-
duljanak a szabadban, élvezzék a friss levegőt és közben vigyáz-
zanak magukra, vigyázzanak egymásra. Talán ez is hozzájárult, 
hogy nyárra óriási lendületet vett a belföldi turizmus, megtelt a 
tó és térsége, és ez a lendület egészen őszig kitartott.

2020-ban a horgásznapok száma rekordot döntött, a Tisza-tavi 
Sporthorgász Nonprofit Kft. adatai alapján az átlagos éves 100 
ezer horgásznap 30%-os emelkedést mutatott. Majd ahogy meg-
érkezett a nyár és az első hullám utáni nyitás, valamint haszná-
latba lehetett venni a Tiszán átívelő, új kerékpáros hidakat, úgy 
robbant be a kerékpáros turizmus is. Minden rekord megdőlt, 
70.435 kerékpáros hajtott át a Kiskörei Vízlépcső üzemi hídján lévő 
számlálónál, a magánszálláshelyek szabad szobái megteltek, és a 
tótól távolabbi településeken is nőtt a foglalások száma. A 2020. 
év összes vendégéjszaka forgalmának 2/3-a, azaz 123 ezer ke-
reskedelmi vendégéjszaka július és augusztus hónapban teljesült 
és 2019-hez és az országos 55%-os visszaeséshez képest csupán 
45%-os csökkenést mutatott. 

A tó növekvő vonzerejéhez könyvelhető el a magánszálláshelyek 
kínálatának átfogó, mennyiségi és minőségi fejlesztése, a sza-
badvizű strandok felújítása, a nagytömegű haltelepítések, a ke-
rékpárosokat kiszolgáló létesítmények, valamint a kikötők egyre 
színesebb evezős és kisgéphajós programajánlatai mellett a nya-
ralóhajózás elindulása is. Az idén kifutóban lévő fejlesztési ciklus 
pályázati lehetőségei meghozták a tónak azt a szolgáltatási szín-
vonal-emelkedést, amit vártunk tőlük, de az önkormányzatokkal 
és a vállalkozásokkal közösen, van még min dolgoznunk a stran-
dokon, kikötőkön, kempingeken, további szálláshelyeken és a szol-
gáltatások, köztük a vendéglátás fejlesztésén. A közeli jövőben 
új kerékpárutak létesülnek, megújulnak a tó körüli alsóbbrendű 
utak, valamint tervben van a 34-es számú főút teljes felújítása 
Fegyvernektől Tiszafüredig, és reményeink szerint, hamarosan a 
megye egészére kiterjedő hálózat részeként, a két települést ke-
rékpárút is össze fogja kötni.

- Milyen szezont várnak idén?
- Úgy gondolom, ennek az évnek mindenki, vendégek és szolgál-
tatók is nagyobb tapasztalattal és biztonságérzettel fognak neki-
vágni, főleg, hogy folyamatosak a tesztelések és végre van vírus 
ellen védőoltás és már meg is kezdődött a tömeges vakcinázás. 
Mindezektől azt remélem, hogy az idei is hasonlóan erős év lesz, 
és a munkából, amivel a tervezett fejlesztések előkészítése és 
lebonyolítása jár majd, minden érintett Megyei Önkormányzat, 
valamint a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács is nagyon komolyan 
ki fogja venni a részét.

Idén is óriásit lép előre
a Tisza-tó és térsége
Új ökoturisztikai attrakció és raftingpálya épül, fejlődik a kerékpáros infrastruk-
túra és többek közt országos marketingkampány indul a közeljövőben a Tisza-tó 
által kínált szolgáltatások népszerűsítésére. Az elmúlt évi fejlesztésekről és az 
újdonságokról is beszámolt lapunknak Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés és a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (TTFT) elnöke.
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A 2021-es esztendő folyamatban lévő Ti-
sza-tavi fejlesztései: 

• Indul a Tisza-tavi Természetbúvár Játszóház és Túraközpont 
kivitelezése Tiszafüreden.

• Elkészül a nyaralóhajózás bázis kikötője Kiskörén.
• Kerékpáros pihenő épül a Kiskörei Hallépcsőnél. 
• Megkezdődhet a síkvidéki kerékpározást támogató beruhá-

zás a KÖTIVIZIG közreműködésével, amelynek eredményeként 
kerékpárosokat segítő információs táblák, pihenőhelyek lé-
tesülhetnek körbe a gátkoronán, illetve kerékpárút kiépítése 
is megtörténhet a gátkorona egyes szakaszain.

• Folytatódik a szabadstrandok megújítása.

• A Kiskörei Vízlépcső szomszédságában megkezdődhet ha-
zánk első vadvízi evezőspályájának építése. 

• Vállalkozói finanszírozással új, színvonalas vendéglátóhelyek 
nyílnak meg a tónál (Sarud, Tiszafüred). 

• Kisköre és Abádszalók között 45 új horgászhely létesül a Ti-
sza-tavi Sporthorgász N. Kft. beruházásában. A szemetelő 
horgászok szankcionálása minden eddiginél szigorúbbá válik 
és a horgászjegy elvesztését is magával vonhatja a nem kí-
vánatos magatartás. 

• Bővülnek a Tisza-tavi Kerékpáros Centrum (Tiszafüred) szol-
gáltatásai: 50 db elektromos és 150 db hagyományos, új, kivá-
ló minőségű kerékpárral, szezonális szervizautóval a tó körül 
bajba jutott kerékpárosoknak, valamint helyi termékbolt vár-
ja a különleges ízek szerelmeseit.

- Ez alatt mit kell érteni?
- Többek között azt, hogy megany-
nyi fejlesztés, újdonság várható a 
közeljövőben a Tisza-tónál. A déli, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei ol-
dalon a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program közel 70 
milliárdos megyei keretéből 5,576 
milliárd forint összegben valósul-
nak meg fenntartható turizmus-
fejlesztési beruházások. Fontos 
szólni a Megyei Önkormányzat által 
tervezett, a tó és térsége négy év-
szakos desztinációvá válását segítő, Tiszafüreden megvaló-
suló Természetbúvár Játszóház és Túraközpont projektről. Ez 
az új, aktív-és ökoturisztikai attrakció a tervek szerint, akár 
már 2022-ben fogadhatja a vendégeket. Olyan játékokkal és 
élményekkel, természettudományos ismeretek átadásával 
szeretnénk megfogni az idelátogató családokat, melyek még 
közelebb hozhatják számukra a Tisza-tavat és egy csokorban 
kaphatnak meg minden hasznos információt a térség által kí-
nált programokról, látnivalókról, szolgáltatásokról. 

Mindezek mellett 2017 óta – amikor a Tisza-tó és a vele földraj-
zilag szorosan egybefonódó Hortobágy térsége kiemelt turisz-
tikai térséggé vált – mintegy 10 milliárd forint összegben va-
lósul meg beruházás a turizmus fejlesztése érdekében. Ebből 
kiemelkedik, és javában zajlik az összességében hét települést 
– Abádszalók, Kisköre, Poroszló, Sarud, Tiszabábolna, Tiszafü-
red, Tiszanána – érintő szabadvizű strandok fejlesztése, amely 
2021-ben már szűkebb körben ugyan, de a negyedik üteméhez 
ér. De van még további, ígéretes projekt a láthatáron, mint 
amilyen a hamarosan induló, Tiszafüred-Hortobágy közötti ke-
rékpárút beruházás is. 

Végül, de nem utolsó sorban a TTFT egyik kiemelt feladata, hogy 
a rendelkezésre álló eszközein túlmenően is ellássa a térség egy-
séges turisztikai képviseletét. A pandémia idején fokoztuk a mar-
ketingtevékenységet és országos médiakampányt indítottunk a Ti-
sza-tó ismertségének növeléséért, valamint segítve a térség iránti 
”étvágy” növelését, nagy sikerű fotópályázatot hirdettünk.

Idén is folytatjuk az országos marketingkampányt, erősítjük a tér-
ség egységes kommunikációját, elindítjuk a www.tiszato.info oldalt, 
a Tisza-tó hivatalos turisztikai információs portálját, továbbra is 
képviseljük a Tisza-tó átfogó turisztikai érdekeit a Magyar Turisz-
tikai Ügynökségnél, kialakítjuk a Tisza-tó új, turisztikai arculatát, 
valamint előkészítjük a Tisza-tó Kamrája elnevezésű, helyi terme-
lői piac kialakítását. Emellett pedig megannyi, a fenntarthatóságot 

szolgáló fejlesztés fog megvalósulni vagy elindulni (Lásd a keretes 
írásunkat!) annak érdekében, hogy az elkövetkezendő évtizedekben 
is ugyanilyen csodálatos maradjon a tavunk. 

- A fenntarthatóságot milyen eszközökkel szeretnék elérni?
- A tó terhelésekor figyelemmel kell lennünk a megújuló képes-
ségére, nem szabad ”túlhasznosítani” az ökológiai adottságait, és 
komoly felelősségünk van a folyamatok szabályozását szolgáló 
jogszabályi környezet kialakításában is. Ennek jegyében a Ti-
sza-tavi kódexben foglalt közös értékrend népszerűsítésével és 
továbbfejlesztésével szeretnénk az önkormányzatokat, a szolgál-
tatókat és az idelátogatókat is közös gondolkodásra és cselekvés-
re bírni. A Debreceni Egyetem limnológiai kutatóközpontot tervez 
Tiszafüredre, ami a Tisza-tó élővilágát lesz hivatott feltérképezni, 
és tudományos megközelítéssel támogatja majd a fenntartha-
tóságot szolgáló programok kidolgozását is. Ezzel a tudományos 
élet és a vízügyi szakterület, valamint a turisztikai szolgáltatók és 
önkormányzatok is egy nagyon komoly szakmai támogatóra szá-
míthatnak. A fenntarthatósághoz tartozik még, hogy a KÖTIVIZIG 
beruházásában egy új úszókotrót helyeznek üzembe, ami állandó 
jelleggel, a tó mederállapotát fogja javítani és fenntartani, így a tó 
feliszapolódásáért ”felelős” Tisza által lerakott hordalék nem fog 
káros mértékben felgyülemleni, lehetővé téve a vízisportokhoz 
nélkülözhetetlen üzemi vízszint fenntartását. Ez mind a víz alatti, 
víz feletti élővilágnak, a vízi sportok biztonságának és a nyaraló-
hajózásnak is kedvező feltételeket biztosít. 

A természetvédelmi, rendészeti, vízügyi és turisztikai szakembe-
rekkel, szolgáltatókkal, valamint a térség országgyűlési képvise-
lőivel és polgármestereivel, megyei közgyűlési elnökeivel és az 
egyes minisztériumok munkatársaival együtt, legjobb tudásunkra 
támaszkodva mindent el fogunk követni azért, hogy hosszú évti-
zedekre, egyszerre biztosítsuk a vendégek elégedettsége mellett 
a fenntartható hasznosítást és fejlődést a Tiszán, a Tisza-tavon és 
térségében egyaránt.
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Ujvári Imre: A koronavírus tavaly márciusban olyan hirte-
len tört be az életünkbe, hogy még szinte időnk sem volt 
felfogni az ezzel járó új világot. Amikor majdnem teljesen 
leállt az ország, közvetlen munkatársaim nap mint nap 
megkérdezték: ez nem egy rossz álom? Hamar rá kellett 
jönnünk, hogy ez a szomorú valóság. Települési szinten is 
meg kellett szervezni a védekezésünket a vírus ellen és 
alkalmazkodnunk kellett a kihívásokhoz az élet minden 
területén. Városvezetőként azt is megtapasztaltam, hogy 
az a régi igazság, miszerint a történelmünk során a jár-
ványok nagyon rosszat és nagyon jót is ki tudtak hozni az 
emberekből, ez a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban is 
így volt. Egy év távlatából, amikor javában zajlik a lakosság 
immunizálása a védőoltásoknak köszönhetően, szeren-
csére elmondhatom, hogy városunkban, a tiszafüredi 
emberek segítőkészségét, önzetlenségét és szívből jövő 
támogatását tapasztalhattam meg. Felemelő érzés volt 
azt látni, hogy milyen sokan kerestek meg és ajánlották 
fel segítségüket. A teljesség igénye nélkül, csak néhány 
példát említek: a felajánlásoknak köszönhetően sikerült az 
oktatási intézmények részére ózongenerátort kölcsönözni, 
vagy az egészségügyi dolgozók napi ebédjét biztosítani. Az 

„Nincs az a nehézség, 
amin együtt, közös
erővel ne tudnánk
felülkerekedni!”
A 2017-es kormányzati döntést követően, amely a Tisza-tavat Hajdúszoboszlóval, 
Hortobággyal és Debrecennel kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította, a régió 
fejlődését meghatározó beruházási projektek sora és egy látványos fejlődés kez-
dődött el. A folyamat eredményeként - többek között Tiszafüreden - újabb és újabb 
fejlesztést vehetnek birtokba a turisták. Az I love Tisza-tó magazin Ujvári Imrét, 
Tiszafüred polgármesterét arról kérdezte, hogy az egy évvel ezelőtt, tavaly tavasz-
szal berobbant koronavírus-járványra mik voltak az első reakciók, intézkedések.
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önkormányzat adományszámlájára pedig közel 4,5 millió 
forint érkezett be. Ezért itt is megragadom a lehetőséget, 
hogy ezt a példamutató összefogást megköszönjem!

I love Tisza-tó: Hogyan érintette a pandémia turisztikai 
szempontból a Tisza-tó fővárosát?
Ujvári Imre: A COVID-19 miatt ezen a területen is folyamatos 
volt az újratervezés, az újrapozicionálás. A veszélyhelyzet ki-
hirdetése és a járványügyi korlátozó intézkedések miatt év 
közben sok rendezvényt le kellett mondanunk. Bármennyire 
is szerettük volna a Halasnapokat megrendezni, a több mint 
négy évtizedre visszatekintő program történetében 2020-
ban először elmaradt a háromnapos eseménysorozat, ame-
lyet - remélem - idén be tudunk majd pótolni. Ugyanakkor a 
programturizmus padlóra kerülése ellenére a 2020. márci-
us-szeptember időszakában a szálláshelyek (apartmanok, 
panziók, vendégházak stb.) és a kempingek népszerűsége 
dinamikusan nőtt és 10%-os növekedést sikerült elérni a 
2019-es év azonos időszakához képest. Határozottan jót tett 
a szezonnak, hogy sokan itthon maradtak és nem utaztak 
el külföldre nyaralni, hanem újra felfedezték Magyarország 
szépséges tájait, így a Tisza-tavat is. 

I love Tisza-tó: Akkor kijelenthetjük, hogy turisztikai szem-
pontból a tavalyi nyár egyik nyertese a Tisza-tó és Tiszafü-
red lett. Ez minek köszönhető?
Ujvári Imre: Ha csak az újrafelfedezés élményét vizsgál-
juk, illetve a megnövekedett érdeklődést nézzük, akkor 
bármilyen paradoxon, de a COVID-19 vírushelyzet következ-
ményeként is számolhatnánk ezzel. Ugyanakkor, ha több 
évre visszatekintünk, akkor ennek a növekedésnek van egy 
mélyebb valóságtartama: az évek óta tartó folyamatos 
térségi fejlesztési politika. Tavaly fejeződött be például 
Tiszafüred és Poroszló között a kerékpáros híd megépítése, 
amely lehetővé tette, hogy a Tisza-tavat teljes mértékben 
biztonságosan, a forgalomtól elzárt területen kerékpá-
rozhatják körbe a turisták. Az idegenforgalomra kifejtett 
jótékony hatása már tavaly év végén meglátszott: 2020 első 
11 hónapjában több mint 70 ezer kerékpárost regisztráltak, 
ami abszolút rekord, meghalad minden korábbi éves forgal-
mat. Települési szinten pedig ki kell emelnem azt a vonzó, 
modern városképet, amely a Tiszafüredre látogatót fogadja. 
A poros, unalmas vidéki kisvárosból egy élhető és szeret-
hető kistérségi központtá váltunk. A szemünk előtt olyan 
fejlődések valósultak meg, amelyekről korábban álmodni 
sem mertünk. Sikerült az elmúlt évtizedek rossz emlékeit, 
az elhanyagoltságot tükröző arculatot fokozatosan magunk 

mögött hagyni és 2014 óta a tiszafürediek támogatásának 
köszönhetően el tudtuk érni, hogy először felzárkóztassuk, 
majd a fejlődés pályájára állítsuk a települést. A beruhá-
zások pedig hosszú évtizedekre lehetővé teszik, hogy az 
itt élők és az idelátogató turisták igényeinek Tiszafüred 
megfeleljen. 

I love Tisza-tó: Milyen turisztikai fejlesztések várható-
ak még a Tisza-tó fővárosában a közeli vagy a távolabbi 
jövőben?
Ujvári Imre: Rendkívül nagy segítség volt számunkra, hogy 
a 2014-2020-as Európai Uniós pályázati ciklusban számos 
projektötletünket megvalósításra érdemesnek ítélték. A 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
többek között új és korszerű piaccsarnokot építettünk az itt 
élők számára, vagy megújulhatott a teljes belváros. Uniós 
és hazai forrásból, több mint fél milliárd forint értékben a 
Tiszafüredi Szabadstrand is megszépült. Az egymásra épülő 
beruházások részeként az idei szezonra új főbejárat épült 
meg vizesblokkokkal, elsősegély helyiséggel és személyzeti 
öltözőkkel, illetve egy napozóterasz is kialakításra került. 
Örömmel mondhatom el, hogy tavaly nyáron már óriási si-
kert aratott a vízfelületen kiépített moduláris stégrendszer, 
a fitneszpark, a streetball és lábtenisz játékokra alkalmas 
multifunkcionális sportpálya. A méltán közkedvelt és 
kiállításairól híres Kiss Pál Múzeum kiállítótereit is tovább 
fejlesztjük. A már meglévő Lipcsey-kúria és Nyúzó Gáspár 
Fazekas Tájház mellett még ebben az évben megkezdő-
dik a Darabos László nevét viselő helytörténeti kiállítótér 
kialakítása a régi tiszaörvényi óvoda épületében, illetve 
egy régészeti tárlat nyílik az Örvényi úton található régi 
gyermekorvosi rendelőben.  A kormány döntése értelmében 
jövőre egy újabb, turisztikai vonzerőt növelő beruházás 
indulhat el: Tiszafüreden 2022 tavaszára felépül a Tisza-tavi 
Természetbúvár Játszóház és Túraközpont. Azt gondolom, 
hogy az itt élők joggal lehetnek büszkék közösségükre és 
megszépült településükre. 

I love Tisza-tó: A tavalyi szezon és a jelenlegi járványügyi 
helyzet tükrében milyen szezont jósol a tónak idén?  
Ujvári Imre: Jóslásokba nem bocsátkoznék, de az a fej-
lesztési program, amely ebben a turisztikai régióban zajlik, 
mindenképpen optimizmusra ad okot az itt élő embereknek. 
Hiszek Leonardo da Vinci örökérvényű kijelentésében: ”az 
akadályok nem győzhetnek le; minden akadály azért van, 
hogy legyőzzük.” Ha hiszünk ebben, akkor nincs az a nehéz-
ség, amin együtt, közös erővel ne tudnánk felülkerekedni.
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Tiszafüred belvárosának átalakítása
Uniós forrásból, több mint fél milliárd forint ér-
tékben újul meg Tiszafüred belvárosa, ahol egy 
modern, a településhez méltó városias főteret 
alakítunk ki. A projekt részeként a régi vásárcsar-
nok és előtte lévő parkoló helyén egy szökőkúttal, 
utcabútorokkal és dézsás növényekkel ellátott 
rendezvénytér várja majd a látogatókat. Az innen 
induló akadálymentes lifttel ellátott sétány pedig 
a Belsőfokpart útra vezet, ahol az új piaccsarnok, 
zöldséges piac és orvosi rendelő épültek meg az 
elmúlt évek alatt.

A tiszafüredi Városliget közpark
A helyiek által csak „Vasmaris-park” néven ismert 
Városliget teljesen megújul. Az ikonikus két dom-
bon mászójátékok és kilátó is kialakításra kerül.

A kettő között pedig egy kis tó is várja a látoga-
tókat. Mindezek mellett játszótér, utcabútorok, 
nyilvános mosdó és parkoló is épül.

Milyen turisztikai fejlesztések
várhatóak még a Tisza-tó 
fővárosában a közeli
vagy a távolabbi jövőben?
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A Tiszafüredi Szabadstrand fejlesztése
Uniós és hazai forrásból, több mint fél milliárd forint értékben került fejlesztésre a Tiszafüredi Szabad-
strand. Az egymásra épülő beruházások részeként új főbejárat épült vizesblokkokkal, elsősegély he-
lyiséggel és személyzeti öltözőkkel, valamint szintén új öltözőblokk és akadálymentes vizesblokk épült. 
Utóbbi tetején egy napozóterasz is kialakításra került. Továbbá új játszótér, utcabútorok és strandfocipá-
lya lelátó is létesítésre került. A vízfelületen moduláris stégrendszer, a szárazföldön fitneszpark és te-
nisz, streetball és lábtenisz játékokra alkalmas multifunkcionális sportpálya várja a látogatókat a 2021-
es szezonra. Mindezek mellett pedig új családi mosdó, Tourinform iroda és kültéri öltözők is épülnek.

Muzeális intézmények fejlesztése
Folyamatban a Kiss Pál kiállítótereinek fejlesztése. Uniós és hazai források bevonásával új eszközök 
kerültek és kerülnek folyamatosan beszerzésre a szolgáltatás minőségi fejlesztése érdekében. A már 
meglévő Lipcsey-kúria és Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház mellett hamarosan kialakításra kerül a Dara-
bos László nevét viselő helytörténeti kiállítótér a régi tiszaörvényi óvoda épületében, illetve egy régé-
szeti tárlat nyílik majd az Örvényi úton található régi gyermekorvosi rendelőben.
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Tiszafüred
A Tisza-tó „fővárosa”

Tiszafüred és környéke számtalan 
pihenési és kikapcsolódási lehető-
séget biztosít az ideérkező vendégei 
számára. Többek között ezért is 
nyerte el 2017-ben több ezer utazó 
értékelése és szavazata alapján az 
Év Turisztikai Települése címet.
A város a Tisza-tavi régió legnagyobb települése és idegenfor-
galmi központja, a Tisza-tó fővárosa. A település fő vonzerejét 
a szigetekkel, félszigetekkel, holtágakkal tarkított, gazdag 
élővilágú Tisza-tó és a Tisza folyó fürdési, horgászati és egyéb 
vízi sport lehetőségei, valamint a termálvíz adják. Tiszafüred 
kedvelt ökoturisztikai célpont, a síkvidéki kerékpározás európai 
központja és igazi horgászparadicsom.

Közel a természet

Az idelátogatók a tanösvényeken és kiépített túraközpont-há-
lózaton szakképzett túravezetők segítségével fedezhetik fel 
a természet szépségeit, akár gyalogosan, akár vízi-, kerékpá-
ros- vagy lovas túrák keretében.  A jól felszerelt kikötőkben 
bármely évszakban naprakész információkkal állnak a horgá-
szok rendelkezésére a vízügyi tudnivalókról, a horgászrendről, 
a halfogásokról vagy éppen a horgászengedéllyel kapcsolatos 
kérdésekről. A város kapujában található Tisza-tavi Kerékpá-
ros Centrum – Magyarország legnagyobb kerékpáros szolgál-
tató központja – kölcsönző-, szerviz- és egyéb szolgáltatásai 
biztosítják a gondtalan kerékpározás örömeit. 

Önfeledt lubickolás az egész családnak!

Tiszafüred szabadvízi strandja homokos parttal, hatalmas 
füves, fákkal övezett területtel, homokos strandlabda-pá-
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lyával, büfék és éttermek sokaságával várja a kikapcsoló-
dásra vágyó vendégeket. A gyermekes családok örömére 
két játszótér is található a területen. Egy a strand közvetlen 
közelében, másik pedig pár percnyi sétára, a Morotva Kerék-
páros Pihenőparkban. Rendkívül szép, ápolt környezetben a 
kutyás gazdikat is várja a Mancsos Pancsoló, a Tisza-tó első 
kutyabarát fürdőhelye!

Relaxálás közben gyógyulni is lehet!

A Tisza-tó mellett nagy kincse városunknak a termálvíz. Az 
itteni víz alkáli hidrogén-karbonátos gyógyvíz, mely összeté-
telénél fogva az idült mozgásszervi, reumatológiai, porcko-
rong-kopásos betegségek, izombénulással és sorvadással 
járó ideggyógyászati betegségek, sőt idült nőgyógyászati 
betegségek kezelésre is alkalmas. 

A Tisza-tó fővárosa olyan látnivalókban is bővel-
kedik, amelyek egész évben megtekinthetők!

A Lipcsey család által épített nemesi kúria ad otthont a Kiss 
Pál Múzeumnak. A múzeum gyűjteményét mintegy 13.000 
db-ból álló néprajzi, történeti, természettudományi (elsősor-
ban őslénytani) és képzőművészeti műtárgy és dokumentum 
alkotja.

Népművészet, kultúra

A népművészet iránt érdeklődők megismerkedhetnek a híres 
füredi fazekassággal az ismert fazekasdinasztia örökségének 
emléket állító Nyúzó Gáspár Fazekas Tájházban. Városunkban 
jelenleg is két műhelyben űzik a fazekas-mesterséget, az 
általuk készített tárgyak megvásárlása őrzi az itt töltött pihe-
nés emlékét. Szűcs Imre a Népművészet Mestere és Nagyné 
Török Zsóka Népi Iparművész munkáit országszerte ismerik. 
Ki is próbálhatják az érdeklődők a fazekasmesterséget a 
jelenleg is működő két műhelyben.

Alkotóház

A fazekasság mellett nagy jelentőséggel bír a Bőrműves 
Alkotóház. Horváth Tibor és Horváth Tiborné Csanálosi Katalin 
Gránátalma-díjas népi iparművészek, az archaikus ősi kultúra 
motívumvilágát magukon hordozó, a mai kor igényeit kielégítő 
használati tárgyakat készítenek a Bőrműves Alkotóház műhe-
lyében. Alapanyagként főleg növényi cserzésű natúr marha-
bőrt használnak, melyet mahagóni, vagy négerbarna színűre 
festenek. Kiegészítőként csontot, szarut, korhű vereteket, fém 
kellékeket alkalmaznak.

Szálláshelyek

A városba érkező vendégek szállásáról szállodák, családias 
panziók, színvonalas kempingek és a magán szállásadók gon-
doskodnak. A Tisza-tó egyetlen 4 csillagos szállodáján át az 
olcsóbb sátras kempingekig mindenki megtalálja a számára 
megfelelő szálláshelyet.

2017-ben Tiszafüred kezdeményezésére hungarikummá vált 
a Tiszai halászlé, amit mindenképp érdemes megkóstolni, 
ha erre jár! Éttermek és büfék sora várja az idelátogatókat 
finomabbnál finomabb halételekkel.

Aki egyszer megpillantja ezt a tájat 
és a fölötte ívelő hatalmas Tisza-tavi 
kék eget, szíve ismét visszavágyik.
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Abádszalók
Ahol élmény,
kaland vár

Strandolós kalandok
A Tisza-tó strandon tágas, homokos plázsok, óriás-
csúszdák, új sportolási és szórakozási lehetőségek, 
jogosítvány nélkül vezethető vízi járművek, banánozás, 
SUP, wakesurf, vízi-ejtőernyőzés, új öltözők és mosdók 
valamint a jól megszokott vidám hangulat várja a ven-
dégeket 2021-ben. 

Újdonság, hogy idén nyártól már egy kisebb, meden-
cés strandon és a városi uszodában is fürdőzhetnek a 
városba látogatók.

Aktív kikapcsolódás
A fürdőzés mellett rengeteg gasztronómiai, sportolási 
és kikapcsolódási lehetőség kínál emlékezetes pillana-
tokat Abádszalókon.

Sportpályák, játszóterek, LedZoo, vitorlázás, vízi- és ke-
rékpáros túrák, horgászati lehetőség, világhírű babamú-
zeum, legendás éttermek, a közeli Hallépcső és még 
sok-sok lehetőség vár felfedezésre. 

A kerékpárosok számára szinte egész évben biztosított 
a gáthasználat és a strand területén való áthaladás.

A város közel 160 szálláshelyéből pedig biztosan min-
denki megtalálhatja a számára megfelelőt. Bátran lehet 
tehát többnapos kikapcsolódást, pihenést is tervezni.

Programok kora tavasztól késő őszig
A folyamatosan elérhető vízi- és kerékpáros túrák 
mellett egész évben vonzó programokkal és hatalmas 
vendégszeretettel várják a látogatókat Abádszalókon.

Ha a Tisza-tó legizgalmasabb élményeit 
keresed, illetve a családdal, barátokkal 
szeretnél kikapcsolódni, akkor feltétlenül 
látogass el a megújuló Abádszalókra.
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További információ,
programok, aktualitások:
Tisza-tó Strand: 
Web: www.tiszatostrand.hu

 /  @tiszatostrand
Abádszalók város:

 /  @abadszalok
Tourinform Abádszalók:
5241 Abádszalók, Strand út 3.
E-mail: abadszalok@tourinform.hu
Tel.: +36-20/999-2798
Facebook: @abadszaloktourinform
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Tiszanána
Karantén körkép
és egyéb programok

A tavaly március közepén kialakult 
helyzethez alkalmazkodva, igye-
keztünk minden klubtagunkra és a 
település valamennyi idős lakójára 
nagy figyelmet fordítani.  Az Örökzöld 
Nyugdíjas Közösség tagjai a könyv-
tár jóvoltából hetente kétszer online 
mesélést hallhattak. A KÖZÖSSÉGEK 
HETE programsorozat részeként 
számos programmal szórakoztattuk 
a közösségeinket.
A kialakult veszélyhelyzethez gyorsan alkalmazkodtunk, áthe-
lyeztük a kapcsolattartást az online térbe.  Más megközelítés-
be helyeződött a facebook és a különböző közösségi portálok 
szerepe, így mi is éltünk ezzel a lehetőséggel és igyekeztünk 
ott elérni az olvasóinkat, a látogatókat és az időseket.

Nagyon hamar rájöttünk, hogy ebben a helyzetben mindenki 
ott éli az életét, így különböző online játékokat hirdettünk és 
megmozgattuk az embereket.

Virtuális falusétára invitáltuk a 
lakókat. Képes zenés összeállításunk 
sokak tetszését elnyerte.  Megkértük 
a nyugdíjasokat, hogy a karantén 
ideje alatt átválogatott családi fotók 
közül küldjék el nekünk az esküvői 
képeiket, ezekből készült egy online 
kiállítás.  Bemutattunk egy helyi 
gasztronómiai különlegességet: a 
tekercslevest, melyet egy közel 10 
perces kisfilm elkészítésével tettünk 
igazán maradandóvá. Galambos 
Lajosné drága Erzsike néni mesélte 
el nekünk a leveskészítés kulissza-
titkait. Több mint 900-an tekintették 
meg az elmúlt időszakban ezt az 
összeállítást.

A mögöttünk lévő hónapokban ”volt időnk beszélgetni”. Sike-
rült megszólítani olyan közösségi embereket - civil vezetőket, 
intézményvezetőket, nyugdíjast, általános- és középiskolást, 
végzős egyetemistát, valamint településünk polgármesterét, 
akik elmondták tapasztalataikat és a véleményüket a kiala-
kult helyzet hozta változásokról. Kíváncsiak voltunk, hogyan 
élték meg a bezártságot, a veszélyhelyzetet, hogyan reagáltak 
minderre és milyen válaszok születtek a jelentkező válságra. 
Érdekes beszélgetések voltak, nagyon sokan követték és 
nézték meg az interjúkat. Érdekes volt hallgatni, ki hogyan 
reagált az otthoni karanténra, sok nyugdíjas tanult meg új 
kézimunka-technikákat, sokan olvastak, könyvtárunk házhoz 
szállította a könyveket. Telefonon folyamatosan tartottuk a 
kapcsolatot egymással. Közösségi vezetőként levelet írtam a 
kis csapatnak és biztosítottam őket, hogy bármilyen segítsé-
get föl tudok ajánlani, csak hívjanak bátran. A gyógyszerek 
felíratását és a gyógyszertárban történő kiváltását vállaltuk, 
szívesen megtettük munkatársaimmal, még az ebédkihordás 
is a megváltozott munkarendünkbe tartozott.

A mesék sem maradhattak ki a kialakult új helyzetből. Heti 
2 mesét olvastunk – papírszínház segítségével a követő-
inknek. Online kézműves foglalkozások videóit tettük közre, 
ünnepekre adtunk tippeket ajándékok elkészítéséhez és a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez. Rengeteg ötletünk van a jö-
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vőre vonatkozólag, azt gondolom ez az időszak sok mindenre 
ráébresztett bennünket. Rendkívüli módon be tud kapcsolni 
az emberi elme a megváltozott világra és képesek vagyunk 
egyik pillanatról a másikra teljesen új munkarendben is telje-
síteni. Ebben az időszakban az antifacebookosok is megjelen-
tek a közösségi oldalakon, mert rájöttek, hogy nem nagyon 
van más út a kapcsolattartásra és hogy mindenki ebben a 
közegben éli az életét. Miután a zárlat elmúlt, megtartottuk a 
nyári táborokat a könyvtárban. Már nagyon várták a gyerekek 
és a szülők  is.

Az Idősek világnapja alkalmából virtuálisan köszöntöttük egy 
összeállított videóval a nyugdíjasokat. 

Online játékaink az őszi hónapokban is zajlottak. 5 fordulós 
kreatív játékunk nagy népszerűségnek örvendett. A játékra 
jelentkező családok minden héten kaptak egy borítékot, ben-
ne felhasználásra váró ”dekorelemekkel” melyekből egyéni el-

képzelés szerint kellett valamit létrehozni. Nagy-nagy csodák 
születtek! A falu lakóit a Mikulás is meglátogatta, persze csak 
bekopogott.

Adventi kalendárium címmel ablakdíszítést hirdettünk. 
Minden nap egy család bevállalta az ablakok dekorálását. 
December 25-én díjaztuk a legszebb tiszanánai ablakot. 
December elsejétől 24 napon át adventi meséket olvastam 
kicsiknek és nagyoknak. Nagyon megugrott az oldal nézettsé-
ge, úgy gondolom kellőképpen kihasználtuk a virtuális térben 
rendelkezésünkre álló lehetőségeket.

Összegezve és leszűrve a tapasztalatokat: sok feladat vár 
ránk a jövőben. Elsőként fogalmazódott meg bennem, hogy 
a nyugdíjasoknak újabb és újabb képzést fogunk szervezni a 
könyvtárban, az okos eszközök még hatékonyabb használata 
érdekében. Rengetegen használják, de sok minden hiányzik 
még ahhoz, hogy mindenféle feladatot meg tudjanak oldani. 

A legegyszerűbb e-mailhasználat, dokumen-
tum-továbbküldés, fényképcsatolás és egyéb 
virtuális lépés megtanulása elengedhetetlen.

Hamarosan visszatér az életünk a régi 
kerékvágásba, remélem már júniusban 
személyesen is tudunk találkozni klubfoglal-
kozás keretében a csapattal! Ebben a nehéz 
időszakban is bebizonyítottuk, hogy Mi így is 
összetartozunk!

Lázár Tünde könyvtáros, a Tiszanánai 
Örökzöld Nyugdíjas Közösség vezetője
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Tiszaderzs
Kicsiny falu
nagy rejtelmekkel

Tiszaderzs már a honfoglalás után 
nem sokkal benépesült, ekkor ugyan 
csak Derzs névre hallgatott. A helyiek 
büszkék az itt található, 12. századi 
domonkosrendi Mária-templom-
romra. A homlokfal íves kapuja és az 
északi fal kis része őrzi az Árpád-kori 
téglaépítészet emlékét. A templom-
nak épült téglaépületet a feljegyzé-
sek szerint az 1706-os Rabutin-féle 
hadjárat idején égették fel.
A rom körüli park az elmúlt években teljesen megújult, virág-
ágyások, utcabútorok, információs táblák, padok és asztalok 
kerültek ide, méltó környezetbe helyezve ezt a páratlan 
építészeti emléket. A Borbély Kúria is országos műemlék-
védelem alatt áll, melyet Borbély Sámuel építtetett 1750–56 
között. A kúria oszlopainak negyed köríves téglái a Tiszafüredi 
Múzeumban is megtalálhatók. Utolsó funkciója általános 
iskola volt. A legenda szerint a Borbély Kúriát és a templomot 
egy alagút köti össze, bár ennek létezése nem bizonyított. A 
Szilassy kúria a 19. század végén épült, a Losonczy kúriához 
közel, mivel házasság révén rokonok voltak. A kúria volt a 
környékbeli vadászatok központja, a második világháború 
utáni időkben tsz-központként funkcionált. Jelenleg mind-
három kastély magántulajdonban van, nem látogatható. Az 
1848–49-es szabadságharc honvéd alezredesének, Hrabovszky 
Györgynek a sírja a falu melletti régi temetőben található.

Az 1795–96-os években kőből épült református templom a 
település egyik jelképe. Épületében található a Fodor Gusztáv 
lelkész–igazgató által megálmodott és 2016-ban létrehozott 
Biblia múzeum, ahol 500-nál is több, 45-féle nyelven írott 
szentírás kapott helyet. A gyűjtemény további fejlesztésére 
adományokat, felajánlásokat szívesen fogad a múzeum. A 
református parókia a templom szomszédságában áll. Az 
épület köré 2013-ban címeres téglákból készült kerítés épült 
díszfallal, Tiszaderzs ősi, címeres pecsétjének lenyomatával.

A falu érdekessége, hogy a település centruma egyben a falu 
széle is, ami abból a földrajzi sajátosságból adódik, hogy a falu 
északi felét szinte körülöleli a morotva, ezért az utcarendszer 
bővülése miatt – ami főleg az 1900-as évekre tehető –, délkelet 
és északnyugat irányába valósult meg, továbbá az egykori 
cselédházak helyén megjelentek a mostani házak, amelyek 
meghatározzák a faluképet. 

Tiszaderzs egész évben vár!
Ha igazi kikapcsolódásra vágyik, érdemes Tiszaderzsre elláto-
gatni! A falusi turizmus itt is virágzik, panzió és vendégházak 
várják a megfáradt, dolgos hétköznapjaiból kiszabadulni 
vágyókat. Ha egy hosszú nap után szeretnének megpihenni, 
Tiszaderzsen igazi szívélyes fogadtatásban részesül mindenki. 
Az itt élők híresek vendégszeretetükről, mindig készségesen 
segítenek a turistáknak, akik a helyiek kedvességét rendsze-
res látogatással viszonozzák.

A Tisza ezen szakaszát a számos rekordfogás miatt a hor-
gászok paradicsomának is nevezik. A derzsi kikötő kedvező 
fekvése miatt népszerű a horgászok körében. A horgászat 
mellett a természet szerelmesei is megtalálják a számításu-
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kat. Páratlan növény- és állatvilág figyelhető meg, akár egy 
vadregényes tavi csónaktúrát választunk, akár felfedezzük a 
Cserőközi holtágat, vagy végigkerékpározunk a Tisza töltés-
koronáján.

Több színes program gondoskodik arról, hogy a szórakozni 
vágyók is találjanak maguknak elfoglaltságot. Ezek közül 
legnagyobb a minden év július 3. hétvégéjén megrendezésre 
kerülő Kárásznap. Sztárfellépők, valamint helyi és környékbeli 
művészek szórakoztatják a közönséget. Halételfőző és kőtt-
kalács-sütőverseny, ugrálóvár, kirakodóvásár és utcabál. És ez 
csak egy kis ízelítő abból, amire az idelátogatók számíthatnak.

Hagyománnyá vált ősszel a Szüreti felvonulás és bál. Tavasz-
szal a kicsik tojásfát díszíthetnek, valamint a Farsangi és a Jó-
tékonysági bál kerül megrendezésre. A hidegebb hónapokban 
sem maradnak látnivaló nélkül, hiszen az Adventi időszakban 
a közös gyertyagyújtás, valamint a Mindenki Karácsonya zárja 
az éves programsorozatot.

2020 – Rövid pihenő után 
újult erővel tovább
2020 Tiszaderzs életében is embert próbáló időszak volt. Az 
év elején még nagy lendülettel készültünk az előttünk álló 
feladatokra, majd márciusban a vírushelyzet átírt minden 
forgatókönyvet. Programjaink nagy része elmaradt, az élet a 
külső szemlélő részére úgy tűnt, meg is állt. Mi viszont nem 
dőltünk hátra, hanem új feladatokkal, új kihívásokkal néztünk 
szembe a mindennapi teendőkön kívül.

Az évet egy évindító túrával kezdtük, ahol megismerhettük a 
Cserőköz és Holt-Tisza téli arcát. Március 8-án, Nőnapon Ti-
szaderzs férfi népe: kicsik és nagyok köszöntötték a hölgyeket. 

Március 11-től megváltozott az életünk, mindennapjainkat 
a COVID19 elleni védekezés töltötte ki. A Julius K9 közremű-
ködésével maszkot varrattunk saját költségünkre, amit a 
lakosságnak ingyen osztottunk szét. Folyamatosan tájé-
koztattuk az aktuális helyzetről az itt élőket, és fokozottan 

ügyeltünk idős lakótársainkra. Év végén 
élelmiszer- és tisztítószercsomaggal 
könnyítettük meg a családok életét.

Nyáron egy kis lélegzethez jutottunk a 
szigorításokban és kicsit kiszabadultunk 
a védekezéssel töltött szürke hétközna-
pokból. Szemétszedő akciót tartottunk, 
hogy megszépítsük a Tisza-tó környeze-
tét. Elindult az Ásító Inas Művésztelep. 
Megrendeztük az első levendula ”Szedd 
magad!” napot, amit a nagy érdeklődés 
miatt meg kellett ismételnünk. Júniusban 
méltó módon megemlékeztünk Trianon 
századik évfordulójáról. Újra vendégül 
láttuk a Tisza-tavi Fesztivál kerékpáro-
sait egy csodálatos koncerttel, a 100 
Tagú Cigányzenekar közreműködésével. 
Szeptemberben megtartottuk a május-
ban elmaradt családi napot, amin kicsik 
és nagyok újra együtt szórakozhattak. Az 

adventi készülődés is a megszokottól eltérően zajlott, a falu 
karácsonyfáját azonban a hagyományokhoz híven feldíszí-
tettük. Először valósítottuk meg idén a Karácsonyi Kívánsá-
gok falát és minden tiszaderzsi kisgyermekhez ellátogatott 
a Mikulás.

A fenti feladatok mellett továbbra is azon dolgozunk, hogy 
2021-ben újra jól érezze magát minden itt élő és idelátogató 
vendég Tiszaderzsen!

Tiszaderzsen minden adott ahhoz, 
hogy – akár aktívan is – kipihenje 
magát az ember!
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A Tisza-tó nyugati partján található egy 
hangulatos, vízközeli falu, amelyet az ott élők 
a Tisza-tó gyöngyszemének is neveznek. 
Sarud egyszerre jelenti az idelátogatóknak 
a nyugalmat és az aktív kikapcsolódást, 
hiszen elvonulási lehetőséget ad a városi 
rohanástól és aktív kikapcsolódási lehető-
ségeinek köszönhetően garantáltan nem 
lehet itt unatkozni. 

Élj át egy falusi lagzit
a Sarudi Lakodalmassal! 
A hagyományos, népi lakodalom felelevenítéséért hívta életre a 
Sarudi Hagyományőrző Népdalkör és a település önkormányzata a 
Sarudi Lakodalmast. A rendezvényen testközelből ismerhető meg a 
menyasszony kikérése és az újdonsült házaspár köszöntése, vala-
mint minden esküvő mozgatója, a vőfély vicces versei. Természete-
sen nem maradnak el a legfinomabb fogások sem, mint a húsleves 
csigatésztával, a töltött káposzta, a házi sütemények és a grillázstor-

ta sem. A jó hangulatról a népdalkör gondoskodik a dalaival, akik a 
résztvevőkkel együtt népviseletbe öltözve mutatják be a régi korok 
lakodalmát.

Traktorozz a Tilcsik Farmon!
Sokak már gyerekkoruk óta szeretnék vezetni az óriási mezőgazda-
sági gépeket, de erre sajnos igen kevés a lehetőség. A Tilcsik Farm 
várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék kipróbálni, hogy milyen 
érzés ezeket a gépeket vezetni. Természetesen nem hagyják őket 
egyedül, mert a jogosítvánnyal rendelkező munkatársak mindvé-
gig mellettük vannak. Az Élménytraktoroztatás egy új, egyedülálló 
kezdeményezés a tónál, amit akár ajándékba is lehet adni születés-
napra vagy akár csapatépítő tréning része is lehet. Ehhez előzetes 
bejelentkezés szükséges a 20/21-55-391-es telefonszámon.

Új pompában várja a vendégeket 
a Sarudi templom 

Nemrégiben megújult a település római katolikus templomának 
tetőszerkezete és külső falainak festése. A templom egyhajós, 
egyenes személyzáródású, a szentély feletti kontyolt nyeregtetővel 
rendelkezik és Eszterházy Károly püspök építtette. A mintegy 300 
éves templom újra a neki járó, külső pompában köszönti a látogató-
kat. Belső felújítása pedig a jövőben fog megtörténni.

Indulj csónakázni 
a Tündérrózsa Hajókikötőből!
A hajókikötőből bérelhetsz csónakot és kajakot, amivel Tisza-tavi 
vízitúrára indulhatsz. Ha esetleg a horgászat érdekel: etetett helyen 
horgássziget és horgászversenypálya épült a kikötőben, ahová 
választékos programokkal várják a vendégeket. Kishajóvezetői tan-
folyamon elsajátíthatod a vezetés fortélyait is, a kikötői büfé pedig 
várja éhes vendégeit.

A legcukibb állatok várnak a miniZOO-ban 

A Tisza-tavi miniZOO Sarudon, a Tisza menti települések nyugodt és 
természetközeli hangulatával várja a kedves látogatókat egy igazán 

családias és állatbarát élményre. A miniZOO célja: megismertetni 
testközelből kicsiket és nagyokat az állatvilág színes világával, emel-
lett nagy hangsúlyt fektetve a környezeti nevelésre és a természet-
védelem fontosságára, mindezt játékos és interaktív formában. 

Strandolj a Kalandparton! 
A Tisza-tó legnagyobb nyílt vízű területe, a 28 négyzetkilométer 
alapterületű Sarudi-medence partján található Kalandpart a legsok-
színűbb partszakasza a térségnek. Itt egy védett, nyugodt öbölben 
vár benneteket a Tisza-tó tengerpartjának is nevezett partszakasz 
több mint 4000 négyzetméter homokos parttal, abban kialakított 
gyermeköblökkel, árnyas fákkal és sok-sok szórakoztató kalanddal, 
kikapcsolódási lehetőséggel. A jó szórakozást a Tisza-tó első vízi 
játszótere garantálja, ami az országban is egyedülálló! 

Sarud
Kapcsolódj ki
a Tisza-tó gyöngyszemében
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Poroszló a Tisza-tó jobb partján, az egyik legnagyobb telepü-
lésként – a 33-as főközlekedési út mentén csupán 1,5 órára a 
fővárostól – fogadó települése a Tisza-tóhoz látogató vendé-
geknek. A község 2019-ben felújított szabadstrandja, kikötői, 
kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak az idelátogatóknak. 
Poroszló megannyi színvonalas szálláshelyéről és kiváló étter-
meiből, cukrászdáiból elégedett vendégként térhetnek haza. 
A műemlékek kedvelői a református és katolikus templomba is 
ellátogathatnak. Kétségkívül legismertebb látnivaló a Tisza-tavi 
Ökocentrum, amely egész napos kikapcsolódási lehetőséget a 
nyújt természet kedvelőinek, az év minden napján.

A település kedvező fekvése lehetővé teszi az itt üdülők szá-
mára, hogy – akár a vízen csónakkal, akár kerékpárral – meg-
ismerjék a Tisza-tavi régió nevezetességeit. 

Poroszló
A Tisza-tó kapuja

Egész nyáron csoda vár rád!



Egyek Hajdú-Bihar megye legnyugatibb fekvé-
sű települése, gyönyörű földrajzi környezetben 
helyezkedünk el a Hortobágyi Nemzeti Park, 
a Tisza-tó és öt csárda ölelésében. Maga a 
település a 202 éves katolikus templomán és 
a romantikus szerelmi fészkek látszatát keltő 
parasztházain kívül sok építészeti örökséget 
nem kínál, de igazi horgász és kerékpáros 
paradicsom. Talán ezért és a még olcsónak 
mondható ingatlanárak miatt sokan költöztek 
ide Nyugat-Európa több államából is.
8000 éves történelmi múltunkat, hittel és szorgalommal 
épített táji és épített környezetünket, barátságos, vidám 
közösségeinket és a jó cselekedetek, jótékonyság lehetősé-
gének élményét ajánlom most Önöknek.

Célunk a Tisza-tavi és Hortobágyi kiemelt fejlesztési térsége-
ket összekapcsolni és megszüntetni azt a turisztikai fekete 
lyukat, ami már régen jellemző erre a vidékre. Olyan kitörési 
pontokat keresünk, amikkel nem ütjük a szomszédos tele-
pülések programjait, hanem inkább erősítjük. Ilyenek a vízi 
turizmus, kerékpárturizmus és ökoturizmus szerelmeseinek 
nyújtott lehetőségeink. Mindehhez kiváló segítség a Tisza, az 
Eurovelo 11-es út és a Hortobágyi Nemzeti Parki közigazgatási 
területünket átfedő része. 

A csendes, gyönyörű látvány mellett különleges érzés a 
kerékpározás. Séta közben a Tisza-part, a hortobágyi puszta, 
az érintetlen, forgalommentes táj, a tiszta levegő inspirálhat 
bennünket. Ettől válik a mai modern ember még emberibbé 
és boldogabbá. Horgászoknak igazi paradicsomként hat az 
érintetlen Tisza-part, az Ohati-halastavak és a falu központjá-
ban található Válykos-tó. Utóbbi a hobbihorgászaton kívül az 
élmény-vízibiciklizés és csónakázás örömét is biztosítja. 

Az idelátogatóknak feltétlenül ajánlom az ország legjobban 
működő gyepmesteri telepének megtekintését (GPS koordi-
náták: 47.630315, 20.907165)! 

Mitől tartjuk magunkat a legjobbnak? 2020-ban 602 kutyát 
sikerült újra gazdásítani. Nem tudunk olyanról, akinek több 
sikerült volna. De sajnos altatnunk is kellett. Ez az a pont, ahol 
Ön is segítségünkre lehet. Több állatvédő szervezettel kitűnő 
működésünk van, de olyan is van, aki csak állatvédőnek 
mondja magát, de a valótlan tartalmú rágalmazások szintjén 
megragad. Mi azokat az embereket és állatvédőket keressük, 
akik segítenek bennünket az újragazdásításban. Mint minden, 
valahol ez is pénz és jó szándék kérdése.

Tavaly megnyitottuk kisállat boltunkat, ahol helyben vásárol-
hatnak, jótékonykodhatnak a szeretetre és jutalomfalatokra 
éhes kutyák számára. Ha valaki az örökbefogadást szeretné 
segíteni, az általa kiválasztott kutya komplex védőoltását, 
elektronikus transzponderét és egészségügyi kiskönyvét is 
kifizetheti vagy átutalhatja a Takarékbanknál vezetett szám-
lánkra: 70100121-11103918. Ha gyermekeinknek jó cselekedete-
inkkel példát mutatunk, akkor talán még gazdagabb és még 
kerekebb lesz a nyaralás élménye! Ez persze nem jelenti azt, 
hogy csak a nyaralókat várjuk. Sőt!

Mi szeretettel hívjuk! Ön készen áll?

Dr. Miluczky Attila 
polgármester

Egyek
Egyek kínálata: a jó cselekedet
és a jótékonyság érzetének élménye
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Tiszabábolna
ahol a nyugalom

élményekkel párosul

Tiszabábolnán egyszerűen lehetetlen unatkozni, 
mindig újabb élményekkel gazdagodhat az 
idelátogató. Az aktív pihenés itt élményszámba 
megy. A természetjárástól kezdve a kerékpá-
rozásig, a strandolástól kezdve a vízi sportok 
kipróbálásáig rengeteg lehetőség adott, hogy 
jól töltsük el szabadidőnket ebben az alig 350 
fős, csendes, takaros kis Tisza-tavi faluban. 

A településen 2020-ban újult meg a Sulymos Csónakkikötő 
a horgászok, a vízitúrát kedvelők örömére.

Az őrzött kikötőben lehetőség van csónakok elhelyezé-
sére, csónak- és kenubérlésre, vízitúrák igénybevételére. 
A frissítőkről, apróbb horgászcikkekről a Sulymos büfé 
gondoskodik.

A tiszai kikötőnk a nyaralóhajók számára is biztosít kikötési 
lehetőséget.

A Szajlai strandunk folyamatos fejlesztés alatt van, homo-
kos partjával, gyermekmedencéjével, strandfoci pályájával, 
játszóterével a kisgyermekes családoknak is kellemes 
időtöltést biztosít.

A horgászat szerelmesei hobbijuknak a Szajlai Holt-Tiszán 
és az élő Tiszán hódolhatnak.

A településen a 4 napraforgós minősítésű vendégházak 
várják a pihenni, kikapcsolódni vágyókat. A falusi gasztro-
nómia kedvelői a Tutajos Étteremben, igazi vidéki hangu-
latban fogyaszthatják el ebédjüket, vacsorájukat.

A település északi határában található a Borsodi Mezőség, 
amit szokás ”Kis-Hortobágynak” is nevezni, hiszen vizes 
élőhelyeivel, szikes növénytársulásaival, madárvártáival a 
kerékpáros és bakancsos turisták, a madarászok számára 
igazi aktív élményt szolgáltat.

Az itt eltöltött napok és a vidék egyedülálló hangulata cso-
dássá teszik kikapcsolódását. Amennyiben szeretne egy 
igazi falusi hangulatú, gyönyörű helyen eltölteni néhány 
napot, térjen be hozzánk, mi szeretettel várjuk Tiszabábol-
nán!

Hencz Zsolt
polgármester
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Tiszacsege
I love Tiszacsege

Tiszacsege közel 5000 főt számláló Árpád-kori 
település, Hajdú-Bihar megye nyugati részén 
a Tisza mellett helyezkedik el. Területének 
jelentős része a Hortobágyi Nemzeti Parkon 
terül el és egy kis része a Közép-Európában 
egyedüli őstermészeti területen, a Kácsa szi-
geten. Borsod megyével és az M3-as autópályá-
val (12 km Igrici leágazás) az ezeréves rév köti 
össze. Budapestről 2 óra autózással érhető el. 
Kulturális és néprajzi értekéivel, halászcsár-
dával, termálstranddal, kempinggel és számos 
falusi szálláshellyel várja az idelátogatókat.
Több műemlék látogatható városunkban egész évben. A zsellérház 
és a Tüzelős-ól a település XVIII. századi életét mutatja be. A falu 
legrégebbi és első kőépülete a kazettás mennyezetű református 
templom, mely a XIV. században épült.

A központban több közösségi tér is található. Műfüves focipálya, 
kondiparkok, fedett kültéri rendezvényhelyek, melyek alkalmasak 
egész napos szabadidős elfoglaltságok megrendezésére csoportok, 
társaságok részére. Klimatizált épület áll rendelkezésre konferenci-
ák, előadások, rendezvények lebonyolítására. 

IV. Béla 1248-ban kiadott adománylevele szerint Csege országos jelen-
tőségű rév volt. A sok történelmi eseményt átélt ezeréves rév mellett 
található az országos ismertségű Tiszacsegei Halászcsárda, ahol a 
híres csegei korhely halászlevet készítik. A tradicionális halételek mel-
lett olyan különlegességek is szerepelnek az étlapjukon, mint a csegei 
haltepertő vagy a harcsapaprikás kapros túrós csuszával. Állandó 
programjuk a július első szombatján rendezett Tiszacsegei Halászlé 
Fesztivál a “csegei halászlé ünnepe”, ahová több ezer vendég érkezik 
megkóstolni a hatalmas üstökben főtt korhely halászlét. 

Az átkelő tiszteletére rendezi városunk a hagyománnyá vált Csegei 
Révfesztivált minden év augusztus első hétvégéjén. 

A rendezvények egész napos programokkal várják a vendégeket. 
Kirakodóvásár, színpadi műsorok, koncertek között válogathatnak, 
vagy sétálhatnak a Tisza-parti sétányon, kellemes, árnyas fák 
hűvösében.

Szeptember első szombatján kerül megrendezésre a Tiszacsegei 
Harcsapaprikás Főző Fesztivál, mely az ország talán legnépszerűbb 
főzőversenye. Több mint 120 csapat, család, baráti társaság méri 
össze harcsapaprikás készítési tudományát. Egész napos rendez-
vény vásárral, színpadi fellépőkkel, előadókkal. 

A rév mellett sétahajó és nyaralóhajó kikötő található árnyas 
sétánnyal. Itt lehetőség van sétahajózásra, kishajók kikötésére, 
horgászásra.

A révtől 800 m-re található a termálstrand, ahol az 1295 m mélyről, 
72C°-on feltörő termálvízben gyógyulhatnak, pihenhetnek a csendre, 
nyugalomra vágyók. A fürdőzőket egy fedett és egy kültéri meleg-
vizes termálmedence, valamint egy hidegvizes úszómedence várja. 
A kicsik részére gyermekmedence áll rendelkezésre játszótérrel. 
Rendezett, árnyékos és napozásra alkalmas zöldterület, homokos 
röplabdapálya található a fürdő területén, valamint büfék várják az 
éhes és szomjas vendégeket. A strand közvetlen szomszédságában 
található egy szintén rendezett, árnyas, nagy zöldterületű, kulturált 
vizesblokkal rendelkező kemping, ami alkalmas lakókocsik és sátrak 
elhelyezésére.

A települést 25 km-es aszfalttal borított kerékpárút (EUROVELO 11) 
köti össze Tiszafüreddel, a Tisza-tóval. Ez nemcsak egy kerékpárút, 
hanem a tiszai gát egyik legszebb szakasza, mely szinte egész évben 
gyönyörködteti az itt kerékpározókat a növény- és állatvilágával.
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Karcag a Hortobágyi Nemzeti Park déli Fogadókapuja, az érin-
tetlen puszta közepén álló Zádor-híd, a kunhalmok, a legelésző 
nyájak, a naplemente, a védett növény- és állatvilág a termé-
szetbarátok számára ideális túracél. A hatalmas határban még 
fellelhető tanyák, gémeskutak, letűnt korokat idéznek. A kerék-
páros túraútvonalak, a kiépített kerékpárutak az aktív turizmus 
kedvelőinek kínálnak hasznos időtöltést. A természetvédelmi 
területté nyilvánított Kecskeri-puszta, a Kutatóintézet Arborétu-
ma, a horgásztó kellemes kirándulóhely. 

Templomaink, iskoláink, népi építészeti emlékeink, a Morgó 
Csárda, a tájházak, a még fellelhető parasztházak, Györfi Sándor 

szobrászművészünk gyönyörű köztéri szobrai felejthetetlen 
élményt nyújtanak. Őrizzük és ápoljuk szellemi-, épített és 
természeti értékeinket, büszkék vagyunk az elszármazott híres 
karcagiakra, elődeink hagyományaira, kultúrájára, páratlan 
népművészeti értékeinkre.

Kun őseink emlékét idézi a Kun Emlékhely és a Nagykun Millen-
niumi Emlékmű. A Györffy István Nagykun Múzeumban a ”Kunok 
öröksége” című új állandó kiállítás a kunok több évszázados 
történetét, életmódját mutatja be. Az amerikai függetlenségi há-
ború karcagi huszár-ezredesének Kováts Mihálynak állít emléket 
a Kováts Mihály dombormű és emlékhely. Kuriózumnak számít 
a védett köves daráló, a malomtörténeti kiállítás és a műemlék 
szélmalom. 

Karcag természeti értékei közül kiemelkedik a ”Sóskútból” 1.497 
méter mélyről feltörő gyógyvíz. Az egész évben nyitva tartó fürdő 
gyógyvize igen sok ásványi anyagot tartalmaz. Az élményelemek-
kel gazdagított gyógyvízű medencék szolgálják ki a gyógyulni vá-
gyó vendégeket egész évben. Építészetileg egyedi megjelenésű 
wellness és spa komplexummal várjuk kiemelt célcsoportunkat, 
a családokat. 

Népművészeink, kézműveseink, művészeti és hagyományőrző 
együtteseink színes kulturális életünk meghatározó személyi-
ségei, közösségei, rendszeresen bemutatkoznak és fellépnek 
a városi fesztiválokon, rendezvényeken. Büszkék vagyunk arra, 

hogy a ”Kunsági birkafőzés karcagi hagyománya” megőrzendő 
örökségelemként 2009-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örök-
ség Nemzeti Jegyzékére, 2013-ban pedig a karcagi birkapörkölt 
felkerült a hungarikumok jegyzékére. 

Jó szívvel várjuk Vendégeinket hagyományőrző rendezvényeinkre, 
a híres Karcagi Birkafőző Fesztiválra, a Nagykunsági Kulturális 
Napok programjaira, a Karcagi Lovasnap lovasversenyeire, az 
országos hírű sportversenyekre.

www.karcag.hu
www.derynekarcag.hu
www.facebook.com/deryne.kulturaliskozpont
www.nkvizkft.hu

Karcag
A Nagykunság

fővárosa

A „Nagykunság fővárosa” Szolnok és Debrecen között félúton található. A város ala-
pítói, a térség benépesítői a kunok voltak, akiket IV. Béla király telepített le a tatár-
járás után. A kunok nomád életformájukat a XV. századtól feladták s megkezdődött 
beolvadásuk a magyarságba. A régi kiváltságokból eredő kun öntudat azonban még 
napjainkban is él az itt élők szívében, a kun nyelvemlékeket személynevek és földrajzi 
nevek, mondák és legendák ma is őrzik.
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Településünkön a történelme során elődeink és kortársaink 
jóvoltából számos szellemi és anyagi, természeti, közösségi 
érték és termék jött létre. Jelentős részüket ismerjük, de leg-
alább annyi a feledés homályába veszett. Összegyűjtésükre, 
azonosításukra kapott lehetőséggel élni egyszerre tisztelgés 
településünk múltja előtt és elkötelezett felelősségvállalás 
közös jövőnk fenntartható építésében. 

További értékeink:
1. Kunhímzés
A Nagykunságban készített szabadrajzú és szálán varrott 
kisszámú párnavéghímzés elnevezése a kunhímzés. Len, 
kender, háziszőttes vászonra varrták finom szőrfonallal. Min-
tázatuk az országos mintakincshez kapcsolódik, a színezetük 
eltér. A minták pontosan kidolgozottak, zártak. Nagy részük a 
középpontot hangsúlyozza, s a két oldalra lévő minta egymás-
nak tükörképe: nagy rozettákból, erősen tagolt tulipánokból, 
merev, leveles, végükön nem vékonyodó virágos ágakból áll-
nak. Elég gyakran találkozhatunk a gránátalma motívummal, 
két körből álló, négyfelé ágazó kacsos motívummal.

A kunhímzés fő színei: a rózsaszíntől a vörösön át a barnáig 
különböző árnyalatok, a kék árnyalatai, a zöld, a fekete is. A 
hímzőfonalat maguk készítették, a rackajuh gyapjából fonták 
az asszonyok. A fonalat házilag festették és a festéket is 
maguk állították elő.

Kunmadaras
az értékek tára
2. rész

Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség 
 jegyzékén a KUNHÍMZÉS
2019 szeptemberében hirdették ki az UNESCO Szel-
lemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére felkerülő 
legújabb elemeket, köztük ki a kunhímzést. A rangos 
elismerés bizonyítja: egy igazán hosszú és sokak 
együttműködésen alapuló folyamat eredménye, hogy 
máig él a kunhímzés hagyománya Kunmadarason és 
a Nagykunságban.

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényben kapott felhatal-
mazás alapján döntött arról 2015-ben, hogy Települési Értéktár Bizottságot 
alakít.  A bizottság feladata megszervezni a településen fellelhető nemzeti 
értékek azonosítását, létrehozni a településen fellelhető nemzeti értékek 
adatait tartalmazó gyűjteményt.

A kunhímzés mai őrzői: a kunmadarasi Kunrózsa Hímző Szakkör
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2. Toroskáposzta kunmadarasi módra
A magyar gasztronómia hazánk jó természeti adottságai 
állattartásán és növénytermesztésén, illetve a magyar ember 
praktikus gondolkodásán alapszik. Konyhánk egyik alapja a 
zsír és a sertéshús, ami a török időkbe nyúlik vissza: a török 
mindent elrabolt a sertés kivételével. A disznótartásból nőtte 

ki magát a közösségi, családi eseménnyé váló disznótor, 
amelynek egyik hagyományos fogása volt a toroskáposzta. 
A madarasi módra készült toroskáposzta jellemzője, hogy hi-
ányzik belőle az őrölt paprika és a hagyma, és teljesen a zsír-
jára fő. Ennek egyszerű oka van: a paprikától nem avasodik 
az étel, illetve a zsírjára főzött toroskáposztát eleink a kamra 
kövén - hűtő nem lévén- sokáig eltarthatták és fogyaszthat-
ták anélkül, hogy külleme és minősége változott volna.

3. Kunmadarasi Kunsági Kisperec
A parasztháztartások gyakran perecsütő asszonyoktól 
vásárolták a pereceket. A perecsütők több helyen a XVII-XVIII. 
században már céhekbe tömörültek. A perecsütő asszonyok 
madzagra fűzve, százasával árulták terméküket a piacokon. A 
perecet a gyerekek iskolába vitték. Nagypénteken böjti ételként 
fogyasztották, de a lakodalmi étrendbe is bekerült. Emellett 
a halotti torok étele is volt, és halottak napján a temetőnél a 
koldusoknak is osztogatták. A perecet kétféleképpen készí-
tették: az ujjnyi vastagságúra elnyújtott tésztát perecformára 
fonták. A másik perecfonás: ”a tésztát zsinórszerűen hosszúra 
nyújtják tenyérrel, majd a két tenyér ellenkezőmozdulatával azt 
megsodorják és két részt hajtva, felemelve magától összefo-
nódik, utána a fonat két végét összenyomják és kész a perec.” 
Lakodalmakkor az ifjú párt kísérő nászmenet női, illetve kislány 
tagjai osztogatták a kunsági pereceket az ún. hívatlanoknak, 

bámészkodóknak. Ez a szokás helyenként még ma is élő.  A 
falusi búcsúknak, vásároknak elengedhetetlen kelléke volt 
régebben - és ma is - a kunsági perec. A Nagykunságban az 
asszonyok régóta háziiparként űzik a perecsütést. Számuk 
mára megfogyatkozott, alkalmi munkaként, elsősorban piaci 
árusításra és különböző ünnepekre készítik a kunsági pere-
ceket. Ma már, amikor a pékszakma is átvette a perecsütést, 
a kunsági perecet folyamatosan gyártják és forgalmazzák a 
régióban. Itt a napi élelmiszerek között a snack, chips és egyéb 
rágcsálnivalók mellett előkelő helyet foglal el a kellemesen sós 
ízű, kis perec.

2020-ban jelent meg Becskereki László könyve Madaras a 
toronyból címmel, a Kunmadarasi Honismereti Egyesület 
kiadásában. A helytörténész írása betekintést enged Kunma-
daras történetébe és értékeibe. Ha erre járnak, keressék a 
kötetet a településünk könyvtárában! Az alábbiakban Rideg 
István irodalomtörténész ajánlását olvashatják: 

”Nem győzök eléggé ”hőbörögni”, milyen csodálatosan szép ez 
a könyv! Az egyik ámulatból a másikba esek. Már a külleme, a 
megjelenése elegáns. A mélyzöldön hófehér betűk a címlapon 
és a madarasi református templomtorony sugárzó sárgája, a 
kerengő rácsai; a háttérben a kék ég bárányfelhősen, valami 
csodás harmóniát képeznek a címmel: Madaras a toronyból! 
Megemeli a témát a cím és a látványos kép: izgalmas távlatot 
kap a könyv. És a hátlapon a szerző fizimiskája, tiborcos 
mosolya, kedves, telibe találó megnyilatkozása: ”kerülni 
próbáltam a nevek, az évszámok kuszaságát, pláne a nagy 
filozofikus gondolatokat. Így is érteni fogjátok!” – kedvesen, 
otthonosan invitál az elolvasásra.

Lenyűgöző már a kézbe vétel! Hát még a belbecs, ami a 
külcsínt hűen követi. Colibris betűk, sorkihagyásosan szedve 
a ”negyedszáz meg még egy” míves alkotás. Drága, szép 
fehér fényes lapokon is a jó humorú, szellemesen vezetett 
történetek könnyed virtuozitással lopják be magukat az olva-
só szívébe. Méltó tisztelgés ez a redemptio 275. évfordulója 
alkalmából. Különlegesség. Nagy élmény ezt a szép és jó és 
hasznos könyvecskét a magunkénak tudni. A kertből hazajőve, 
május 4-én vettem kézbe Becskereki László barátunk filigrán, 
116 oldalas gyűjteményét. És boldog vagyok, hogy a megjele-
nésében én is közreműködhettem. Biztos vagyok benne, hogy 
sehol sem vallunk vele szégyent, sem a Nagykunságban, sem 
a nagyvilágban!”



28

Berekfürdő község a Nagykunság északi részén, 
a Hortobágy és a Tisza-tó ölelésében fekszik, a 
Tisza-tótól alig 26 km-re. A község alig 1250 fős 
kistelepülés, létét nem övezik évszázados múltra 
visszatekintő történetek, mégis a Tisza-tó turiszti-
kai és szellemi életének meghatározó központja.

Berekfürdőn minden adott, ami a kikapcsolódáshoz elen-
gedhetetlen. A ligetes kialakítású Gyógy- és Strandfürdő 
természetközeli pihenési, regenerálódási és gyógyulási lehe-
tőséget kínál. Településünkön sétálva megtekintheti Györfi 
Lajos szobrászművész alkotásait, a Bod László Művelődési 
Házban a világon egyedülálló fátyolüveg kiállítást, továbbá, 
számos más magángyűjteményt és látnivalót, melyek a helyi 
értéktárat színesítik:
• A szovjet repülőtér titkai múzeum: Vándor Károly és barátai 

magángyűjteménye. A kollekció a szovjet légierő 46 éves 
ausztriai és magyarországi jelenlétével összekapcsolható 
tárgyakat, dokumentumokat, filmeket mutat be kézzelfogha-
tó és objektív formában.

• Bélyeges téglák gyűjteménye: Kovács S. László A ”Monar-
chia” Téglagyűjtők Egyesület tagjaként szívesen mutatja be 
a gyűjteményét az érdeklődőknek, mely már több mint 987 
darabból áll.

• Bényei Gábor rádiógyűjteménye. 
• Néprajzi Magángyűjtemény: a gyűjtő bemutatja, hogyan 

éltek és gazdálkodtak nagyszüleink.
• Dániel Farm: őshonos állatok bemutató helye, ahol alkalom 

nyílik az állatokkal közelebbről megismerkedni, sétakocsikáz-
ni őshonos hidegvérű lovakkal.

Aktív kikapcsolódási program lehet a településről induló 
Gólya-, és Túzok-pusztai kerékpáros túraútvonalak bejárása a 
Hortobágyra, melyek mentén megtekinthetőek a Bereki Kun-
halmok is. A strandfürdő kempingjéből kiinduló 7 hektáros 
Belső-tó és a 14 hektáros Víztározó kiváló szórakozást biztosít 
a horgászat szerelmeseinek.

Folyamatosan fejlődő szálláshelyek sokszínű választéka várja 
szeretettel szállóvendégeinket. Vendéglátóhelyeink színes 
kínálatában megkóstolhatja az igazi alföldi birkapörköltet és 
a Ferdinánd süteményt.

Minden évben megrendezésre kerülnek alkotó- és művész 
táborok is: a Berekfürdői Nagykun Művésztelep, Körmen-
di Lajos Írótábor, Kézműves Tábor. A táborok ideje alatt 
betekintést nyerhetünk az alkotók munkájába. A művészeti 

alkotások pedig megtekinthetőek időszakos kiállításként a 
Bod László Művelődési Házban, illetve fellelhetők a település 
területén (utcanévtáblák, temetőkapu, óvodai játékok, padok, 
festmények). Védett természeti értékeink közül kiemelt 
figyelmet érdemel a Magyarországon ritka és fokozottan 
védett Gyurgyalag.  

06 59 519 059

Bod László Művelődési Ház, Berekfürdő

www.berekfurdo.hu

Berekfürdő
ahol mindig strandidő van!
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Saver
motoros hajók

Terhi ABS
hajók és csónakok

Kimple alumínium
Bass Boat

Smartliner

SMARTLINER
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SMARTLINER

HY Fishing Boats Suzuki
csónakmotorok

Torqeedo
elektromos motorok

motoros hajók
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Több milliárdos támogatás érkezik 
a Tisza-tóhoz
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 53,7 milliárdos forrásából 5,576 
milliárd forint összegben valósulnak meg fenntartható turiz-
musfejlesztési beruházások a 2014-2020. fejlesztési időszak 
forrásából. Ebből mintegy 8 projekt, összesen mintegy 3 milli-
árd forint összeggel a Tisza-tónál jön létre. Ezek közül fontos 
szólni a négy évszakos desztinációvá válást segítő, Tiszafüre-
den megvalósuló Természetbúvár Játszóház és Túraközpont 
projektről, amely a JNSZ Megyei Önkormányzat beruházásában 
jön létre. Az új ökoturisztikai attrakció a tervek szerint akár 
már 2022-ben fogadhatja a vendégeket.  

A bringásoké a főszerep
A Tisza-tó gátján eddig is öröm volt kerékpározni és szinte 
évről-évre emelkedik a kerékpárosok száma. Ahogy 2020-ban 
elkészültek a kerékpáros hidak, ugrásszerűen megnőtt a két 
kerékre pattanók száma, ezért is váltak szükségessé a kerék-
páros turizmust kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések. 

• A KÖTIVIZIG beruházásában tájékoztató táblák kerülnek ki 
hamarosan a tó gátkoronájára, hogy ezzel is megkönnyít-
sék a kerékpárosok tájékozódását, emellett pihenőponto-
kat alakítanak ki a megfáradt felfedezők számára. 

• A Tisza-tavi Kerékpáros Centrumba 50 db elektromos bicikli 
és 150 db új kiváló minőségű kerékpár érkezik ebben az év-
ben, valamint szezonálisan egy szervizautó fogja járni a tavat, 
hogy segítsen a bajba jutott kerékpárosoknak. A tervek 
szerint helyi termék bolt is kialakításra kerül a centrumban. 

• A kiskörei hallépcső mellett kerékpáros frissítő-pihenő 
épül, ahol mosdók, öltözők, kiszolgálóhelyiségek és még 
büfé is várja azokat, akik a tó déli oldaláról szeretnének 
indulni, vagy éppen a tókerülő táv felénél megpihenni.

Tisza-tavi Hírmondó
Milyen újdonságok várhatóak a Tisza-tónál 2021-ben és milyen 
érdekességek történtek az elmúlt hónapokban? A Jász-Nagykun-
Szolnok megye turisztikai képviseletét ellátó és a Tisza-tavi 
Kerekasztal munkájáért felelős Alföld Szíve Térségi Turisztikai 
Egyesület számol be a legérdekesebb és a legfontosabb
Tisza-tavi eseményekről.



33

I V.  É V FOLYA M 1 .  SZ Á M 2021 .  TAVA SZ

Közel félszáz új horgászhely létesül
A Tisza-tó halászati kezelője, a Tisza-tavi Sporthorgász 
Nonprofit Kft. statisztikái szerint évről-évre egyre többen 
érkeznek a Tisza-tóra horgászni, ezért vált fontossá, hogy új 
horgászhelyeket létesítsenek, a meglévőket pedig felújítsák. 
Tavaly ősszel megkezdődtek az előzetes munkálatok, idén 
pedig az Abádszalók és Kisköre közötti gát 2400 méteres 
szakaszán hoznak létre 45 darab új helyet. Emellett a társa-
ság ebben az évben ”bekeményít” a szemetelő horgászokkal 
szemben, akik a szemetelés miatt akár a horgászjegyüknek is 
búcsút inthetnek.

Nemcsak a Tisza-tónál kedveznek a horgászoknak, hanem 
Tiszaroffon is, ahol Horgászturisztikai Központ épül, ami a tervek 
szerint 2022-ben már teljes kapacitással működhet. A központot 
az önkormányzat egy régi ingatlanjában alakítják ki, ahol láto-
gatóközpont, rendezvénytér, csónaktároló, valamint apartmanok 
kapnak helyet.

Alföld szíve ízei gasztroprogram 
Mautner Zsófival 
Egy nyertes pályázati forrás segítségével hamarosan elkezdő-
dik az Alföld szíve ízei program Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben az ismert gasztroblogger, Mautner Zsófi vezetésével, aki 

egyben az Alföld szíve gasztro nagykövete is. Az ”Alföld Szíve” 
Térségi Turisztikai Egyesület vezetésével megvalósuló kulináris 
imázsépítő projekt célja a térség top éttermeinek és kreatív 
séfjeinek bevonásával a helyi, tájjellegű termékeken alapuló 3 
fogásos ”Alföld szíve-java” menüsor kialakítása és 3-6 hónapig 
étlapkínálaton tartása – akár a Tisza-tónál működő vendéglá-
tóegységekben is. 

Megyei Civil Díjban részesült az Alföld 
Szíve Térségi Turisztikai Egyesület!
Működésünk 10. évfordulóján, az elmúlt évek munkájáért Me-
gyei Civil Díjban részesült egyesületünk. Az elismerést február 
2-án elnökünk, Sebestyén Ferenc és titkárunk, Galó Anita vette 
át a 45 tagszervezet képviseletében a Civilek Napja alkalmából.

További információ:
www.alfoldszive.hu
www.facebook.com/alfoldszivette
www.facebook.com/tiszatavikerekasztal
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Széchenyitől indulva
Gróf Széchenyi István volt az, aki a Tisza szabályozását kez-
deményezte, Vásárhelyi Pál pedig megtervezte a folyamatot. 
Széchenyi egyik külföldi útja során Franciaországban látta azt, 
hogy az ott élők a vízszabályozásnak köszönhetően mennyivel 
jobb minőségű búzát tudnak termelni. Hazatérve úgy döntött, 
hogy itthon is neki kezd ennek.  A Tisza szabályozásának 
folyamata mintegy 150 évig tartott. Levágtak belőle több mint 
száz kanyarulatot, a töltéseket megépítették, a kétoldalon 
megrekedt vizeket lecsapolták és a kapott földterületet 
művelés alá vonták, míg a holtágak megmaradtak. A 20. század 
elején, Trianon után születtek meg a tervek arra vonatkozóan, 
hogy hol lehetne vízlépcsőket, vízerőműveket építeni, amelyek 
a duzzasztott folyószakaszon biztonságos hajóutat is jelente-
nének, illetve az innen kiépített öntözőcsatornákon keresztül 
el lehetne látni a térséget öntözővízzel. 

A vízlépcsők
Hajdanán összesen öt vízlépcső tervét fogalmazták meg: 
Csongrádnál, Kiskörénél, Tiszalöknél, Záhonynál és Vásárosna-
ménynál. Ezekből csak kettő valósult meg: a tiszalöki 1954-ben, 
a kiskörei 1973-ban lett átadva.

A Kiskörei Vízlépcső megépítésének elsődleges célja a 
mezőgazdasági vízellátás volt. A kiépített öntözőművekkel a 
jászsági, nagykunsági öntözőrendszereken keresztül a már 
meglévő, tiszafüredi öntözőrendszer biztonságosabb vízellátá-
sa volt a célja, ezzel biztosítva térség számára a jó minőségű 
és az aszályos időszakban is kellő mennyiségű vizet. Ehhez a 

töltések már rendelkezésre álltak, hiszen a Tisza szabályozá-
sakor ezen a nyomvonalon építették ki azokat. Ez a szakasz 
éppen olyan tölcsér formájúra volt tervezve, hogy tökéletes 
helyet adott a tározó kijelölésére. Ezeket a töltéseket az elmúlt 
170 évben magasították, szélesítették – utoljára 1970-ben, 
amikor a tározó épült. 

A vízlépcső szerepe
Ahhoz, hogy legyen öntözővíz és vízkészlet, illetve vízisportra 
és turizmusra megfelelő legyen a tározó, elengedhetetlen egy 
vízlépcső. Csak ennek segítségével lehet előállítani a duzzasztást, 
hogy megfelelő szintre emelkedjen a tó vize. A Kiskörei Vízlépcsőn 
dolgozók elődei pontosan megtervezték, hogy mikor és mennyi 
vizet szabad duzzasztani és mikor, mennyit kell leengedni ahhoz, 
hogy megfelelő vízszinten lehessen tartani a tározót. 

Eredetileg négy duzzasztási szintet szerettek volna végre-
hajtani, ebből két és fél valósult meg. Az első 1973-tól 1978-ig, 
amikor még csak a mederben volt víz. A második 1978-tól 
zajlott (másfél méterrel emelték meg az akkori vízszintet), 
ekkor kapta meg a tó a végleges formáját. 1984-ben ismét 
másfél méterrel tervezték megemelni a szintet, de az nagyon 
sok plusz munkát jelentett volna (kivágni az erdőket, elszállíta-
ni a fákat… stb.), ezért végül csak 25 cm-t emeltek rajta. Emiatt 
lehet csak ”két és félnek” mondani a duzzasztási szintet. Ha 
mégis megtörtént volna a harmadik ütem, eltűntek volna 
azok a félszigetek, amelyekben most is gyönyörködhetünk. 
A negyedik, avagy távlati duzzasztás a Csongrádi Vízlépcső 
megépítése után történt volna.

Miért fontos
a Kiskörei Vízlépcső
a Tisza-tónak?

A Kiskörei Vízlépcsőt akár a Tisza-tó szívének is 
hívhatjuk, hiszen ennek köszönhetjük meglétét. 
Az alábbiakban megismerheted a működését, 
a vízszintjeit és azt, hogy miért hozták létre.
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Kovács Janka

Ugyan a tónak van egy normál nyári víz-
szintje, de kormányrendelet mondja ki, 
hogy amennyiben szükséges, ezt a szintet 
akár 10 cm-rel is megemelhetik. Ezzel az 
öntözőket, halastavakat tudnak táplálni. 
Ez a plusz 10 cm, 10 millió köbméter vizet 
jelent a Tisza-tóban, tehát csupán 1 cm 
szintemeléssel: 1 millió köbméterrel lesz 
több benne. 

A Tisza-tó arcai
A nyári vízszint alkalmával a tározóban és a Tisza itteni szaka-
szában összesen 248-270 millió köbméter víz van, ebből évi 148-
170 millió köbméter víz hasznosítható - ezt megújuló vízkész-
letnek hívják. A nyári vízszint április végétől október végéig, 
esetleg november elejéig tart. Az őszi időszakban megkezdődik 
a leürítés, amely általában egy háromhetes időszak. Ilyenkor 
napi több millió köbméter víz leengedésével állítják át a tavat a 
téli vízszintre. Ekkor a tó környéki települések polgármesterei, 
kikötősei, horgászegyesületeinek vezetői és mindenki, aki a 
tó életében fontos szerepet tölt be, egy kerekasztal-beszél-
getés során tárgyalja meg, mekkora is legyen a téli vízszint. 
Ez kétféle lehet. A magasabb, ami 1,20 méterrel alacsonyabb 
a nyárinál vagy az alacsonyabb: ami 1,7 méterrel kisebb. Ha 
a tónál fejlesztés, építkezés fog a tél folyamán zajlani, akkor 
nyilvánvalóan az alacsonyabb vízszintet preferálják, hogy 
megkönnyítsék a munkálatokat. A téli vízszintet jégvesztéig 

tartják, azaz amíg elolvad a jég - ez általában március közepéig 
tart. Ezután megkezdődik a tó tavaszi feltöltése (a nyárira való 
felkészítés), amikor általában napi 5 cm-rel töltik fel a tavat, 
egy hónapon keresztül. 

Az ötödik arca a tónak pedig az árvíz. Ha tavaszi árvíz érkezik, 
jóval hamarabb sikerül feltölteni a tavat, ilyenkor sok esetben 
méterekkel nagyobb a vízszint. A tavaszi árvizek gyakoribbak, 
de vannak ritkábban előfordulók is, mint pl. a nyári, a karácso-
nyi vagy a jeges árvíz. 

A vízlépcső három egybeépített fő részből 
áll. A négy turbinából álló erőmű fő fela-
data a villamosenergia előállítása és az 
országos hálózatba való juttatása. Emel-
lett az árhullámok kezelésére is felhasz-
nálható. A duzzasztómű (5db, egyenként 
24 méter nyílásszélességű), aminek a 
feladata a Tisza-tó vízszintjének megfelelő 
szabályozása az üzemrendnek megfelelő-
en, egyben az árvizeknek az átvezetése. 
A hajózsilip (85 × 12 méteres kamrából áll) 
pedig lehetővé teszi a 1350 tonnás hajók 
és uszályok átzsilipelését.

A hallépcső
Mivel a tó vízszintje és a Tisza között akár 10 méteres különb-
ség is lehet, ezért egy átjáró kiépítésére volt szükség a halak 
számára. A hallépcsőt a ”Komplex Tisza-tó” projekt keretén 
belül építették, európai példák alapján. Ez lett a kontinens 
legnagyobb hallépcsője a maga közel másfél kilométeres 
hosszúságával. A vízlépcsőt megkerülve összeköti a tavat az 
alsó folyószakasszal még akkor is, ha a kettő között akár 10 
méteres különbség is van. Vizes kismedencék lépcsőszerű 
sorozatából áll, így szakaszolja az ott folyó vizet 37 bukón ke-
resztül. Egy-egy kis bukónál 25-30 cm a vízszintkülönbség, ez 
kellő vízpárnát jelent a halaknak, hogy fel és le tudjanak úszni. 
Számukra kisebb és nagyobb pihenőket alakítottak ki, hogy ne 
egyszerre kelljen megtenniük ezt a távot.

Kilátás a tározóra
Hallépcső: a halak átjárója Zsilipek és csatornák kötik össze az élő Tiszát a tározóval
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– Nagyon furcsa, hogy látogatók nélkül látom most az 
Ökocentrumot. Először is az állatokról érdeklődnék, 
ők hogyan élték meg ezt az időszakot?
– Gondozóink nem jelezték, hogy az állataink viselkedésé-
ben jelentős változást vettek volna észre, az óriásakvárium 
medencéiben változatlan ritmusban zajlik halaink élete, a 
tökéletes vízminőség biztosításáért felelős technikai háttér, a 
szivattyúk, a szűrők is ugyanúgy működnek, mint a zárás előtt. 
A dámszarvasoknál, a birka- és kecskeféléknél szaporodott az 
állomány a születéseknek köszönhetően. Az állatgondozóknak 
ilyenkor is sok dolguk van, tartani kell a megszokott napiren-
det, ami az etetésen, itatáson és az élőhelyek takarításán kívül 
azt is jelenti, hogy egyes fajokkal külön foglalkozni is kell. Ilyen 
például a látványetetések sztárja: a vidra vagy épp a karon ülő, 
kézhez szokott kárókatonánk.     
– Sikerült megtartani a munkavállalókat ebben a nehéz 
időszakban?
– Szerencsére igen és nagyon örülök annak, hogy senkit nem 
kellett elküldenünk, mindenkinek tudtunk adni valamilyen 
munkát. Nálunk a január mindig az éves ”nagy karbantartás” 
időszaka, amit a novemberi lezárás miatt előrébb hoztunk és 
a használatból eredő kopásokat és hasonló hibákat kijavítot-
tunk. Ebben minden kolléga kivette a részét és aprólékosan, 
precízen elvégeztük a felújítást. Decemberre elkészültünk, 
mert azt reméltük, januárban már nyithatunk. Sajnos ez nem 
így lett, de mindenkinek próbáltunk érdemi munkát biztosítani 
utána is. Szerencsére részesültünk olyan állami támogatásban 
is, amivel a kieső bevételeinket legalább részben kompenzál-
hattuk és bértámogatást is kaptunk, így sikerült átvészelnünk 

ezt az időszakot. Sajnos, 2020-ban 70.000 látogatóval érkeztek 
kevesebben a zárvatartások miatt, ám öröm volt látni, hogy 
amikor megnyitott az ország, akkor a látogatóink - betartva a 
távolságtartást és a maszkhordás szabályait - újra megtöltöt-
ték élettel az épületet.
– Covidbiztos programot tudott vagy tud ajánlani 
az Ökocentrum?
– Szerencsére igen! A Tisza-tó egyik nagy előnye, hogy a vízen 
könnyedén be lehet tartani a távolságtartás szabályait. Nyolc 
évvel ezelőtt indítottuk el a GPS-es csónaktúráinkat, ami ta-
valy tökéletes alternatívát biztosított a turisták számára. Egy 
csónakban maximum 5 ember ülhet, így csak egy család vagy 
a közvetlen társaság tudja kibérelni. Egy átlagos évben 2000 
üzemórát működnek a csónakjaink, tavaly ez a szám 2800-ra 
ugrott fel. Emellett meg kell említenem a hajókirándulásainkat 
is, amik szintén nagy népszerűségnek örvendettek. Ezt még a 
járványidőszakban is sikerprogramként könyvelhettük el.
– A tavalyi év elején élesedett az Ökocentrum appli-
kációja. Milyen visszajelzés érkezett ezekre, hányan 
töltötték le?
– Az applikációt alapvetően az épületen és a szabadidőparkon 
belüli tájékozódásra, azaz idegenvezetői funkcióra terveztük, 
de természetesen van olyan pontja is, amivel Poroszló tele-
pülést, valamint a tavat és annak élővilágát lehet megismerni. 
Emellett alkalomszerűen készültünk a látogatók számára 
különböző kedvezményes kuponokkal, amik kedvezményes 
belépésre jogosítottak fel például Anyák napján vagy Gyermek-
napon. Az applikáció a GPS-es csónaktúráink mellett a másik 
sikertermékünk volt 2020-ban, hiszen 6300 letöltést könyvel-

Bizakodóan tekint a jövőbe

Kovács Janka

a Tisza-tavi Ökocentrum
Novembertől nem fogadhatott látogatókat a Tisza-tavi Ökocentrum, és mind a kollégák, 
mind pedig az ott lakó állatok is nagyon várják már, hogy újra élettel teljen meg az épü-
let. Az elmúlt hónapok óriási terhet róttak a működésre, de Kiss János igazgató mindig 
bizakodóan tekintett a jövőbe, aminek köszönhetően nem szenvedett csorbát a műkö-
dés. Február elején beszélgettünk a múltról és a jövőről.

Óriásakvárium GPS-es csónaktúra
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hettünk el. Ebből közel hatezren a magyar, míg a fennmaradót 
pedig angol nyelven használták. Nyilvánvalóan a szezonban: 
júliusban és augusztusban regisztrálhattuk a legtöbb letöltést. 
A legnépszerűbb menüpontunk az óriásakvárium volt, a játé-
kainkat is nagyon kedvelték, valamint a programokat is sokan 
figyelték, nem is beszélve a kedvezményes kuponokról. Az 
applikáció beváltotta a hozzáfűződő reményeket.
– Tavaly ilyenkor megannyi tervről beszélt az Igazgató Úr. 
Ezek közül mit sikerült megvalósítani a pandémia mellett?
- Az év eleji terveinket a tavaszi pandémia keresztülhúzta és 
újra kellett terveznünk. Sajnos a megszokott szórakoztató, 
kulturális, zenés nyári programok szerte az országban, így Po-
roszlón is elmaradtak, a rendezvényeket le kellett mondanunk. 
A színvonal és a kínálat megtartása azonban tavaly is fontos 
volt: felújítottuk a park minden játszóterét, eszközöket cserél-
tünk, új játszóelemeket vásároltunk, melyre azért is szükség 
volt, mert eljött az ideje a biztonsági, minőségi tanúsítványok 
megújításának. Állatbemutatóink a park területén muflonok-
kal és hódokkal bővültek, s befejeztük a ”nagymadár-röpde” 
kialakítását is, melyben jelenleg fehér és fekete gólyák, szürke 

gémek, nyári ludak élnek. Sikerült megoldanunk a főépület 
tetőterasz-felújítását, szigetelését, de hatalmas kihívást jelent 
számunkra az elöregedett dongahidak felújítása, cseréje is. 
Ennek a tavalyi évben nekikezdtünk, összességében több mint 
300 méter hosszúságú járófelület teljes átalakításának kell 
mielőbb megtörténnie. Tavaly külön készültünk a megnövek-
vő kerékpáros érdeklődés fogadására, új kerékpártárolókat 
helyeztünk ki. Miután átadásra kerültek a kerékpáros hidak, 
megnőtt ez a forgalom is a tónál, így az előző évekhez képest 
sokkal többen érkeztek hozzánk két keréken is. 
– Idén esetleg terveznek valamilyen költséghatékonyabb 
újdonságot, attrakciót?
– Óvatos optimizmussal tekintünk a jövőbe, még akkor is, ha 
most februárban még sajnos javában tart a pandémia és a 
járványhelyzet nem javul kellő mértékben. Április 27-én már 
látogatóinkkal együtt szeretnénk megünnepelni kilencedik 
születésnapunkat, ez esetben egy nagy meglepetésre is sor 
kerülhetne, elsősorban mozi- és filmrajongó látogatóinknak 
okoznánk azzal örömet, hogy egy közismert filmes relikvia 
kerülne kiállításra. Annyit lehet még csak elárulni erről, hogy 
mindennek az Aquaman című filmhez, Jason Momoához, s az ő 
magyar dublőréhez, Megyeri Balázshoz van köze.   

Tavasszal gyalogátkelőhely létesül az Ökocentrum főbejárata 
közelségében, mely a 33-as főúton való gyalogosátkelést teszi 
– szándékaink szerint – biztonságosabbá. A zebrához járdaépí-
tés és egyéb terepi munka is kapcsolódik.

Szeretnénk átalakítani a főbejárat pénztárainak és beléptető 
kapuinak rendszerét. A bővítését tervezzük annak érdekében, 
hogy látogatóink kevesebb várakozással vásárolhassák majd 
meg belépőjegyüket akkor, amikor majd újra kinyithatunk, és 
újra fogadhatjuk vendégeinket.

Összegezve az évünket: nagyon örülünk, hogy átvészelhettük 
az elmúlt időszakot, és ahogy az lenni szokott, most is optimis-
tán tekintünk a jövőbe.

Tutajos-tó

Az év hala a jászkeszeg

Kisállatsimogató

Vidraetetés
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2021-től új programlehetőséggel bővül
a Hortobágyi Nemzeti Park túrakínálata:
mostantól elektromos rásegítésű
kerékpárokkal is bejárható a park területe.
Tavaly ősztől nemzeti parkonként hozzávetőlegesen 20 
e-kerékpár várja, hogy rájuk pattanjunk. A Hortobágyi Nem-
zeti Park Igazgatóság működési területére összesen 30 db 
elektromos rásegítésű kerékpár érkezett, melyből 15 e-bike 
a Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontjába, a másik 15 
pedig a szatmár-beregi tájegységen belül a cégénydányádi bá-
zisra került. Az elektromos rásegítésnek köszönhetően olyan 
terepen is átkelhetünk, ami kihívás lenne klasszikus bringával, 
és olyan távokat tehetünk meg, amikre nem vállalkoznánk, ha 
pusztán saját erőnkre hagyatkoznánk. Emellett az emelkedők 
és a távolságok kipihenése helyett több figyelmet szentelhe-
tünk a csodálatos természetnek.

Kerékpárokkal csak vezetett túrákat szervez a nemzeti park, 
ami a védett növények és állatok érdekében történik, ezért csak 
a kijelölt úton, vezetővel szabad közlekedni. Ez azért is előnyös 
egy ilyen út során, mert a szakavatott kísérő olyan természeti 
csodákra hívja fel a figyelmünket, amik mellett egyébként köny-
nyedén elsuhannánk.

Akinek van elektromos kerékpárja, annak nem lesz újdonság 
hajtani. Akinek pedig nincs, az bizonyára beleszeret a könnyed 
tekerésbe. A bringák nem teljesen elektromosak, hanem elekt-

romos rásegítésűek, azaz csak akkor könnyítik meg a rajtuk 
ülők dolgát, ha tekerik azokat.

Lássuk, hogy merre tekerhetsz a Hortobágyi Nemzeti Parkkal 
idén! Az alábbiakban öt, különböző hosszúságú túraútvonalat 
mutatunk be. Az egyik halastavat érint, a másik során meg-
kóstolhatod az igazi tiszai halászlevet, vagy éppen vadlovakkal 
találkozhatsz. Fontos tudnod, hogy a túrák csak akkor fognak 
indulni, ha azt a járványügyi helyzet újra lehetségessé teszi! 
Erről a www.hnp.hu oldalon fogsz tudni tájékozódni!

Irány a Hortobágy, mutatjuk az utat!
1. E-bike-túra a Hortobágyi-halastó területén
Útvonal: Hortobágy-Kungyörgy-Hortobágy-Halastó-Hortobágy
Túra hossza: 25 km
Túra nehézsége: Könnyű
Túra időtartama: Fél napos (kb. 4 óra)
Szintemelkedés: 0 m
Ár: 5000 Ft/fő

A túra a Hortobágyi Nemzeti Park Fogadóközpontjától indul, majd 
a faluban aszfaltozott, a vasúton túl pedig zúzott kővel borított 
útszakaszon jutunk el a kungyörgyi szarvasmarha telep mellett 
elhaladva a Hortobágyi-halastóig, ahol egy fahídon keresztül felju-
tunk a halastavi gátra. A központi gátra felérve északra tekerünk a 
bivalyokkal kezelt élőhelyrekonstrukciós területek mellett egészen 
az utolsó elágazásig. Útba ejtünk két madármegfigyelő tornyot, 
majd a Kondás-tó madármegfigyelő házikóiból tekintjük meg a 
legnagyobb halastavat. Onnan ugyanazon az útvonalon kerékpáro-
zunk Hortobágy irányába. 

2. E-bike túra a Hortobágy keleti pusztáin
Útvonal: Hortobágy-Szálkahalom-Hortobágy
Túra hossza: 25-30 km
Túra nehézsége: Könnyű
Túra időtartama: Fél napos (kb. 4-5 óra)
Szintemelkedés: 0 m
Ár: 5000 Ft/fő

Fedezd fel

e-bike túrákon!
a Hortobágy csodáit
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A túra során a Hortobágy keleti pusztáit látogatjuk meg. A 
Debrecen felől érkező utazók itt találkozhattak elsőként a 
puszta tágas levegőjű világával, ahol az évszaknak megfelelő 
madár- és növényvilág mellett lehetőség van megtekinteni egy 
hagyományos pusztai juhhodályt és az ősi háziállat fajtánkat, 
a csavart szarvú rackajuhot is. Megtekinthetünk egy több mint 
százéves gémeskutat, továbbá megkóstolhatják egy mélyfúrá-
sú ártézi kút vizét is. Megpihenünk a százéves eperfa tövében, 
miközben Magyarország legnépesebb vetési varjú kolóniáját is 
megnézzük.

3. A vad Hortobágy felfedezése e-kerékpárral
Útvonal: Hortobágy-Malomháza-Hortobágy
Túra hossza: 20 km
Túra nehézsége: Könnyű
Túra időtartama: Fél napos (kb. 2,5-3 óra)
Szintemelkedés: 10-20 m
Ár: 6500 Ft/fő

A kerékpártúra a HNP Látogatóközponttól viszi a vendégeket a 
Hortobágyi Vadasparkba a Malomházi tanösvényen keresztül, 
ahol megállót iktatunk be. Az út során a puszta látványa, a fo-
lyóparti ligeterdő élővilága tárul szemünk elé, kis szerencsével 
láthatjuk a pusztában legelő szürkemarha gulyát is. Az útvonal 
érinti a nemzeti park egyik maradvány sziki tölgyesét is, majd 
a folyó fölötti hídon átkelve, megérkezvén az állatkertbe, egy 
kötetlen séta keretében megismerkedhetünk Hortobágy egy-

kori és jelenkori vadvilágának képviselőivel, köztük a vadlóval, 
hortobágyi tulokkal, farkassal, keselyűvel és pelikánnal. Mielőtt 
visszaindulunk a Látogatóközponthoz, a játszótér és büfé 
kellemes feltöltődésre ad lehetőséget.

4. Tisza-tavi fél napos e-bike túra tanösvénnyel 
és halászlével
Útvonal: Tiszafüred-Poroszló-Tiszafüred
Túra hossza: 20 km
Túra nehézsége: Könnyű
Túra időtartama: Fél napos (kb.4 óra)
Szintemelkedés: 0 m
Ár: 7400 Ft/fő (14-18 év), 8000 Ft/fő (felnőtt)

Indulás Tiszafüredről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
tulajdonában lévő Kemény-kastély védett parkjából, ami köz-
vetlenül az EuroVelo kerékpárút mellett található.
A 33-as főúttal párhuzamosan kerékpározunk Poroszlóra a 
Fűzfa kikötőbe, ahonnan csónakokkal jutunk el a Tisza-tó első 
tanösvényéhez a Tisza-tavi Vízi-sétányhoz, ahol testközelből 
egy 1,5 km hosszú pallóúton sétálva interaktív elemekkel, 
és különböző megfigyelő helyekről a különleges vízi világgal 
ismerkedhetünk meg.
A tanösvény látogatása után egy finom Tiszai halászlé vár min-
ket a Fűzfa étteremben, majd visszaindulunk Tiszafüredre, ahol 
a Morotva Kerékpáros Pihenőparkon átkerekezve érkezünk 
meg a Kemény-kastélyhoz.

5. Tisza-tó kerülő kerékpártúra
Útvonal: Tiszafüred-Tiszaörvény-Abádszalók-Kisköre-Poroszló 
-Tiszafüred a Tisza-tó töltésén.
Túra hossza: 67 km
Túra nehézsége: Közepes
Túra időtartama: egész napos (kb. 8 óra)
Szintemelkedés: 0 m 
Ár: 10000 Ft/fő

Indulás Tiszafüredről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
tulajdonában lévő Kemény-kastély védett parkjából, ami köz-
vetlenül az EuroVelo kerékpárút mellett található. Az Albatrosz 
kikötőnél jövünk fel a Tisza-tó töltésére, ahol dél felé vesszük 
az irányt.
Első rövid megállónkkal rögtön az Örvényi-morotva partján egy 
Árpád-kori halászfalunak állítunk emléket. A megmaradt temp-
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lomdomb tövében dióhéjban hallhatunk a folyamszabályozás 
előtti életről, a hajdani halbőségről és a mostani Tisza-tóról.
 Ezután Tiszaörvényen, az élő folyó partján Magyarország 
egyetlen függőcsatornáját és az ezt kiszolgáló műemlék szi-
vattyútelepet tekintjük meg.
A Tiszaörvény és Abádszalók közötti gátszakaszon az ún. 
kubikok változatos állat- és növényvilágával (fehér tündérrózsa, 
nádirigó, barna rétihéja stb.), valamint a töltés két oldalának 
rovar- és növényvilágával ismerkedhetünk meg (pl. boglárka 
fajok, réti iszalag stb.). 
Abádszalókon a Kárpát-medence népviseletét bemutató 
Babamúzeumot látogatjuk meg - vagy egy partifecske-telepet 
érdeklődéstől függően-, majd a töltésen Kisköre felé vesszük 
az irányt.
A halak közlekedését biztosító hallépcsőnél tett rövid megálló 
után átkerekezünk a Tisza-tó létét biztosító duzzasztóművön, 
majd Kiskörén vízügyi szakemberek mesélik el nekünk egy 
terepasztal segítségével a tó ”működését”.
Kiskörén, vagy Sarudon ebédszünetet tartunk.
Poroszlón többet időzünk, ugyanis csónakokra szállva fogunk 
eljutni a Tisza-tó első tanösvényéhez, a Tisza-tavi Vízi-sétány-
hoz, ahol testközelből egy 1,5 km hosszú pallóúton sétálva 
interaktív elemekkel, és különböző megfigyelő helyekről ismer-
kedhetünk meg a különleges vízi világgal.
A tanösvény látogatása után az utolsó 10 km-es szakaszunk 
következik vissza Tiszafüredre.

Jelentkezés: 
Az e-bike túrákra online lehet majd bejelentkezni egy egyszerű 
űrlap kitöltésével. Az űrlap sikeres kitöltése után e-mailben 
megkapják a résztvevők a túra részleteit. A túrák csak akkor 
indulnak, ha ezt a járványügyi helyzet engedi! 
További információ a HNP Látogatóközpont elérhetőségein 
kérhető: info@hnp.hu 06 52/589-000

Bakancslistás helyek 
a Hortobágyon – avagy mit nézz 
meg, ha erre jársz!
A Hortobágy és környéke számos kikapcsolódási lehetőséget 
kínál az e-bike túrákon kívül is.

Hortobágyi Vadaspark: az ősi puszta vadvilágát mutatja be, 
ahol olyan állatokat láthatnak, amelyek régen a Hortobágyon 
éltek (pl.: farkas, pelikán, keselyű), illetve olyan fajokat, ame-
lyek most is megtalálhatóak a védett területeken (pl.: daru, 
róka, vízi és ragadozó madarak). A Vadasparkban egy fakultatív 
extra szafari programon is részt lehet venni, ahol terepjáróval 
testközelből figyelhetőek meg a Przewalski vadlovak és az 
őstulkok.További információ: info@hnp.hu 06 52/589-000

Hortobágy-Halastavi Kisvasút: Magyarország egyetlen 
halastavi környezetben futó kisvasútja. Hortobágy-Halastón 
található Közép-Európa legnagyobb halastórendszere, amely 
igazi paradicsom a madarak számára. Az elmúlt kb. 30 évben 
több mint 300 madárfajt figyeltek meg a területen. A kisvasút 
egy 5 km-es utat tesz meg, majd a végállomásán egy kb. 400 
méteres pallóúton betekintő állomások és magaslesek segít-
ségével ismerhető meg a növény- és madárvilág.
További információ: info@hnp.hu 06 52/589-000

Mátai Ménes: Hortobágy Mátán található Magyarország egyik 
legjelentősebb lótenyésztő központja. A méltán híres nóniusz 
lovakat is megtekinthetik a ménes istállóiban, illetve egy pusz-
tai fogatozáson is részt vehetnek. A program során lovassze-
kerekkel járhatják be Máta-puszta területét, ahol láthatják a 

szürkemarha gulyát, a bivalyokat, a rackajuhokat, a nóniusz 
lovakat, gémeskutat és csikósbemutatón is részt vehetnek. 
További információ: mataimenes@hortobagy.eu 06 70/492-7655

Tisza-tavi Vízisétány: A sétány Poroszlóról, a Fűzfa Kikötőtől 
közelíthető meg csónakokkal, majd egy 1500 méteres pallóúton 
sétálva nyerhetnek betekintést a Tisza-tó növény- és állatvi-
lágába. A sétányon elindulva kirándulás tehető gyékényesek, 
nádasok, ártéri erdők, vízi növénytársulások mentén, a tó ko-
rábban megközelíthetetlen vadregényes területére. Az élővilág 
megismerését madármegfigyelő betekintők, megfigyelőtorony, 
képes információs táblák, igény szerint szakvezetés segítik.
További információ:  hotel@ertank.hu 06 30/299-0178

Nagyiváni Tájház: Az 1930-as évek életmódját és gazdálkodá-
sát mutatja be a nagyiváni puszta szélén található Nagyiváni 
Tájház. A kiállító tér egy szabadkéményes konyhából és két 
szobából áll. A Tisza-tótól kb. 20-30 perces úttal közelíthető 
meg. További információ, bejelentkezés: 06 30/197-6556

Egyek-pusztakócsi mocsarak bemutatóterület: Ez a bemuta-
tóterület az egykori Egyek-pusztakócsi mocsárvilágot hivatott 
bemutatni. A tanösvényen található Górés tanya, ahol meg-
ismerhetik a Filagória-halom, és ennek kapcsán a kurgánok, 
kunhalmok történetét. Itt található a Górési Madármentő Hely 
is, ahol az ott folyó munkába is betekintést nyerhetnek be-
mutató volierek segítségével. Górés-tanya mellett a fűzfákkal 
övezett csatornaparti gáton érhető el a Fekete-rét tanösvény, 
ahol pallóútról tekinthető meg a mocsár változatos élővilága. 
A bemutatóterület kultúrtörténeti emléke a Meggyes csárda, 
ahol egy kiállítás is megtekinthető előzetes bejelentkezéssel. 
További információ, bejelentkezés: info@hnp.hu 06 52/589-000

A cikket az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
és az aktivmagyarorszag.hu támogatta.
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bringáddal a Tiszán!
Kompolj át

Kovács Janka

A Tisza-tó 67 km-es gátkoronájának kör-
betekerése minden alkalommal tartogathat 

valami újat, hiszen a tó évszakonként más 
arcát mutatja, partján pedig évről-évre 

történik valamilyen fejlesztés. Ha viszont 
szeretnéd felfedezni a turisták által kevésbé 

látogatott helyeket és kedveled a változa-
tos terepet, akkor mutatunk egy 47 km-es 

bringautat, amely során kétszer is átkelhetsz 
komppal a Tiszán!
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A túra kiindulási pontjának: a Tiszafüreden található 
Tisza-tavi Kerékpáros Centrumot javasoljuk. Idén 200 
db új – hagyományos és elektromos – kerékpárral 
bővítik a kínálatot, de így is több száz bringa közül 
válogathatunk kedvünkre. Az összteleszkópos MTB-k 
mellett városi bringák, cross-trekkingek, országúti 
kerékpárok és az egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő, elektromos rásegítésűek is bérelhetők. A 
család minden tagja számára lehet bringát választani: 
gyerekbiciklik, sőt utánfutók is rendelkezésre állnak 
a legkisebbek számára. Az itt dolgozók méretünkhöz 
igazítva állítják be a minden túrát követően leszervizelt 
bringákat. Vigyázat: könnyű elveszni a különböző típus, 
szín, forma és méret kínálatában! 
Ha megtaláltuk a nekünk megfelelő típust, és a cent-
rum tetőteraszán lévő kávézóban magunkhoz vettünk 
némi inni- és ennivalót is, akkor indulhat a túra! Az 
épület mögött húzódó kerékpárúton haladjunk egé-
szen az első kereszteződésig. Ha autómentes a terep, 
toljuk át biciklinket és kövessük a Tiszafüred családi 
házas övezetében húzódó kerékpárutat úgy, hogy 
folyamatosan balra, a gát felé tartsunk.
A gáton balról a Tisza melletti ártéri fák köszöntenek, 
míg a másik oldalról szántóföldek szegélyezik az utun-
kat. A gát jó minőségű aszfaltjának köszönhetően nem 
kell kerülgetni semmilyen akadályt, és ha kellőképpen 
bemelegedtünk, akkor egy kényelmes tempót tartva 
belefeledkezhetünk az út adta csodába.
A tökéletes csendet csupán néhány kerékpáros töri 
meg, vagy egy-két horgász az autójával. Ha már meg-
tettük a 67 km-es gátkört, bizonyára szembetűnik az a 
nyugalom, ami itt vár bennünket. 
Az indulástól számított 10 km után megérkezünk 
első pihenőállomásunkra: a Tiszadorogmai Göbe-er-
dő Természetvédelmi Terület mellé. A Tiszának egy 
patkóalakú holtága található itt, ami a múlt századbeli 
folyószabályozások során levágott kanyarulatából 
jött létre és ártéri puhafás-ligeterdőből áll. A terület 
még viszonylag természetes állapotában őrizte meg a 
Közép-Tiszavidék vizes területeire jellemző élővilágot. 
Olyan állatoknak, növényeknek nyújt otthont, ami az 
ember általi megzavarásra igen érzékeny. Fokozottan 
védett területnek számít, így csak a gát tetejéről te-
kintsük meg, az útról semmiképp ne térjünk le! Ha van 
nálunk távcső és nem hangoskodunk, akkor az idős 
ártéri puhafa-ligeterdő lomboronája közt felröppenő 
madarakat vehetjük szemügyre, mint a zöld küllőt, a 
fekete harkályt, hallhatjuk a fülemüle hangját vagy 
éppen barna kányát, héját, egerészölyvet is megpil-
lanthatunk. 
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Néhány kilométer megtétele után a gátról balra kanya-
rodva térhetünk rá a komp felé vezető útra. Tanácsos 
nem lendületből legurulni, mert előfordulhat, hogy 
szembetalálkozunk egy felfelé jövő autóval! Sőt, már 
csak azért sem érdemes megküldeni a bringát a gát 
tetejéről, mert további csodában lehet részünk. Egy kis 
tó melletti tisztáshoz érkezünk, ahol vízimadarakat és 
vízinövényeket láthatunk. Ottjártunkkor egy hattyú fi-
gyelte, mi lehet látogatásunk célja, majd hamar eloldal-
gott és csak a sárga nőszirom biccentett a virágaival, 
ahogy meglengette a szél. A Tisza-tóról ismert sulyom 
is megterem itt, a vízjárás kedvező adottságai miatt.
Innen már az erdőn keresztülvezet utunk és érez-
hetjük, ahogy a fák között egyre hűvösebb lesz. A 
túloldalon Tiszadorogmát pillantjuk meg. A vízhez érve 
kiáltsunk egy nagyot vagy és integessünk, hogy vigye-
nek át a túloldalra, de kulturáltabb módon: telefonon is 
felhívhatjuk a komp kezelőjét. Az indulás előtt érdemes 
tájékozódni arról, hogy mikor üzemel a komp. Általában 
a hét minden napján reggel 7 órától este 6-ig számít-
hatunk tá. Az itt dolgozó jó kedélyű és kedves révé-
szeknek köszönhetően biztosan nem lesz búskomor az 
utunk - ezt tapasztalatból mondjuk! A kompozás nem 
ingyenes (még a kerékpárosoknak sem), így készüljünk 
készpénzzel is: személyenként néhány száz forintért 

visznek át a túloldalra. Ha szerencsénk van, akkor a 
Tiszán a nyaralóhajózás lassú óriásait is láthatjuk. Aki 
szeretne egy családias strandon megmártózni, annak 
ajánlott egy kis kitérőt beiktatnia Tiszabábolna felé, 
ahol a Szajlai Holt-Tisza partján kialakított strand hívo-
gat homokos partjával és idilli környezetével.
Tiszadorogmára átérve, a gáton Ároktő felé kell venni 
az irányt. Az utat ugyanúgy aszfalt borítja, mint a 
túloldalit. A Tisza melletti ártéri erdő lesz további 
útitársunk. 10 kilométernyi tekerés után Ároktőre 
érünk, ahol nem kell befordulnunk a településre, 
hanem tartsunk jobbra a következő komphoz, amivel 
Tiszacsegére juthatunk át. A csegei komp többek 
számára is ismerős lehet, hiszen a 2017-es, jeges tiszai 
ár a komppal együtt elsodorta el a rajta tartózkodó 
éjjeliőrt, akit katonai helikopterrel kellett kimenteni a 
jégzajlás közepette. Ahogy az előző komp, ez is csak 
meghatározott időben közlekedik, menetrendjéről 
érdemes előzetesen tájékozódnunk. Általában reggel 
7-től indul és legkésőbbi indulási időpontja napnyugtát 
követi.
 A Tiszán átérve, Tiszacsegén találjuk magunkat. Az itt 
található komp, azaz rév ezer éve használatos, törté-
nelmi jelentőségű, melynek szomszédságában találjuk 
a helyi halászcsárdát, ahol a Tisza-tó egyedi halászle-

Pihenőhely
bringatúrák során



45

I V.  É V FOLYA M 1 .  SZ Á M 2021 .  TAVA SZ

vét: a korhely-halászlevet kóstolhatjuk meg. Az ebéd 
utáni ejtőzést a parton érdemes megtennünk. Némi 
pihenő után, a Tisza melletti gátkoronán juthatunk 
vissza Tiszafüredre. 
A visszaút, azaz a Tisza bal partja hasonló látnivalóval 
fog szolgálni, mint az odavezető út. Ezt akár megálló 
nélkül is megtehetjük, viszont mivel a Göbe-erdő mellett 
ismét eltekerünk, érdemes itt szintén megállnunk egy 
kis időre, hogy meghallgassuk a madarak koncertjét. 

Végállomásunk: a Tisza-tavi Kerékpáros Centrum. A 
közel 50 kilométeres út megtétele után a tetőteraszon 
kapható italokkal felfrissíthetjük magunkat, miközben 
Tiszafüred szigetének pazar kilátásában gyönyörköd-
hetünk. 

A bringatúra útvonalát 
a QR kódot beolvasva 
érheted el! 

2021.03.01-04.30.
TÚRA

Jász-Nagykun Szolnok megyei 
kereskedelmi partnere a  
CSEPEL KERÉKPÁR KFT.

NŐNAPI AJÁNDÉK!
 Március 8-án 

minden kedves
 hölgy vendégünknek 

DÍJMENTESEN
biztosítunk
kerékpárt!

+ AJÁNDÉK
CUKORMENTES

SZÖRPKTM időpont foglalás
+36 20 374-1404 info@ttkc.hu ktmtiszato

COOLA hűvös időben is jól esik...

TAVASZI IMMUNERŐSÍTŐ KAMPÁNY

Minden KTM bérlő részére
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Cégünk, a Ring Autóház Kft. 1996-ban 
kezdte meg gépjármű értékesítési és 
szervizelési tevékenységét Szolnokon.  
A Fiat, Hyundai és Suzuki hivatalos 
Szolnok megyei márkaképviseleteként 
működünk. 

Szervizünkben mindhárom márka teljes 
körű szervizelését és alkatrész forgal-
mazását végezzük.

Karosszéria és fényező műhelyünk vállalja 
minden típusú autó karosszéria javítását, 
fényezését számítógépes festékkeverő és 
elemző rendszerrel, ami biztosítja, hogy 
bármely márka bármely modelljéhez a 
gyári színt tudjuk használni. 

Teljes körű kárügyintézést vállalunk 
valamennyi biztosító felé, beszerezzük a 
kár kifizetéséhez szükséges igazolásokat, 
engedélyeket, lehetőség van gyorsított 
kárfelvételre is. 

Műszaki és eredetvizsgát minden nap 
vállalunk, akár azonnal vagy rövid 
határidővel. 

Koncepciónk: az ügyfél bizalmának 
megszerzése és megtartása!

Stratégiánk fő eleme: segítséget nyújtani 
ügyfeleinknek, megoldást adni mindenre 
A-tól Z-ig, ALFA-tól OMEGA-ig, ami gép-
járművel kapcsolatban felmerülhet. 

A Ring Autóház az elégedett ügyfelekért 
dolgozik. Reméljük, hamarosan Önt is 
közöttük üdvözölhetjük!

MI KULCSOT 
ADUNK 

VÁGYAIHOZ!

a gépjármű-kereskedelem és szervizelés területén
Negyed évszázados tapasztalat
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A Hortobágy
kevésbé ismert csodája:
Az Egyek-pusztakócsi 
mocsarak 

A Tisza-tóra a legtöbben kerékpározni, csónakázni és 
strandolni érkeznek, ám ezeken kívül megannyi lehetőség 
is várja a látogatókat. Az indulás előtt nem elég a párnázott 
ülepű kerékpáros nadrágot, a kalapot és a fürdőruhát be-
pakolni, hanem érdemes egy kényelmes túracipőt is eltenni. 
A Tisza-tótól nem messze található Hortobágy temérdek 
természetközeli látnivalóval várja a látogatókat a csikóso-
kon és a gulyákon túl.

Tiszafüredről Debrecen irányába kell indulnunk a 33-as számú 
főúton, hogy a Hortobágy egyik legváltozatosabb vidékét 
fedezhessük fel. Érdemes figyelni a nemzeti park honlapját, 
hiszen időről-időre hirdetnek meg szakvezetéssel egybekötött 
programokat (Górési madármentőhely lakóinak bemutatása 
egy Feteke-réti sétával és a Górési tanösvénnyel egybekötve; 
Mesél a múlt címmel gyalogtúra a Meggyes csárdához), ekkor 
egy szakavatott kísérő minden, általunk nem ismert érdekes-
ségre felhívja a figyelmet. Amikor erre nincs lehetőség, akkor a 
tanösvényeken való eligazodásban a HNP honlapjáról letölthető 
e-bookok tudnak segítséget nyújtani, hogy magunk fedezhes-
sük fel az érdekességeket. 

Miután autóval elhagyjuk Tiszafüredet néhány kilométer meg-
tételét követően baloldalt, a Patkós Csárda mellett a HNP Nyu-
gati Fogadóházát láthatjuk. E mögött található a Sóút, amelyen 
egykoron a legfontosabb árucikkeket szállították Debrecenből 
Budapestre. A földút csak száraz időben járható, de a túrát 
nem itt kezdjük. Innen tovább kell menni Tiszafüred-Kócsújfalu 
felé, ahol a Kaparó csárdánál megállva indulás előtt ihatunk 
egy kávét, majd az út túloldalán lévő parkolóból pedig kezd-
hetjük is a túránkat. Az idefelé vezető úton a Hagymás-lapos 
mellett haladunk el, ahol megannyi darut, liliket vagy éppen 
nyári ludat lehet megfigyelni. 

Csupán néhány kilométerre található Tiszafüredtől az Egyek-pusztakócsi 
mocsarak világa. Megtekintésére érdemes egy napot szánni. Aki a Hortobágy 
adta szabadságot szeretné átélni, elidőzni a „kis Tisza-tónak” is nevezhető 
Fekete-réti mocsárnál vagy megismerni a madárrepatriáló telep munkáját, 
annak érdemes szendvicsekkel és innivalóval felszerelkezve megcélozni ezt a 
talán kevésbé ismert, de annál csodálatosabb helyet.

Kovács Janka

Egyek-pusztakócsi 
mocsarak bemu-
tatóterület-Górési 
tanösvény

Szálkahalmi tan-
ösvény

Hortobágy-Halas-
tavi bemutatóte-
rület
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Kiindulás: a Kis-Jusztus mocsár
A Kis-Jusztus mocsártól indul a túra, ahol többek közt nagy 
kócsagok, récefélék, nyári ludak, bíbicek, cankók láthatók. 
A madarak megfigyelésén túl érdemes egy kicsit megállni 
és megtekinteni a Tisza, vagy valamikori mellékfolyójának a 
medrét. Innen mintegy négy kilométeres túrával érhető el a 
célpont: a Górés-tanya, ahol a madárrepatriáló telep is mű-
ködik. Táblák nem jelzik az utat, de elegendő, ha a kitaposott 
földutat követjük. A löszös talaj miatt száraz időben poros, de 
némi csapadék után rendkívül saras lesz, amikor kisebb kihí-
vás talpon maradni. Egy esetleges küszködés viszont minden 
percet megér.

Ahogy egyre távolodunk az autók robogásától, úgy tárul 
szemünk elé a végtelen löszpusztagyep, amelyből a kurgánok 
magasodnak ki. A Tisza szabályozása előtt ezt a területet 
árvizek formálták: az ide kiöntött Tiszának víztározójaként 
működött a mocsárvilág, s ahogy levonult az árhullám, úgy 
csordogált le a víz lassan a Hortobágy déli mocsarain, a 
Zádor folyón és a Körös-Berettyón keresztül vissza az eredeti 
medrébe. A folyószabályozás után már nem terült el a Tisza 
árja, a mocsárvilág összezsugorodott és új szerepet kapott: 
szántóföldeket alakítottak ki.

Az itt található löszpusztagyepet 2004 és 2008 között az 
Európai Unió Life-Nature programja keretén belül formálták 
arra a képre, amit mintegy kétszáz évvel ezelőtt lehetett látni. 
Visszatelepítették a vázfajokat, így ma is találkozhatunk olyan 
növényfajokkal, mint a veresnadrág csenkesz, a barázdált 
csenkesz, a keskenylevelű réti perje, az árva rozsnok vagy 
például a macskahere. A szakemberek azóta folyamatosan 
figyelik és karbantartják a területet, hogy örökre megmarad-
jon ez a különleges élőhely. 2013-ban a környékről teljesen 
eltűnt ürgét telepítették vissza a szakemberek egy KEOP 
projektnek köszönhetően, ami kedveli a nagy kiterjedésű 
gyepterületeket. Ha van távcsövünk, akkor annak segítsé-
gével közelebbről is megpillanthatjuk az eledel után kutató 
kékvércsét, vörös vércsét, egerészölyvet, gyurgyalagot, kis 
őrgébicset vagy éppen a szalakótát. 

Kunhalomra fel!
Amikor megérkezünk a Górés-tanyához, érdemes először 
a Filagória-halomra felsétálni, a környék legmagasabb 
kurgánjára, ami egy többezer éves temetkezési hely. Amikor 
felkapaszkodunk a meredek falán, akkor jusson eszünkbe, 
hogy talán 1000 évvel ezelőtt honfoglaló őseink valamelyike 
is pont így sétált fel rá, hogy körbepásztázza a környéket… 
Tetején kis padok várják a megfáradt kirándulókat, akik idilli 
környezetben pihenhetnek.

Górés-tanya
Az itt látható, a XX. század első felében épült házban tanya-
iskola működött, amibe a környéken élő gyerekek jártak. A 
tanyán folyik a madárrepatriálás, azaz a sérült madarakat 
orvosi ellátásban részesítik, majd lehetőség szerint visszahe-
lyezik eredeti élőhelyükre. Leggyakrabban gólyák és raga-
dozómadarak érkeznek az 1991-ben létrehozott madármentő 
állomásra, de emellett születések is történnek. Megesett már, 
hogy egy-egy fióka azért maradt a telepen, mert az embert 
tekintette fajtársának. Miután a madarak visszanyerik kon-
díciójukat és a szakemberek úgy látják, hogy ismét megáll-
hatják helyüket a szabadban, akkor gyűrűzés után szabadon 
bocsátják. A leggyakrabban itt gyűrűzött madarak közé tarto-
zik a fehér gólya, az egerészölyv, a héja, a vörös vércse és az 
erdei fülesbagoly. A röpdékben azokat a madarakat láthatjuk, 
akiket az egészségügyi állapotuk miatt nem lehet szabadon 
engedni, így a karvaly, a rétisas vagy a vándorsólyom állandó 
lakhelyéül szolgál. Mindemellett vannak olyan különleges, 
tudományos értéket képviselő fajok is, amelyeket a telepen 
tartanak, mert segítséget jelentenek a további tudományos 
munkához. 

A Filagória-halomról jól belátni a Górés-tanyát
és a madárrepatriáló telepet.

A terület jellemző látképe kunhalommal és a múlt 
századi tanyavilágot idéző istálló épülettel.
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Fekete-réti mocsárvilág és a tanösvény
A túrát a tanösvény meglátogatásával lehet folytatni és 
egyben lezárni. A nemzeti park által kialakított csatornapar-
ton - ami a mocsarat látja el vízzel – egy kellemes séta után 
tárul szemünk elé a nyíltvizes rész. A tó korábban szabályos, 
szögletes alakját 2012-ben alakították át mostani formájára, 
azaz az élesebb sarkokat lekerekítették. A 9 ha kiterjedésű, 
változatos mederformájú, zömében nyíltvizes-hínáros élőhe-

lyen az itteni halállomány biztonságosan telel át. Horgászni 
itt tilos. A mocsár kilátójából megfigyelhetjük a gémféléket, 
a vadludakat vagy éppen a bakcsókat, kárókatonákat és a 
varjakat, valamint a dankasirályokat és a szerkőket. Aki még 
egy ekkora túra után érez magában némi erőt, az akár evezős 
csónakkal húzhat néhányat a mocsár labirintusában! 

Innen már csak a visszaút maradt. A túra összesen: 10 km 
hosszúságú, amit gyalog vagy száraz, csapadékmentes idő-
ben kerékpárral is meg lehet tenni. 

Amennyiben sérült madarat talál, azt 
a HNPI Természetvédelmi Őrszolgálata 
számára jelentse ezen a telefonszámon: 
30/269-6901!



1037 Budapest, Gyöngysor u. 10-12. • webáruház: www.maritimehajosbolt.hu • www.maritime.hu
Telefon: 06 1/367-4905 • 0630/933-0669

Minden, ami hajózás!
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A Tisza-tó titkos erdeje,
ahol többszáz éves tölgyfák állnak:

A Tiszádi őstölgyes

Ha a legnagyobb keresőbe beütjük a Tiszádi őstölgyes nevét, 
csekély információt találni róla. Szinte minden turistatérkép 
jelöli, ám csak kevesen tudják, mit is rejt pontosan. Története 
régebbre nyúlik vissza, mint a Tisza-tó létrehozása: megélte 
a háborúkat és még a folyószabályozást is. Ha ez a tölgyes 
mesélni tudna, biztosan elmondaná sok átélt emlékét, hogy 
milyen emberek jártak itt és mik történtek lombjai alatt. 

A Tisza-tó létrehozását az 1960-as években kezdték meg. A 
tározó létrejöttéhez a terület már adott volt, hiszen az 1800-
as évek derekán történt folyószabályozáskor létrehozott 

gátak már rendelkezésre álltak. Ezeket néhol magasítottak, 
míg máshol újat építettek. A munkálatok előtt a tározó ma 
vízzel borított részét a Tisza alkotta saját képére az áradások 
során. Az akkori látképet úgy kell elképzelni, hogy közel felét 
mocsári és vízi vegetáció, mocsárrétek és nedves legelők 
alkották; mintegy negyedét természetes ártéri fűz-nyár 
ligeterdők és különböző erdőtársulások, valamint telepí-
tett erdők és gyümölcsösök tették ki; ugyanekkora volt a 
mezőgazdaságilag művelés alatt álló terület, míg a legkisebb 
részére pedig cserjés, bozótos vegetáció volt jellemző.

Ha térképen tervezgetjük kirándulásun-
kat, vagy éppen csak bogarászgatunk 
rajta, akkor Poroszló és Tiszafüred között 
feltűnhet egy jelölés: Tiszádi őstölgyes. 
A tölgyes védett területen áll, ahol olyan 
állat- és növényfajok élnek, amelyek igen 
érzékenyek az ember által keltett zajokra 
és a zavarásra. Ezen túlmenően a Tisza-
füredi Madárrezervátum részét képezi, 
amely korlátozottan látogatható.

Kovács Janka
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Ebből az elegyből mára a vízinövények kaptak főszerepet, 
ám mégis találni ártéri fűz-nyár ligeterdőket. Az aljnövényzet 
általában sűrű és főként gyalogakác borítja. Az erdők gyorsan 
fejlődnek, többségük érintetlen, de járhatatlan is. Kedvelt köl-
tőhelynek számítanak a ritka, fokozottan védett madárfajok 
számára is. Mindemellett pedig jellemzőek még a kőris-tölgy 
ligeterdők, ahol a Tiszádi őstölgyes is megtalálható.

Az őstölgyest a Tiszavalki-medencében kell keresni. Ennek a 
többi medencéhez képest a legmozaikosabb a növényvilága. 
A medence a Tisza völgyének szabályozás előtti jellegzetes 
képét tárja elénk: morotvákkal, Holt-Tisza ágakkal tarkított 
ősi árteret láthatunk itt. A medence és a környéke kedvelt 
fészkelőhely a védett madarak számára, ami időben és helyi-
leg is korlátozottan látogatható. 

A tiszádi erdőben óriási kocsányos tölgyek magasodnak az 
ég felé és olyan érzetünk támad, mintha egy másik világba 
csöppentünk volna. Nincs már sok belőlük, a becslések 
szerint mintegy 50-100 fa állhat a tölgyesben. A kocsányos 
tölgyek akár 800-1000 évig is élhetnek, ám ezek ennél jóval 
”fiatalabbak”: körülbelül 200-300 évre lehet tenni a korukat, de 
pontosat senki nem tud mondani.

Néhány fa nincs már jó állapotban, hiszen túl magas számuk-
ra a talajvíz. Emiatt több hatalmas, öles fa kidőlt és csak az 
erdei állatok lépkednek rajtuk, ahogyan kiolvasható a hóba 
taposott lábnyomuk alapján. 

Az őstölgyes mindig is ismert terület volt a környéken élő 
emberek számára, az 1700-as évekbeli térképek is jelölik 
meglétét. Egyes kutatások szerint az erdőrészt az egykori 
tulajdonosa már a 19. században fokozottan védte, így ott 
semmilyen fakitermelési munkát nem lehetett végezni. 

Poroszló község történelméről szóló könyvben lehet még egy 
kicsit több információhoz jutni a területről. A Szuromi Rita 
történész által írt könyvben a tiszádi részről azt tudhatjuk 
meg, hogy a Prisztás család lakott az erdő közepén az 1920-
as években. ”Gerendák tartották a paticsfalat, ami kívülről 
tapasztott volt, benne egy szoba, konyha, kamra, a szobában 
pedig egy kemence adta a meleget a hideg téli estéken. A ház 
teteje és a melléképületeké nádból volt felütve.” – a könyv 
szerint mindezt Nagy Lászlónak mesélte el Özvegy Juhász 
Jánosné Prisztás Margit, 1911-ben született egykori tiszádi la-
kos. Az itt élő család egy kis gazdaságot vezetett, ahol istálló 
és disznóól is állt. Mellettük húzódott a Tiszádi út, és innen 
nem messze szántóföldek terültek el, amelyeket kapáltak. 
A könyvben írtak szerint az elszigetelt életet az arra járók 
beszédei színesítették, illetve a Tiszádba lejáró birkanyáj 
juhászának hírei. Mai szemmel nézve nem volt egyszerű az 
ártéri élet, ám annál színesebb, mert az ott lakók együtt éltek 
a természettel. A visszaemlékezések szerint egy ladik állt 
a tiszádi parton, amivel sulymot mentek gyűjteni fogyasz-
tási célból. A szúnyogcsípés ellen büröklevéllel kenték be 
testüket, és a gyerekek az ősszel beérett komlót kötényükbe 
gyűjtötték. A teafőzéshez meggyfalevelet és birsalmaleve-
let használtak, gyümölcsöket pedig a közeli gyümölcsösből 
tudtak szerezni. Mivel magukra voltak utalva, távol éltek a 
civilizációtól, ezért a család minden tagja kivette a részét a 
ház körüli munkában, így például a lányok is tudtak evezni. 
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A  cukrászda 2010. május 1-jén nyitott a 33-as főút mellett. 
Az üzletben naponta 16 féle főzött fagylalt, fagylaltkely-
hek és jégkristály várja a frissülni vágyókat. Gyümölcs-
fagylaltjaink 70% gyümölcsöt tartalmaznak. További 
újdonság a diabetikus fagylaltok megjelenése kínála-
tunkban. Kávéinkat az egyik legjobb minőségű és leg-
népszerűbb ILLY termékeiből készítjük, az ízesített kávé-

tól a forró csokoládéig. Természetesen az itallapról 
nem hiányoznak az alkoholos és alkoholmentes 

italok, valamint a csapolt sör sem.  A naponta 
megújuló sütemények bő választékát az egri 
Marján Cukrászda biztosítja számunkra.

TÉRJEN BE HOZZÁNK, 
ÉS TAPASZTALNI 

 FOGJA, HOGY NÁLUNK A MINŐSÉG UTÁN 
A VENDÉG AZ ELSŐ!

Címünk: Poroszló, Fő út 20.
Tel.: +36 (30) 4908-033, +36 (36) 353-047 

e-mail: renatareisz81@gmail.com; www.sarokhaz.eu

Apartmanunk 2 db háromfős ( 1 db francia és a 1 db single ágy), 
1 db kétfős szobával, 2 db zuhanyzós fürdőszobával, 2 db teljesen 
felszerelt, gépesített konyhával, és egy étkezővel, WiFi-vel 
rendelkezik. Tökéletes kikapcsolódást biztosít családok vagy 
baráti társaságok számára, akik kellemes pillanatokat tölthetnek 
el a hatalmas, fedett teraszunkon is, ahol profi grillezővel várjuk 
a gasztronómia szerelmeseit.
A kertben kialakított mini focival pedig az egész család részt 
vehet egy barátságos mérkőzésen.
A gyermekek az udvarunkon akár kiskacsát, kislibát vagy 
kiscsirkét is simogathatnak. És ha ez még mindig nem lenne elég, 
biztosak vagyunk benne, hogy apartmanunk házőrzőjét, Zserbót, 
a tacskót, is bármikor rá tudják venni egy kis labdázásra!
Hogy mire számíthattok még? Csend, nyugalom és a vidéki élet 
szépségei, no meg persze A TISZA!

Címünk: Poroszló, József Attila út 6.
Tel.: +36 30 477 5834

e-mail: zserboapartman@gmail.com

FINOMSÁGOKKAL VÁR 
A SAROKHÁZ CUKRÁSZDA,

ÉS NYUGODT PIHENÉSSEL 
A ZSERBÓ APARTMAN!

A könyvben visszaemlékező Margit is többször átevezett a 
Tiszán Tiszafüredre. Az egykori ház ma már nem áll a tiszádi 
dombon, ami némileg védve volt az árvizektől. Helyén később 
erdészház épült, melynek néhány tégláját látni a területen.

Az őstölgyes másik érdekessége, hogy egy mocsárciprus 
is áll Tiszád területén, egy vízzel folyamatosan feltöltött 
mélyedés partján. Légzőgyökerei lábszárközépig érnek, és 
a fa –méretéből ítélve – nem lehet idős, talán 50-70 éves. 

Eredetéről semmit nem tudni, de vélhetően egy erdész tele-
píthette oda. Ezt abból lehet gondolni, hogy a nem őshonos fa 
véletlenszerűen az ország több pontján feltűnik.

Az őstölgyesnek igazán titokzatos története van. Az ide való 
belépés az év túlnyomó részében tilos, hiszen fokozottan 
védett madárfajok költenek a területén, amelyek a zavarásra 
érzékenyek.
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A-tól H-ig, az Alapoktól a kész Házig!A-tól H-ig, az Alapoktól a kész Házig!
Nálunk ön választ!Nálunk ön választ!

 



55

I V.  É V FOLYA M 1 .  SZ Á M 2021 .  TAVA SZ

GIFT MODULE HOUSEGIFT MODULE HOUSE

GIFT ISLAND HOUSEGIFT ISLAND HOUSE

GIFT SMART HOUSEGIFT SMART HOUSE

VÁLASZTHATÓ MÉRETEK:    S, M, L, XL,  XXL...      

FELSZERELTSÉGI SZINTEK:   A, B, C, D, E, F, G, H

 
 

 

 
VEGYE MEG RÉSZENKÉNT
ÉPÍTSE FEL ELEMENKÉNT  
 AKÁR 1 000 000.- FT-TÓL!

REZSI- ÉS KÖZMŰMENTES,
SZIGETÜZEMŰ MEGÚJULÓ
ENERGIÁK HASZNÁLATA

TESTHŐMÉRSÉKLET,
BESZÉD ÉS TÁVVEZÉRELT
OKOS OTTHON, PASSZÍVHÁZ
MEGOLDÁSOK

 

RENDELJE MEG MÉG MA, ÉS 45 NAP MÚLVA SZÁLLÍTJUK!
BŐVEBB INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE FEL OLDALUNKAT



56

Kovács Janka

Kirándulj a Tisza-tó 
félszigetén, 
a Telekháton!

A Telekhátat Abádszalók és Tiszaderzs között 
találod. A gátról érhető el a félsziget, ami egy 
félnapos kirándulás során könnyedén bejárható. 
Az utat előre megtettük neked. Vár az erdő,
mutatjuk az utat!
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Ha Abádszalókról indulsz el Tiszaderzs felé, akkor a gát bal 
oldalán egy kis hídként szolgáló zsilipet találsz, mellette kis 
házikóval. Ha már csak a gátról nézel át a víz felőli oldalra, 
egy rejtett csodavilágra bukkansz. A Telekhátnak nevezett 
terület a horgászok által kedvelt rész, amit sűrű ártéri erdő 
borít és kitaposott ösvénye megannyi érdekességet rejt.

A Telekhát több kilométer hosszan nyú-
lik el. Az egyik oldalát az élő Tisza, míg 
a másikat a tározó által elöntött terület 
nyaldossa. Egy kis gáton lehet bejutni 
a sűrűjébe a kitaposott utat követve 
a felénk magasodó, belógó fák között 
sétálva. Amikor a tározó munkálatait 
az 1960-as években előkészítették, itt 
is folytattak régészeti feltárásokat és 
lelőhelyként tartják számon. 
Az első, balra kanyarodó útra most nem fogunk letérni a túra 
során, hanem továbbindulunk egészen az élő Tiszáig. A magas 
fák felénk borulnak, és ha nyáron járunk erre, akkor érdemes 
szúnyogriasztóval is felszerelkezni, különben táncos túrán 
vehetünk részt! Követve az ösvényt először egy elágazáshoz 
fogunk érni. Ha jobbra haladunk, akkor egészen Tiszaderzs vo-
nalába jutunk el, de ha balra, akkor Tiszanána-Dinnyéshát felé.

A baloldali utat választva partmenti kidőlt fák és nádasok 
közt sétálunk. A víz mellett horgászhelyeket látni, innen pedig 
remek kilátás nyílik a Sarud és Tiszanána-Dinnyéshát közötti 
gátszakaszra. Az ösvény mellett már az élő Tisza húzódik, túl-
oldalán pedig az Álompartot pillanthatjuk meg a jellegzetes, 
romantikus kikötőjével. A vízen motorcsónakok húznak el, és 
nyáron hallani a túlparti strandon lubickoló vidám zsivajt.

A szigetet nem lehet körbejárni, csupán egy néhány kilométe-
res túrát lehet tenni. Mivel egy belső kis tóval is rendelkezik, 
ezért érdemes nem letérni a kitaposott útról, mert könnye-
dén víz előtt találhatjuk magunkat. Sőt, már csak azért sem 
illik az erdő sűrűjében kutatni, hogy az itt élő madarakat és 
állatokat ne zavarjuk! Ha viszont csendben megállunk néhány 
percre, a madarak trillázását is meghallgathatjuk.

Ha innen visszaindulva Tiszaderzs felé vesszük az irányt, akkor 
szintén hasonló csodavilág vár ránk. A korábban látott élő Tisza 
sodrása helyett a zsilip felé fordulva, most álló partmenti víz 
tárul a szemünk elé. Ha elértük a Telekhát bejáratát, akkor 
jobbra fordulva egy kis hídon átsétálhatunk, ahol egy óriási, 
vízbe nyúló kidőlt fát is láthatunk. A területet télen jártuk be 
a túraút megosztása miatt. A hóban megannyi erdőben élő 

állat lábnyomára lettünk figyelmesek. A befagyott, alacsony 
téli vízszintre esett hóban madarak sétáltak, és sajnálatos 
módon vízbe fagyott békával is találkoztunk. Róka is járt a hóval 
borított jégen: pontosan lehetett követni, merre lépdelt és még 
azt is ki lehetett olvasni a friss nyomokból, hogy szerencsétlen-
ségére még el is csúszott. Gyorsan felpattanhatott, mert aztán 
nyomai a zsilip irányába lassan eltűntek. 

Nyári időszakban a Tisza-tó jellemző növényével: a sulyommal 
lehet itt még találkozni. Innen továbbsétálva az Abádsza-
lóki-medence sarkát pillanthatjuk meg, amire a nagykiter-
jedésű nyílt vízfelület a jellemző. Nagyobb vízi- és mocsári 
növényállományok csak az I., II., III. és IV. öblítőcsatornák 
környékén és a Telekháti rész partszegélyi régiója men-
tén alakultak ki. A medence DK-i és DNy-i része majdhogy 
vízinövényzet-mentes, csak kisebb foltokban lehet találkozni 
például: békaszőlőhínárral. A medence hullámveréstől védet-
tebb öbleiben szinte azonos területi arányban fordulnak elő 
a rucaöröm-sulymoshínár és a tündérfátylas-sulyomhínár 
társulások, emellett vízidarával is lehet még találkozni.

Az út nagyjából 6 km hosszú és nem szükséges hozzá külö-
nösebb erőnlét. Autóval nem lehet bejutni, de a sziget belső 
ösvényén már a kerékpárt sem egyszerű magunk mellett 
tolni. Gyalogosan ajánlott az út megtétele.

Bejárat a Telekhátra, a nádas között.

A vízbe dőlt fa csodálatos látványt 
nyújt, érdemes fotót készíteni róla.
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Álomesküvõk
és rendezvényszervezés
a mesebeli Tisza-tónál!

Szeretettel köszöntök mindenkit! Sléder Mónika vagyok, esküvő- és rendezvényszervező a Tisza-tónál. 

Ha a nagy napotok tervezéséhez és szervezéséhez keresel segítséget: olyat, aki leveszi a vállatokról a terhet, mind-
emellett odafigyel a költségekre az álomesküvőtök valóra váltása közben, akkor a legjobb helyen jársz! Szeretnék 

mindent megtenni, hogy a nagy nap zökkenőmentesen alakuljon számotokra és maga legyen a megtestesült álom! 

Minél több oldalról nyertem betekintést az esküvők világába, annál inkább éreztem szükségét egy olyan vállalko-
zás létrehozásának, amely azoknak a pároknak segít esküvőt szervezni, akik egyedi és természetközelire vágynak 
és mindezt a csodálatos Tisza-tó élővilágától egy karnyújtásnyira szeretnék megvalósítani mesebeli környezetben, 

csicsergő madarak hangjára, esetleg romantikus naplemente közben…

A jelenlegi helyzet mindannyiunk életére hatással van: ezért kerestünk olyan megoldást, ami a jelen álláshoz is 
tud igazodni. Ez pedig nem más, mint a természetközeli esküvők, a minőségi rendezvények, melyet ezen a csodás 

vidéken számotokra szervezünk meg az első lépéstől az utolsóig:

Generál szervezés 
 az ország bármely területén,

esküvők, valamint leánykérés, 
legény- és leánybúcsúk, 

céges rendezvények, születésnapok,  
évfordulók, babavárók és egyéb rendezvé-

nyek lebonyolítása.
Nálunk minden rendezvényt 

megtalálsz egy helyen! 

Több szolgáltatóval működünk együtt, ezért 
bármely területen tudunk segíteni!

Egy rendezvényt nemcsak megszervezni 
 és lebonyolítani kell, 

hanem a látványra is kell hatni…

Egyik közreműködő partnerem, Balogh-Horváth Judit dekoratőr és esküvő koordinátor, 
aki a Vintage Decor tulajdonosa.

Judit stílusjegye tökéletesen passzol a Tisza-tóhoz megálmodott romantikus – vintage - rusztikus és klasszikus 
dekoráció elkészítéséhez. Tapasztalatának és kreativitásának köszönhetően lehet szó bármilyen dekorációról, ő 

megvalósítja a Ti elképzelésetek alapján.

„Álmodd meg, mi megvalósítjuk!”
Elérhetőségek:                             

info@tiszatoeskuvo.huSléder Mónika
www.tiszatoeskuvo.hu

+36 30 789 6016

Balogh-Horváth Judit
www.provenceeskuvo.hu

+36 30 010 2326



A Tisza-tó
titkokat  hordozó
kápolnái,
templomai

Abádszalók: Szent-Móric kápolna
A Kunhegyes és Abádszalók között található Szent-Móric 
kápolna már az útról megkapja minden utazó szemét, 
ahogy a szántóföldek között az égbe magasodik. Meg-
találni egyáltalán nem ördöngösség, egy földút vezet el 
hozzá. Aki először látja ezt a neogótikus templomot, az 
bizonyára elgondolkodik azon, kik és miért építhették 
pont ide. A válaszhoz egyáltalán nem kell régre vissza-
nyúlni csupán 1896-ig, amikor gróf Nemes János - Steindl 
Imre építész tervei alapján - megépíttette. A kápolna 
azért van a puszta közepén, hogy a gróf úr családjának 
és cselédjeinek ne kelljen messzire menniük az imád-
ságokért. Tudniillik a kápolnától egy fasor vezetett a 
kastélyig, ami ma már nem áll. 

A Szent Móric kápolna egy kunhalomra épült, amit a 
helybéliek Kisfás-halomnak hívnak. A kápolna a máso-
dik világháború alatt megsérült, amit helyreállítottak, 
viszont a kastély és a környék házai megsemmisültek. 
1965-ben még tartottak itt szentmisét, de azután nem 
sokkal betörtek, összetörték a berendezést és feltörték 
a grófi család sírkamráját. A kápolna éveken keresztül 
igen rossz állapotban volt, de 2014-2015 környékén felújí-
tották és visszakapta eredeti pompáját.

Abádszalók – Tiszaörs – Tiszaszentimre 
– Tiszaderzs. E négy település egyházi 
épületei nemcsak szakrális, hanem tör-
ténelmi jelentőséggel is bírnak. Ha nincs 
strandidő, ezeket mindenképp keresd fel!
Kovács Janka
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Tiszaörs: Temetőkápolna a kunhalom tetején
A falu főutcájának közepére érve két templomot is 
láthatunk, viszont tekintetünk inkább a dombon álló-
ra szegeződik. A Tiszaörsi Temetőkápolna az átutazó 
szemét is rögtön megkapja, hiszen kevés ilyen látvány 
van az Alföldön! A kápolnát a falu legmagasabb pontjára: 
egy 94,1 méter magas kunhalomra építették 1880-ban, 
amelyhez 14 stáción keresztül lehet feljutni. A kápolna 
és a temető érdekessége, hogy az egykori plébános: 
Kanizsay Károly saját költségén építtette és halála-
kor itt helyezték őt örök nyugalomra. Az odavezető út 
két oldalán található stációkat a faluban élő családok 
bevonásával építették, akik gondozták is, majd később 
ezek környékére temetkeztek. A temetőben a régi sírok 
felfedezése különleges élménynek is beillik.

Tiszaszentimre: Református templom 
és a Téglamúzeum
A Tiszaszentimre központjában lévő református temp-
lomban található az Egyházi Pecsétes Téglák Gyűjte-
ménye. A templom felújítása során kerültek elő az első 
jelölt téglák, amiket Fodor Gusztáv lelkész kezdett el 
gyűjteni, melyekből kiállítást is létrehozott a templo-
mon belül. A felújítás során az első téglák a lépcsőből 
kerültek elő, rajtuk a feliratokkal: ”T.SZ.IRE”, azaz Ti-
szaszentimre vagy ”REFORMA.EK”, tehát Református 
Egyházközség és ”TSZEKL”, mint Tiszaszentimrei Eklézsia. 
Többen megtalálták a templom építésének dátumát: 
1772-t. A téglákba az egykori mesterek monogramjukat, 
vagy a tégla készítésének évszámát rajzolták, de vannak 
olyan darabok is, amelyek egy gyerek lábnyomát vagy 
egy macska mancsnyomát őrzik. A kiállítás megtekinté-
séhez előzetes bejelentkezés szükséges!
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Tiszaderzs: 
Domonkosrendi Mária-templomrom
A település helyét jelentő magaslat már a történelem 
előtti időkben is lakott volt. Maga a falu minden bizonnyal 
már a XIII. század előtt is létező település. Román stílusú 
templomának nyomai is az egyházi élet kora középkori 
eredetére, ill. jelenlétére utalnak. A honfoglalást köve-
tően a Tomaj nemzetség ősi birtokai között szerepelt, a 
XIII-XIV. században pedig a Szalók és a Tomaj nemzetsé-
gek birtokolták. A XIII. században itt lehettek birtokai a 
Derzsy nemzetségnek is, a XIV. században a Kun, a Pásztói 
és a Losonczy család rendelkezett a faluban birtokkal. 
A Derzsyekkel együtt a Bajomiak, majd Mohács után a 
Derzsyeken kívül a Fürök, Szabók, Chernelek birtokolták. 
A település régmúltját idézi az 1200-as évekhez kapcso-
lódó kert és a benne lévő román stílusú domonkosrendi 
Mária-templomrom. A homlokfal íves kapuja és az északi 
fal kis része őrzi az Árpád-kori téglaépítészet emlékét. A 
templomnak épült téglaépületet a feljegyzések szerint 
az 1706-os Rabutin-féle hadjárat idején égették fel. Van 
egy legenda is Tiszaderzsen: eszerint a Borbély-kúriát és 
a templomot egy alagút köti össze. Hogy ez igaz-e vagy 
sem, a helyiek se tudják, de többen gyanakszanak arra, 
hogy valós lehet a legenda…

06-30 547-7468                    
REPÜLJ, HAJÓZZ VELÜNK! 

www.watair.hu 
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PLUG-IN HYBRID, 
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WHITE & COLOR VERSION

PEUGEOT OROSZLÁN, 
1234 Oroszlán, Autó utca 7. 
Tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

1Jelen ajánlat a 2021. február 8. és 2021. március 31. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 3008 Premium Edition vásárlása esetén. Az akció időtartama  
alatt minden új Peugeot 3008 Premium Edition felszereltségű autóhoz felár nélkül, ajándékba adjuk az Active kivitelen felüli felszereltségi elemeket, melyek együttes értéke bruttó  
400 000 Ft. A fenti kedvezményes ajánlat teszt- és használt Peugeot 3008 vásárlására nem vonatkozik. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze.  
A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció 
visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben, illetve keresse fel a www.peugeot.hu honlapot!

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,   
további feltételek   
teljesülése esetén.**

*Minden 2020. november 2. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 3008 személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás 
mellé most +2 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson 
túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket 
előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. **A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az 
esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

ÚJ PEUGEOT 3008 
PREMIUM EDITION  
400 000 FT  
AJÁNDÉK FELSZERELTSÉGGEL1

Az új Peugeot 3008 modell WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása 3,9–5,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 103–124 g/km. 
Az új Peugeot 3008 HYBRID4 modell WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása 1,5 l/100 km, CO2-kibocsátása 106–125 g/km.
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A Nagykunság legmagasabb pontja:

Az abádszalóki 
Király-halom

Ha a legnagyobb keresőbe beütjük a Király-halom nevét, vaj-
mi keveset lehet róla találni. Az Alföldön több hasonló nevűvel 
is találkozni, sőt még egy étel is szerepel a találati listán. Az 
abádszalókiról sajnos igen kevés információ található. Dr. 
Tóth Albert kutatásaiból annyi ismeretanyag áll rendelkezé-
sünkre, hogy a halom a tengerszint felett 102 méter magasan 
helyezkedik el. Ő egyébként az Alföld kunhalmait és kurgán-
jait a környék piramisainak nevezi, ami igen találó, hiszen ha 
átutazóban vagyunk, megannyi hasonló magas, a tájból kicsit 
idegennek látszó dombot láthatunk. 

A piramisként égbe magasodó halmok meghatározó látképei 
az Alföldnek, amiket rendszerint szántóföldek vesznek körül. 
Nincs ez másként az abádszalókival sem, amit egy könnyű 
gyaloglással lehet elérni.

Mi a kurgán? A kurgánok (régi magyar 
néven korhány) a sztyeppei népek temet-
kezési helyei. A kurgán a halomsír egyik 
fajtája: fedett, de nem feltöltött gödörsír 
fölé emeltek halmot. A kurgán török-ta-
tár eredetű orosz szó, melynek jelentése 
körülbelül a sírhalom jelentéssel bír.
Januári felfedezőutunkat egy helyi társasággal tettük meg, 
akik mindannyian ismerték a halmot. Csoportunkkal tartott 
Pacsai Norbert, Abádszalók már nyugdíjba vonult biológia 

szakos tanára, aki a város történelmét kutatva került képbe a 
halom múltjával, emellett a halom szomszédságában egykor 
működő termelőszövetkezet központi agrónómusa volt.

A halmot az Abádszalók és Tiszaderzs között elhelyezkedő 
majorság felől tettük meg, de egy másik út is vezet ide a 
város túlvégéről. A majorság melletti úton egyesen elhaladva 
elegendő csupán 1-2 kilométert sétálni, hogy egy csodaszép 
tisztásra érjünk. Utunk során folyamatosan faggattuk a tanár 
urat, aki lelkesen mesélt az itt töltött éveiről. Tőle értesültünk 
arról, hogy az itt működő szarvasmarhatelepen az akkori 
száj-és körömfájás vírusfertőzés miatt a dolgozók mind 
karanténba kerültek. Innen pedig se ki, se be nem lehetett 
menni, az állatorvost kivéve. A környék nyugalmát elnézve és 
friss karantén-élményekkel gazdagodva bizonyára szívesen 
töltött volna el mindenki itt néhány hetet…

A tisztást egy akácos öleli fél karjával, a fák törzsei között 
átsütő januári napsugarak pedig tündértáncot lejtettek. 
Itt már éreztük, hogy ez lehet a kapuja a csodavilágnak. Az 
akácos között egy földút vezet át, amin átérve már észreve-
hető volt a halom. 

Az itt elterülő Csordás-fertő védett terület. Januári ottjár-
tunkkor, a korábbi esős idő miatt feltöltődött vízzel, ami 
néhol olyan mély volt, hogy vigyázni kellett még gumicsiz-
mában is. Felettünk galambok repkedtek, míg az akácos 
ágain ragadozó madarak pihentek. A halom szélén őzcsapat 

Nemcsak földrajzi, hanem történelmi jelentőségű is az Abádszalók hatá-
rában található Király-halom, amit egy könnyű sétával lehet elérni. A több 
ezer éves feltáratlan kurgán tetejéről a Mátráig, a Bükkig, sőt tiszta időben 
még a Bihari-hegyekig is ellátni. Az előtte elterülő Csordás-fertő környé-
két megannyi állat választotta élőhelyéül.

Kovács Janka

Fotó: Fodor László
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figyelt bennünket, de hamar továbbiramodtak. Az odavezető 
földút sara megmutatta, hogy az őzeken kívül más négylábú 
is szokott errefelé járni: ezek pedig a borzok.

Ahogy közeledtünk a halomhoz, egyre jobban átjárt az a 
különleges érzés, amit az ilyen szakrális helyeken lehet 
érezni. Hiába süvített a szél, mégis valami kellemes járta át 
lelkünket. A kurgánok több ezer éves temetkezési helyek, 
amelyeket az itt élő nomád kultúrák emeltek. A fejedelmü-
ket gödörsírba temették és egy halmot emeltek a sír fölé. 
A Király-halom alatt is nyugszik valaki, de senki se tudja, 
ki lehet az. A halom tetejéről körbetekintve tiszta időben 
a Mátrát, a Bükköt és még talán a Bihari-hegyeket is látni. 
A jelenlegi, 102 méteres tengerszint feletti magassága 
korábban ennél csak nagyobb lehetett, amikor még nem 
szántották be a környékét. A többi halomhoz képest ez igen 
jó állapotban maradt fent.

A halmok a honfoglaláskor és az azutáni évszázadokban is 
fontos szerepet töltöttek be, hiszen a királyok vagy a magas-
rangú emberek ezeken a helyeken pihentek meg utazásuk 
során, mivel innen jól belátni a környéket, így védeni is könnyű 
volt. Ez azért is lehetett fontos állomás, mert a lábánál 
húzódott az erdélyi ”Sóút”, ami az Abádi-rév felé vezetett. A 
rév pedig mindig fontos hely volt egy ország életében. Dr. Tóth 
Albert kutatásai szerint a halmok általában a földbirtokosuk-
ról kapták a nevüket, ám ”Király” vezetéknevet egy abádsza-
lóki anyakönyvben sem találtak. A név eredetéről többen azt 
gondolják, hogy királyok szálláshelyéül szolgálhatott. Sőt, 
talán még Szent István királyunk is járhatott itt…

Kicsit szenzációhajhász elképzelésnek tűnhet, de Pacsai 
Norbert is alátámasztja ezt a feltételezést Anonymus: 
Gesta Hungarorumjában leírtakkal. Elmesélte, mi történt az 
Abádi-révnél. ”A Taksony fejdelem által ide befogadott török 
eredetű, besenyőnek nevezett, Thonuzoba fővezér által 
vezetett népcsoport nem akarta felvenni a keresztény hitet. 
Pogányként akartak élni. Ezt Szent István nem hagyta, ezért 
fondorlattal elraboltatta a fővezér feleségét, (aki egyébként 

Nézd meg Fodor 
László drónfelvé-
telét a halomról!

Az Abádi-rév emlékhelye nemcsak a történelmi események-
nek állít emléket, hanem a folyószabályozáskor létrehozott 
egykori Tisza gátnak is.

A Király-halom már messziről jól kivehető. Tisza időben 
tetejéről a Mátráig, a Bükkig, sőt akár még a Bihari-hegysé-
gig is ellátni.

A Csordás-fertő védett terület, csapadékos időben 
igen nehéz a halom elérése a mellette vezető úton.
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Árpád-házi rokonsággal is rendelkezett) és kisfiait Urkun-
dot (Örkéndet) és öccsét, Szalókot. Marosvárra, (amit ma a 
délvidéki Csanádnak nevezünk) vitette a három foglyot és 
megüzente a besenyő vezérnek, hogy visszakapja szeretteit, 
ha megkeresztelkedik, és ezzel ”cuius regio, eius religio” a 
besenyő nemzetrész is kereszténnyé lesz. Az eredményes-
séget fokozandó, a király a feleséget visszaküldte férjéhez, 
hogy győzze meg Thonuzobát, miszerint az Abádi-révnél 
találkozzanak, és onnan együtt mennek majd Marosvárra, 
ahol a besenyő fővezér keresztvíz alá hajtja fejét és maga az 
uralkodó lesz a keresztapja. Thonuzoba tekintettel szerette-
ire, az ajánlatot a zsarolásnak engedve elfogadta. Az Abá-
di-révnél megvalósult találkozás azonban drámai fordulatot 
vett, mert a fővezér az István király mellett lovagló németet 
hirtelen felindulásból megölte. Ezt látva István az Abádi-rév 
mellett élve eltemettette Thonuzobát és feleségét a besenyő 
sereg szemeláttára.”

Ezen a történeten kívül még több más, hasonló említést 
találni arra, hogy a révnél királyaink is jártak, amikor Erdélybe 
indultak a ”Sóúton”, mint Aba Sámuel, Orseolo Péter vagy Nagy 
Lajos. A történelmi jelentőségű pont helyére egy téglából 
kirakott nyitott zsilipet helyeztek, amelynek tetején Györfi 
Sándor Kossuth-díjas szobrászművész kisplasztikája és 
emléktáblája állít emléket a múltnak. 

A halom látogatása után érdemes felkeresni az emlékhelyet 
is, mert úgy helyezték el, hogyha a nyitott zsilipen áttekin-
tünk, akkor az egykori rév területét látjuk magunk előtt. 

Abádszalók, Őszike út 2. 
www.vitorlastiszato.hu  

e-mail: vitorlastiszato@gmail.com

+36-20/669-4462  
www.egycsepptiszato.com

  /vitorlas.vendeghaz 
 /Egy-csepp-Tisza-to

Kóstoltad-e már a Tisza-tó ízét?
Érezted-e már a Tisza-tó illatát?

Láttál e már virágzó tulipán mezőt a Tisza-tónál? 
Sétáltál-e már és beszívtad-e már a friss tulipán-
mező illatát? Kóstoltad-e már a tulipán ízét? NEM?! 
Akkor most ezt is megteheted: 2021. május – június 
hónapban! (A pontos időpontról érdeklődj: +36-
20/669-4462 telefonszámon!

 Volt-e már a kezedben ”egy csepp Tisza-tó”? 
Amennyiben még nem, akkor épp itt az ideje egy 
Tisza-tavi kirándulásnak, egy Tisza-tavi túrának, 
vagy egy Tisza-tavi nyaralásnak! 

Abádszalókon, a Vitorlás Vendégházban megkós-
tolhatod, az illatát magadba szívhatod, és kezedbe 
foghatod az ”Egy csepp Tisza-tó” sulyomkrémmel 
töl tött kézműves, étcsokoládés bonbonokat! 

Vendégházunk közvetlen a Tisza-tó 
partján fekszik, 50 méterre a gáton 
futó kerékpárúthoz, a kitaposott 
horgászhelyekhez, a Szalóki Yacht 
kikötő öblözetéhez. 
6 db 2 ágyas, 2 db 3+1 ágyas szobá-
val, 2 db 2 ágyas mini apartmannal 
és 3 db 4+2 ágyas apartman faház-
zal várjuk megszállni szándékozó 
vendégeinket!

ÁRUSÍTÓHELYEK LISTÁJA:
www.egycsepptiszato.com
ÁRUSÍTÓHELYEK LISTÁJA:
www.egycsepptiszato.com



Abádszalókot legtöbben 
a strandjáról ismerik, de 
azt kevesen tudják, milyen 
legendákat is rejt ez a 
kedves város.

Abád jelentős tiszai révhely volt és 1332-
ben már templommal is rendelkezett. A 
reformáció 1571-ben érte el, de a 15 éves 
háborúban teljesen elnéptelenedett. 
1697-ben a tatárok pusztították el, a 
templom romja 1,5 km-rel távolabb állt a 
mai falutól. Szalók is létezett már 1248-
ban, 1332-ben volt temploma is, mely a mai falutól délre 
levő kőkereszt helyén állott. A templom a 17. században 
a faluval együtt elpusztult, romjai 1772-ben még láthatók 
voltak. A falu Tiszaabád és Tiszaszalók egyesülésével jött 
létre 1896-ban.
Abádot, mint fontos Tiszai révhelyet, Thonuzaba besenyő-
vezér birtokaként említi Anonymus, Szalók neve pedig tö-
rök eredetű, a honfoglalás kori Zaluch (Szalók) személy-, 
és nemzetségnévből alakult ki.
A történeti hagyományokban szereplő Tanuzaba (régi-
esen Tonuzoba) előkelő besenyő vezéri nemzetségből 
származott. 
Tanuzaba és a Tomaj-nemzetség egyik törzsi szállása 
Tiszaabád volt.

A Kárpát-medencébe érkező magyar honfoglalók már a 
kezdeti időszakban tartósan megtelepedtek a mai Abád-
szalók területén. A megtelepülők törzsi hovatartozásának 
kérdése azonban még napjainkban sem egyértelmű. Az 
Aba nemzetség ősi birtokának részét képező Abád már 
Szent István alatt bizonyosan a létező települések sorába 
tartozott, sőt már Anonymus is említi nevét a Gesta 
Hungarorum-ban.
Az ugyanakkor bizonyosnak mondható, hogy Abádszalók 
földje a 10. század utolsó harmadára Árpád-házi, azaz 
fejedelmi birtok lett, a rajta lévő fontos átkelőhellyel, az 
Abádi révvel.
 Az Abádi rév környéke bővelkedett a letelepedésre csábí-
tó, tényezőkben: a Tisza folyó halászatra, a füves területek 
jó legelőnek ajánlkoztak. A magyar honfoglalás idején 
a Tisza erősen haldús folyó volt. Kanyarulatos menete 

lassúvá, áradásait az ártérben tartós-
sá tette. A sekélyvizes ártér könnyen 
felmelegedett, és elősegítette az ikrák 
költését. Az ártérnek az anyafolyóval 
való kontaktusa lehetővé tette, hogy a 
halköltés az áradás levonulása után az 
anyafolyóba visszajuthasson. Meg-
voltak tehát a halgazdaság biológiai 
feltételei, amik a halásztelepülést 
előmozdították. 
Elsősorban halásztelepülés lehetett 
Abád is, Szalók is. A természeti ténye-
zőkön kívül a tájat a benne élő emberi 
közösségek, társulások is alakítják. 

Abádszalók,
ahol a legendák újjászületnek
„Magas, szikár alakja túlnyúlt a bokron. Vén kalapja a bokor tetején sötétlett keresztül. 
Mosolygó szeme ravaszul csillogott; bozontos szemöldöke, a ráncok, szarkalábak az 
arcán, nem tudták elrejteni az élettel kiegyezett ember bölcs derűjét.”

66



I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  TAVA SZ

Az Abádi rév a Csipkeverők Háza közelében 
található, ezért fontos megemlíteni. Az Abádi rév 
megkapta az Apasír nevet. Az Apasír elnevezés-
ről a hagyományos népmonda azt tartja, hogy 
”Aba Samu utolsó csatája után legyilkoltatott és 
egy gödörbe dobattatott, azután eljöttek érte a 
sári barátok, és a sári templomban temették el. 
”A történelem határozottan mondja, hogy Aba a 
Tiszához közel ért szerencsétlen véget, s először 
itt temettetett el, és ezen első eltemetésének 
helyéül hirdeti a hagyomány az Apasírt.” 
Mi sem mutathatja be jobban a vidéki múltat, 
gyökereinket, mint egy izgalmas olvasmány. 
Turai Kálmán ”Libahajó” című műve, amely 
1984-ben került kiadásra. Ez a bő 200 oldalas mű 
hűen tükrözi eme csodás Tisza parti település 
múltját. Az olvasó bebarangolhatja e tájat egy 
fiatalember: Csóri Víg Jani és tanítómesteré-
nek: Öreg Őszének szemszögéből, egyedülálló 
elmeséléséből.
Megismerhetjük a nagyharcsa történetét, 
amelynek csodájára járt a környék apra-
ja-nagyja. Magával ragadja az olvasót a csodás 
tájleírás: a Tiszával, Holt-Tiszával való együttélés, 
a természet közelsége, a falusi élet szépsége.
Kedves Vendégünk, ha ellátogatsz hozzánk, 
megtalálod e vidék rejtett csodáit, hisz e párat-
lan táj, a Kunhalmok közötti túrák, a Fahíd, vagy 
a Nagyharcsa története ugyanúgy magával 
ragad, mint a történelmi Aba-sír vagy a Kőke-
resztünk története.
”Széles a világon nem volt két olyan boldog 
ember, mint öreg Ősze, meg Csóri-Víg, ahogy 
ballagtak hazafelé. Az egyik, mert adott, a 
másik, mert kapott. Hiszen mind a kettő egy-
formán öröm!”
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Evezővel
a Tisza-tavon

A Tisza-tó mindig jó választás, ha kikapcsolódásra vágyik az ember. 2020-ban 
a Kiskörei Vízlépcső üzemi hídján több mint 70 ezren tekertek át. Azonban, 
ha fel akarjuk fedezni a tájat, nem elég a gátkoronán körbetekerni, érdemes 
inkább csónakba vagy kajakba ülni és belülről felfedezni a természet eldugott 
kincseit.

A tiszaderzsi Kárász Kikötő megfelelő választás egy vízitúra 
kiindulópontjának. 2020. szeptember 19-én ünnepélyes keretek 
között új nevet kapott, ami egy közönségszavazás keretében 
került kiválasztásra. Itt, helyben lehetőség van csónak és 
kenu bérlésére is, illetve aki még kicsit fél a víztől, kerékpárt 
is bérelhet, hogy először a szárazföldön nézze meg a tavat. 
A vízi eszközök bérlése vezető nélkül történik, így magunk 
választhatjuk ki az irányt. Ha mégis bizonytalanok vagyunk, 
vagy kevés helyismerettel rendelkezünk, vezetett csónak- és 
kenutúrákra is van lehetőség a Csónaktúrák a déli Tisza-tó 
térségben csapatával.

A kikötőt övező ártér egy igazi vadvízi paradicsom. Ez a párat-
lan természeti szépséggel megáldott vízi táj rendkívül gazdag 
madárvilágnak ad otthont. Szinte mindig láthatunk bakcsót, 
szürke gémet, vörös gémet, küszvágó csér- és fattyúszer-
kő-kolóniákat. Ezüst sirályok, dankasirályok ricsajának hangját 
viszi a víz, amelytől érezni, hogy él ez a vízi világ. Tőkés récék, 
halászó kormoránok és hattyú családok mindennapi életébe 
nyerhetünk bepillantást, ha itt vízre szállunk. 

Egy rövid ártéri csónakázásra akkor is szakíthatunk időt, ha 
kerékpárral vagyunk és pihenőnket a Kárász Kikötőnél töltjük. 
Motoros csónakkal akár egy óra alatt is tehetünk egy kalan-
dos, vadregényes kört, míg evezőssel 2 óra könnyű sportos 
kikapcsolódás ugyanez a táv, melyet megfelezhetünk 1-1 órás 
túrára is, miközben a lábaink pihenhetnek. 

Ajánlott útvonalak
Vadász-bejáró:
Ha a kikötőben vízre szállunk és a kubikon jobbra vesszük 
az irányt, akkor 1,9 km megtétele után baloldalon találunk 
egy vadregényes átjáró csatornát a nádfal között, amely 
helyi néven: ”Vadász bejáróként” ismert. Tavasszal nádi rigók 
tartanak itt folyamatos koncertet. A nádason keresztül vezető 
csatornán az élő Tiszára jutunk, azonban ezen az átjárón csak 
keskeny horgászcsónakkal és evezőssel férünk át, hajóval 
már nem. A csatorna sarkán megcsodálhatjuk kikötői hódunk: 
Robin-Hooód monumentális várát. Visszafelé a Tiszán, folyási-
rányban jutunk el a kikötőbe vezető csatornához.
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Ha a kikötőből az élő Tiszára kiérve balra fordulunk, ugyanígy 
tehetünk egy kiskört. 2-3 km megtétele után az ártérre vezető 
átvágásokon térjünk vissza a derzsi kubikba, amely visszavezet 
bennünket a kikötőbe. Mindkét kiskör 1-1 óra kalandos evezést 
nyújt számunkra, az ártér csodás madárvilágával. 

Sarudi-rét:
Ha szemben, a kikötő hajózó kijáratán megyünk ki az élő Tiszá-
ra, jobbra tartva srégen haladjunk át a Tiszán, majd kb.350 
méter megtétele után, balra meg is találjuk a Sarudi-átvágást. 
Ez a hajózó csatorna a Sarudi-rétre vezet. Innen a Sarudi 
Élményfalu pontosan 5 km-re, szemben található. 

Kis-Tisza torkolat, Tiszanána-Dinnyéshát:
Amennyiben a kikötőtől a kubikon balra indulunk el, 2 km után 
a Tiszára jutunk ki, ahonnan további 2 km után, lefelé tartva 
elérjük a torkolatot, ahol a Kis-Tisza az élő Tiszába torkollik. In-
nen már 1 km a jobb parton lévő Tiszanána-Dinnyéshát Strand 
és Csónakkikötő.

Szemben a bal parton pedig az abádszalóki 4. számú öblítő-
csatornán: az abádszalóki Bere-felső Holt-Tiszán keresztül az 
Abádi-medencébe jutunk. Vadregényes csatornák és nádszi-
getek tagolják ezt a csodás vízi világot.

Kisköre: 
A vízen Dinnyésháttól 5 km-re, a tiszaderzsi Kárász Kikötőtől 
pedig 9,5 km-re található a Köre Kikötő és a kiskörei szabad-
strand.

Innen 500 méter a Kiskörei Vízlépcső, ahol hajóval, csónakkal 
vagy evezőssel is átzsilipezhetünk az alvízre.

Aranyosi-sziget:
A Kárász Kikötőből az élő Tiszán, folyással felfelé jutunk el a 4,5 
km-re található Aranyosi-szigethez. Ha kedvünk tartja körbe is 
hajózhatjuk, a Tisza régi és új medrén haladva, ami 2,8 km-es 
táv. Ha a szigetet elérve balra - a régi mederágon - haladunk, 
akkor elérjük az 5-ös számú öblítőcsatornát, melyen keresztül 
a Sarudi-rétre jutunk.

Innen már közelebb van a jobbra található Kozma-fok, amely 
a Sarudi- és Poroszlói-medence közötti hivatalos hajózható 
átjáró.

Óhalász:
Ha a sarudi medencéből áthajózunk vagy átevezünk a 
Kozma-foki átvágáson, jobbra vegyük az irányt. Miközben 
elhaladunk az Óhalászi-sziget mellett, 2,4 km táv után bejutunk 
a tündérrózsás Óhalászi Holt-Tisza patkóalakú medrébe. Ezen 
a területen tilos a belső égésű motorok használata, ezért 
elektromos motorral, vagy evezőssel tudjuk bejárni.

A holtág káprázatos látványt nyújt. Hatalmas tündérrózsa 
mezők mindenhol és gazdag madárvilág várja az idelátogató, 
csendre és nyugalomra vágyó turistát. A fokozottan védett 
természeti környezetben mi is vigyázzunk a védett növények-
re, tündérrózsákra, amelyek őshonos növények ebben a vízi 
paradicsomban.

A tiszaderzsi Kárász Kikötőtől Óhalász 9 km-es hajóútra 
található.

Ha kedve támad felfedezni a környéket, keresse fel 
a tiszaderzsi Kárász Kikötőt, ahol minden infor-
mációt és segítséget megkap egy felejthetetlen, 
vadregényes vízitúrához!

Összeállította: Kóbor István és Szép Krisztián, a Csónaktúrák a déli Tisza-tó térségében 
túravezetője, akit megtalálsz a Tisza-tavi kisokos rovatunkban
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és Szabadidőpart, ahol megérint a természet
A Szabics Kikötő és Szabadidőparkban, az érdeklődőket két interaktív tanösvény várja, amelyek a Tisza men-
ti ártéri erdők egyedülálló csodáit tárják látogatói elé és bemutatják a Tiszához kötődő ősi mesterségeket. 
A kikötőből csónakkal, az év minden napján megközelíthető tanösvényeket, ajánljuk minden természetked-
velőnek, kirándulónak, gyermekes családok- nak, osztályoknak. A túrákhoz szakvezetés 
is igényelhető. A Tiszavirág Ártéri Sé- taút és Tanösvény 2011-ben elnyerte 
„Az év ökoturisztikai tanösvénye” cí- met, az Örvényi pákász tanösvény 
2015-ben vált jogosulttá a „Az év ökoturisztikai tanösvénye” cím 
viselésére. Az év minden sza- kában, szakképzett vezetők 
segítségével természetisme- reti, madármegfigyelő és 
fotóstúrákat szervezünk a Ti- sza-tavon és a Hortobágyon, 
gyalog, kerékpáron vagy ví- zen (a 4 fős csónakoktól a 
60 fős révhajóig). A kikötő- ben különböző méretű csó-
nakokat, kenut, tengeri kaja- kot és kerékpárt bérelhet. 

 Tiszafüred-Örvény,  GPS: É 47° 36’ 16.75” K 20° 42’ 42.67”
Telefon: +36 70 3641890 e-mail: info@szabicskikoto.hu

Szabics Kikötő

Fedezze fel 
a Tisza-tó romantikus 

vadvízországát a tiszaörvényi 
Szabics Kikötő és Szabadidőpart 
széles körű szolgáltatásait igény-

be véve! Nálunk, a természet 
ölelésében indulhat felfedező 

csónak- és horgásztúrákra, 
vagy pihentető sétára 

tanösvényeinken.

Bővebb információkért keresse fel honlapunkat: 
www.szabicskikoto.hu vagy Facebook-profilunkat: www.facebook.com/szabicskikoto
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1. Pattanj gumicsizmába és 
ismerd meg tanösvényeinket!
A Szabics Kikötő egész évben várja a 
felfedezőket és kalandorokat a tanösvé-
nyek bejárásához. A túra megkezdéséhez a 
kikötőből csónakkal visznek át bennünket a 
Tisza túlpartján lévő kiindulási pontunkhoz: 
a Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvényhez. 
Utunk egy mesterségesen kialakított csator-
nán kezdődik, ahol testközelből ismerhetjük 
meg a növény- és állatvilágot, valamint az 
egykoron itt élő emberek mindennapjait is. 
Térképet is kapunk az útvonalról és a felfede-
zésre váró természeti csodákról. Az út során 
pallókon, billenő deszkákon, kidőlt fákon és 
hidakon kelünk át.  A tündérrózsákkal teli 
Göbe-tó partjára érve igazi kalandtúra vár 
ránk, ahol ismét csónakba kell szállnunk 
és áthúznunk magunkat a túlpartra, hogy 
beléphessünk az Örvényi Pákász Tanösvény 

meseszerű világába. Érdemes cipőnket a 
kihelyezett gumicsizmára váltani, hiszen 
láptúra veszi kezdetét! A két tanösvény 
páratlan szépséggel rendelkezik és rendkívül 
izgalmas programot kínál felnőtteknek és 
gyerekeknek egyaránt, felhívja figyelmün-
ket a természet szeretetére, közelségére, 
a hagyományok tiszteletére és őrzésére. 
Kihelyezett táblák mutatják be a Tisza-menti 
pákászat hagyományait tizenkét állomáson 
keresztül. Túránk során a Tisza-tó gazdag 
növény- és állatvilágának felfedezésének 
élménye vár ránk. Tartsuk nyitva szemünket, 

hogy megpillantsuk az itt élő madarakat: 
bakcsót vagy akár fekete gólyát. Gyönyör-
ködjünk gazdag növényvilágában: a réti 
füzényekben, a gyilkos csomorikákban, a 
mocsári nősziromban, a nyári tőzikékben és 
a tavon nyíló tündérrózsákban. Csodáljuk 
meg a kilátókból a minket körülvevő lenyűgö-
ző tájat és a Tisza minden szépségét! Töltsük 
meg szívünket emlékezetes pillanatokkal és 
érezzük jól magunkat a természetben!  

2. Vízi kalandokra fel!

A Szabics Kikötőben többféle hajó- és 
csónakkirándulás közül választhatunk és 
tematikus hajóutakon is részt vehetünk, ér-
kezzünk akár kisebb vagy nagyobb csoporttal 
Tiszafüred-Örvény Tisza-menti partszaka-
szára. A kikötő szeretettel várja a nagyobb 
létszámú csoportokat: legyen szó akár 
osztálykirándulásról vagy céges csapatépítő 
programról. Különleges és páratlan élmény a 
kérészrajzási időszakban a vízen megtapasz-
talni a természet szépségét. Részt vehetünk 
a Szabics Kikötő által szervezett fotós hajótú-
rákon, ahol a legszebb helyszínekre visznek el 
bennünket: tündérrózsatelepeket láthatunk 
és megcsodálhatjuk a Tisza vízi élővilágát 
és az itt élő gyönyörűséges madárfajokat. A 
tematikus hétvégi programokról is kár lenne 
lemaradni, érdemes a www.szabicskikoto.hu 
oldalon figyelni a programok listáját! További 
vízi kalandok várhatnak ránk, amennyiben 
a Szabics Kikötőben kajakot vagy kenut 
bérelünk és vízre szállunk.

3. Pecabotot elő!
A Tisza-tó halállománya rendkívül gazdag 
és változatos. Jelenleg 65 halfaj lelhető fel 
a tározóban. A tó duzzasztása következté-
ben létrejött tározó horgászparadicsom az 

idelátogató horgászoknak. A kikötőhöz közeli 
horgászvizek halállománya közismerten 
gazdag és változatos. A keszegező, nádi pon-
tyozó ugyanúgy örömét leli itt, mint a har-
csát, süllőt kereső ”halvadász”. Közismerten 
gazdag zsákmányt ígér az őszi csukaszezon, 
mely a külföldi horgászok számára is elője-
gyzett esemény. A Szabics Kikötőben előre 
lefoglalhatja horgászcsónakját, megválthatja 
területi horgászengedélyét: akár egy napra 
vagy egész évre. 

4. Ma is élő történelem
Érdemes ellátogatni a kikötő fogadóépületé-
vel szembeni parkolóhoz, ahol egy több mint 
120 éves fűrészmalom maradványát lehet 
felfedezni. A kikötő helyén egészen a XX. 
század elejéig egy parti fűrészmalom műkö-
dött, amelynek a Kárpátokban kivágott és a 
Tiszán leúsztatott hatalmas fenyők törzsének 

felaprítása volt a feladata.  A fatörzsekből 
gerendák, deszkák készültek, zsindelyt is 
hasítottak belőlük, melyeket Debrecen és 
Eger templomainak, középületeinek és lakó-
házainak építése során használták fel. Erről 
bővebben a kikötő tulajdonosa: Szabics Imre 
részletesen tud mesélni, melyhez érdemes 
vele előre időpontot egyeztetni!

5. Nyugodt pihenés 
és aktív kikapcsolódás
Tisza-tavi kalandozásaink és kirándulása-
ink fáradalmait a Szabics Kikötő Ladik és 
Csúszka vendégházaiban pihenhetjük ki. 
Szállásfoglalásunk mellé hajót és csóna-
kot is bérelhetünk. Aki kétkeréken járná 
be a környéket - vállalkozva a 67 km-es 
gátkerülésre - a kikötőben lehetősége 
van bringát bérelni.

Öt élmény,

ami a Szabics
Kikötőben vár!
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Barátom

a Tisza-tó

Mind a ragadozóra, mind a békéshalra vágyó horgász megta-
lálhatja itt számítását az év minden szakában. A folyamatos 
halutánpótlásról és annak megőrzéséről gondoskodni kell, amit 
a Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft. a természetet segítve tele-
pítésekkel és jól szervezett halőri csapattal kíván megvalósíta-
ni. A kihelyezett mennyiség zömét a ponty adja, emellett csukát 
és compót is telepítenek.

Legnépszerűbb halunk, a ponty kiváló életteret talál a terüle-
ten. A fiatalabb korosztályok kihelyezésével jól hasznosítható a 

Tisza-tó halnevelési potenciálja, így azonos súly mellett sokkal 
több egyed kerül a vízbe, amelyek ezután gyorsan elérik a fog-
ható méretet. Sokféleképpen zsákmányolható, a ”családi, kem-
pingezős” horgászat éppúgy eredményes lehet, mint a keres-
gélő, csónakos horgászat, legyen szó modern bojlizásról vagy 
hagyományos nádi úszózásról.

A halállomány zömét az ún. fehérhalak adják, ezért leggyak-
rabban ők akadnak horogra. Az idetartozó keszegfélék közül a 
dévér, a karikakeszeg folyó- és állóvízben is egyaránt jól érzi 
magát, míg a lapos-, a bagoly- és a jászkeszeg kimondottan az 
áramló vizet kedveli. A folyón gardával és domolykóval is talál-
kozhatunk. A tározótér állóvizeit kedveli a bodorka, a vörösszár-
nyú keszeg és nagyszámban fordul elő az inváziós ezüstkárász 
is. Megfogásukhoz legcélszerűbb valamely finomszerelékes 
módszert – bolognai, match, picker vagy feeder botos technikát 
– választani.

A sekély, növényzettel benőtt tározótér különleges lakója a 
compó, melyet jelenleg időszakos fogási tilalom véd.

A 127 négyzetkilométer összterületű 
Tisza-tó Magyarország legnagyobb és 
halban leggazdagabb vizeinek egyike. 
54 halfaj jelenléte bizonyított, ebből 4 
fokozottan védett, 11 pedig védett faj. 
Sokszínű halállományát a változatos 
élőhelynek köszönheti. A nagy kiterje-
désű vízfelületekkel, kisebb csatornák-
kal, holtmedrekkel, kubikokkal tarkított 
árteret a Tisza-folyó szeli át, megannyi 
horgászati lehetőséget kínálva az ide-
látogatóknak. Nem csoda, hogy az itt 
eltöltött horgásznapok száma folyama-
tosan nő és 2020-ban elérte a 130 ezret.
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Ragadozóink közül legnagyobbra a harcsa nő. Horgászata az el-
múlt néhány évben kiemelt népszerűségnek örvend. A Tisza-ta-
vat sokan az ország legjobb harcsás vizének tartják, ahol nem 
ritkák a 2 méteres példányok sem. A melegebb hónapokban jól 
fogható felszíni, fenekező, pergető vagy kuttyogató módszerrel 
egyaránt. Nem válogatós, a haltól, a nadályon át a pocokig min-
dent megeszik.

A tározó régi jó hírét a csukának köszönhette. Bár számuk nap-
jainkban kevesebb, a mai napig nagy jelentőséggel bír, hiszen a 
növényzettel tarkított állóvizek, holtágak a legtipikusabb élőhe-
lyei e falánk ragadozónak. Elsősorban ősszel fogható kishallal, 
villantóval, de ha az időjárás engedi, sajátos hangulata miatt a 
léki csukázást sem szabad kihagyni.

Kedvelt zsákmány a süllő és a kősüllő is. Előbbi álló- és folyó-
vízben egyaránt, utóbbi inkább az áramló vízben érzi jól magát. 
Jellemzően vízbe dőlt fák, kövezések környékét lakják. Szemük a 
rossz látási viszonyokhoz alkalmazkodott, ezért kapásukra leg-
többször az esti órákban vagy borús időben számíthatunk. Fo-
gásuknak tipikus módszere a mártogatás, de éppoly eredményes 
lehet a fenekező és úszós horgászat is. Pergető horgászatuk az 
utóbbi években külön ”iparággá” nőtte ki magát.

Míg az előbbi fajok rejtőzködő életmódot folytatnak, addig egy 
pontyféle ragadozónk, a balin hangos fröcsköléssel hívja fel ma-
gára a figyelmet. Főleg nappal és felszín közelben vadászik, ezért 
gyakran látni jellegzetes rablását. Megfogható különféle műcsa-
likkal vagy akár műléggyel is, de becsapása nem mindig könnyű, 
mivel hamar gyanút fog és gyorsan másik területre vonul.

 1 napos 2 napos 3 napos 7 napos   Éves

Felnőtt 3 100 Ft 5 000 Ft 7 000 Ft 12 500 Ft 31 500 Ft
Ifjúsági 600 Ft – – – 5 600 Ft
65 év feletti – – – – 21 000 Ft
Turista 2 000 Ft – 4 500 Ft 8 000 Ft –
Női – – – – 15 500 Ft
Gyermek – – – – *100 Ft
Behúzós – – 12 000 Ft 20 000 Ft 80 000 Ft
Töltéshasználati hozzájárulás 200 Ft 400 Ft 500 Ft 700 Ft 4 400 Ft

TISZA-TAVI HORGÁSZJEGYEK

A felnőttek számára lehetőség nyílik, hogy horgászjegyüket két részlet-
ben vásárolják meg. A 17 000 forintos első részlet befizetése 2021. május 
31-ig teszi lehetővé a horgászatot. A második részlet csak az első részlet 
birtokában váltható meg, az összege 15 500 Ft, és az érvényessége 2022. 
január 31-ig szól.
A Tisza-tavi horgászathoz a jelenleg hatályos halgazdálkodási törvény alap-
ján szükséges okmányok:
• Érvényes állami horgászjegy (fogási naplóval egyben),
• érvényes horgászegyesületi tagság,
• érvényes területi horgászjegy,
• érvényes személyazonosító okmány,
• magyar horgászkártya.

Az élmény garantált
A Tisza-tó igazi négy évszakos csemege a horgászok számára. Minden 
évszakban érdemes vallatni ezt a csodálatos vadvizet. Kora tavasszal pezsdül 

az élet a vízben is, ilyenkor érdemes pontyra, keszegfélékre és kárászra 
horgászni, majd az egyre melegedő vízben harcsázni. Nyáron minden hal 
eredményesen fogható, az ősz beköszöntével kezdődik a ragadozóhalas 
horgászat fő szezonja. Ilyenkor csukára, süllőre, balinra, kősüllőre lehet 
számítani. Télen ismét a ragadozóhalaké a főszerep. Ha a jég kellően vastag, 
lehetőség nyílik a lékelésre, és ismét jó eséllyel fogható a süllő és a csuka.
Vásárolja meg Tisza-tavi területi engedélyét online (www.horgaszjegy.hu), 
vagy értékesítési partnereinknél. (további információ:
http://sporthorgasz.eu/jegyvaltas/horgaszjegy-ertekesitesi-helyek/)

A SZÉP-kártyás vásárlás 2021-es változásai miatt kérjük, tájékozódjanak 
honlapunkon a www.sporthorgasz.eu oldalon, kérdés esetén munkatársaink 
a következő elérhetőségeken nyújtanak segítséget: 06-59-352-273 vagy 
06-70-316-1029 (munkaidőben), illetve az info@sporthorgasz.eu e-mail címen.

Találkozzunk a Tisza-tónál! Barátunk a Tisza-tó

* Ajándékba kapja minden jogosult. A gyermekek részére szóló horgászjegy kiváltása nem igényel horgászvizsgát és horgászegyesületi tagságot.
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Velük találkozhatsz
kirándulás során!
Érkezésünket a Tisza-tóra egy vendégséghez lehetne hasonlítani. Az itt élő 
állatvilág jó vendéglátóként megmutatja a csodáit, nekünk pedig tisztelet-
tel kell fordulni feléjük. Az avatatlan szem számára a legtöbb madár vagy 
horgász által kifogott hal ismeretlen lehet. A Tisza-tavi sporthorgász két 
halat mutat be számotokra, mi pedig a leggyakoribb madarakat, amikkel 
utatok során találkozhattok.

Kovács Janka

Bakcsó
Nappal csapatosan pihen élőhelyén, a nádasok vízközeli 
peremén, fűzfákon. Szürkületkor kezd aktívvá válni, ekkor 
halak, békák, vízirovarok és kisebb emlősök után kutat. A 
bakcsót a tudományos nevén Nycticoraxnak nevezik, ami 
éjszakai hollót jelent. Kevesen tudják, de a ”Csip-csip csóka, 
vakvarjúcska…” kezdetű gyermekmondóka központi sze-
replője a bakcsó, népies nevén: vakvarjú. Ezt a nevet nem 
a rossz látása miatt kapta, hanem a varjúszerű hangjáról. 
A bakcsó a gémfélék családjába tartozik, nagy telepeken 
élnek. Ártéri ligeterdőkben költ, sokszor olyan vegyes gém-
telepen, ahol szürke gémek, kis kócsagok és kárókatonák 
is fészkelnek. Vonuló madár, március-április táján érkezik 
vissza afrikai telelőterületeiről. Az őszi vonulás szeptember-
ben kezdődik, de az időjárás függvényében el is húzódhat.

Szárcsa
Gyakori madár mind a Tisza-tónál, mind pedig hazánk városi 
tavain is. A szárcsát jellegzetes fekete-szürke tollazatáról 
és a fején lévő fehér sávról lehet felismerni. Vadászható faj 
és valamikor fogyasztották is az emberek. Ebből ered a népi 
megnevezése: madár a zúza körül. Tudniillik méretes zúzája 
van, ami miatt hajdanán fogyasztották. A szárcsa jól megél 
az ember környezetében és egy-egy csónaktúra alkalmával 
igen közel lehet kerülni hozzá. Ha szeretnénk vele találkozni, 
akkor a sűrű növényzetű, náddal és gyékénnyel tarkított, 
de hínárnövényzetben is bővelkedő vizeken kell keresni, így 
általában a nádas sarkán láthatjuk, ahova nagyméretű fész-
két építi. A fiókákat a szülői pár közösen vezetgeti kisebb 
korukban, majd ahogy cseperednek, eleinte fekete színűek 
pirosas fejjel. Később szürkés tollruhában láthatjuk őket 
és csak az őszi vedlésre alakul ki fehér homlokpajzsuk és a 
felnőttekre jellemző koromfekete tollruhájuk.
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A csuka (Esox lucius)
Az egyik legismertebb halfajunk. Jellegzetes külseje 
olyannyira idomult a lesből támadó életmódhoz, hogy 
minden más halunktól megkülönbözteti. Vaskos, nyújtott 
teste, a farokúszó irányába erősen eltolódott hátúszója 
mind a robbanékony mozgást segíti. Nagy feje, hatalmasra 
nyitható, kacsacsőrszerű és tűhegyes fogakkal ellátott 
állkapcsai a zsákmány biztos megragadását szolgálják. 
Színe zöldesszür ke alapon világosabb foltokkal tarkított 
igazi rejtőszín. A lesből támadók uniformisa, mely annyira 

jellegzetes, hogy a Monarchia korabeli gyalogsági katonájá-
nak egyenruhaszínét is a ”csukaszürke” jelzővel illették.

A környezeti feltételek iránt nem érzékeny, de az erős sod-
rású vizeket kerüli. Leginkább a sekély tavakat, mocsarakat, 
holtágakat kedveli. Kedvező feltételek mellett állománya 
gyorsan megtöbbszöröződhet, hossza az 1 métert is meg-
haladhatja. A Tisza-tó tipikus élőhelye a csukának, amely a 
’90-es évek elejéig nagyrészt ennek a fajnak köszönhette 
legendás hírét. Napjainkban az akkori ideális feltételek a 
tározó öregedésével, az időjárás változásával sajnos egyre 
ritkábban állnak össze, s bár állománya nem éri el a 30 
évvel ezelőtti szintet, a Tisza-tó még mindig az egyik legran-
gosabb csukás vize az országnak. Hogy ez így is maradjon, a 
terület halgazdálkodója, a Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft. 
nagy gondot fordít az állomány fenntartására és rendsze-
res telepítésekkel igyekszik kiegészíteni a természetes 
szaporulatot.

Az egyik legkorábban ívó halfajunk, az ívási időszak kezdetét 
a népnyelv a február 24-i Mátyás-naphoz köti. A kezdetben 
élénksárga ikra fejlődése során sötétre változik. A kikelő 
ivadék gyorsan nő, igazi ragadozóvá 3-3,5 centiméteresen 
válik. Ettől kezdve egyetlen nála kisebb  hal sincs biztonság-
ban tőle, még a fajtársai sem. Ezért ügyelünk arra, hogy az 
ivadékot szinte egyesével vagy néhány fős csoportokban 
helyezzük ki a növényekkel benőtt szegélyvizekbe.

Függőcinege
A függőcinege látványos fészkét könnyű felismerni: a mér-
nöki pontossággal megépített lelógó otthona teszi különle-
gessé ezt a madárkát, aki színével könnyedén beleolvad a 
környezetébe. A fészket a lelógó fűzfák, esetleg nyár vagy 
éger ágain kell keresni, amit nádbuga, barka-és gyékénybu-
zogányok pelyheiből épít. A fészekbe fentről, egy méretéhez 
igazított lyukon át tud ki- és berepkedni. A már használaton 
kívüli fészkeket valaha zokniként használták. Elsődleges 
táplálékai a rovarok, de a pókokat sem veti meg. A téli hide-
gek elől nem menekül el, így a táplálékszegény teleket a nád 
és a gyékény magjának elfogyasztásával vészeli át. 

Rétisas
A legnagyobb Európában is megtalálható sast távcső-
vel vehetjük szemügyre, ha szerencsések vagyunk. Víz 
közelében költ, a folyók mentén lévő galériaerdők és idős 
tölgyesek szolgálnak otthonául. Zavarásra igen érzékeny, 
leginkább vadászat közben lehet megfigyelni. Táplálékában 
a vízimadarak, kisemlősök és halak szerepelnek elsősorban, 
de nagy halakat, vadludakat is elejthet, és dögfogyasztása 
is jelentős. 
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Tiszabábolna szívében található egy élményporta, ahol elbúj-
hatsz a világ elől, együtt lehetsz azokkal, akikkel igazán szeret-
nél. Legyen az életetek egyik legcsodálatosabb napja, melyen 
megünnepelhetitek közös életetek kezdetét, vagy kilépve a 
mindennapokból részesei lehettek egy különleges esemény-
nek családtagokkal, barátokkal, vagy esetleg a munka világát 
hátrahagyva a kollégákkal egyedi élményeket alkothattok egy 
autentikus környezetben. 

A rendezvényközpont nemcsak gyönyörű, de intelligens is, 
hiszen azzá válik, amivé szeretnéd. Itt minden rendelkezésre áll, 
ami ahhoz kell, hogy az élmény tökéletes legyen.

Az 50 fős konferenciaterem projektorral, laptoppal és minden 
szükséges eszközzel várja céges rendezvények, oktatások, 
továbbképzések, táborok résztvevőit. A wellness helyiségben egy 
belső fűtött medence, sószoba és szauna várja a pihenni vágyó-
kat. A táncpajta impozáns dizájnja  ideális helyszín rendezvények 
lebonyolításához. Az udvaron található játszótér, tollaslabdapá-
lya, melyek mellé beköszön a természet a gyönyörű növényekkel 
ékesített kerttel és a határában csörgedező patakkal.

Mi gondoskodunk arról, hogy értékeinkkel megélhessétek a 
csodát, melyeket élményekbe csomagolva adunk át minden 
idelátogatónak.

Élményporta Tiszabábolna • Cím: 3465 Tiszabábolna, Fő út 90.
Elérhetőség: 0670/942-0658 • ulvicki.beata@gmail.com

Élményporta Tiszabábolna Elmenyporta Tiszababolna

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi
az Európai Unió hivatalos álláspontját.

WWW.SKHU.EU

A compó (Tinca tinca)
A néphagyomány a halak doktorának tartja, mivel a testét 
borító vastag nyálkaréteg hatékony védelmet nyújt a kór-
okozók ellen. A sekély, könnyen felmelegedő, növényzetben 
gazdag álló és lassan áramló vizek, tehát a tavak, mocsarak, 
holtmedrek lakója. A Tisza-tó kedvelt élőhelye a compónak, 
ahol előfordulnak 2 kg feletti példányai is.

Teste mérsékelten magas, oldalról enyhén lapított. Feje 
nagy, szeme kicsi. Szája csúcsba nyíló, szájszögletében egy 
pár apró bajuszszál található. Úszói lekerekítettek, pikkelyei 
aprók. Színe a sötétzöldtől az olajzöldön át az aranysárgáig 
változik, de a sötét vizekben szinte fekete is lehet.

A csukával ellentétben ő az egyik legkésőbb ívó halfajunk, 
ívási ideje május-júniusra esik. Növekedése lassú, táplálékát 
főleg lárvák, férgek, csigák adják, de növényi részeket is 
fogyaszt. Táplálkozás közben harmonikaszerűen kiölthető 
szájával az iszapos medret turkálja. A nap nagy részét a vízi 
növényzet félhomályában tölti.

A Tisza-tó sekély részeinek elmocsarasodása elviekben 
kedvez e különleges faj igényeinek, azonban valami miatt 
az állománya az elmúlt években csökkenésnek indult. A faj 
védelme érdekében a Tisza-tavi Sporthorgász Kft.  idő-
szakos fogási tilalommal oltalom alá helyezte, és évek óta 
igyekszik telepítéssel is növelni számukat. Teszi ezt abban a 
reményben, hogy az állomány megerősödésével feloldhatja 
majd a fogási tilalmat.

A halak leírását támogatta a 
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Ugye Ön is egyetért azzal, hogy a vízpart adta lehetőségeket leg-
inkább egy remek stéggel lehet megfelelően kihasználni? Ahány 
vízpart, annyi elképzelés, annyi ötlet merülhet fel egy stég épí-
tésével kapcsolatban, de közös ismérv lehet a biztonság, hosszú 
élettartam, kényelem és az esztétika. Ha stéget szeretne készíteni, 
esetleg a meglévő felújításra vagy bővítésre szorul, akad az Ön 
számára néhány hasznos tanácsunk.

A stégek tartószerkezetét általában zártszelvényekből vagy más 
vas anyagból készítik. Ezek biztosítják a kellően tartós és szilárd 
alapot a burkolatnak. A járó felülethez többféle alapanyag közül 
is válogathatunk. A fenyőtől kezdve a lombos keményfa anyagon 
keresztül a WPC burkolatig nagyon sok megoldás létezik. Ebben a 
cikkben az egyik legjobb ár–érték arányú terméket, a vörösfenyő 
burkolatot mutatjuk be. 

Kezdjük az alapoktól! Kezdetleges és olcsó megoldás, ha sima natúr 
lucfenyőből készítjük el a felületet. Ez inkább csak a tartó funkciót 
látja el, esztétikailag nem képvisel túl magas színvonalat. Szinte min-
dig nedvesen kerül beépítésre a faanyag, így a repedés, csavarodás 
elkerülhetetlen. A felületkezelése is nehézkes, mivel a magas ned-
vességtartalom miatt nem tudnak jól beszívódni a favédő anyagok. 

A következő szint, amikor a fenyő anyag már műszárított, gyalult kivitelű. 
Ez már kevésbé hajlamos a vetemedésre, a végek repedése is minimális. 
A kész burkolat már látványosabb, de ez sem időtálló megoldás. 

Ha hosszabb távra tervezzük a stégünket, akkor mindenképp egy 
ellenálló alapanyag szükséges. Erre a felhasználásra leginkább a 
vörösfenyő ajánlott. A sűrű szálszerkezet, a viszonylag nagy gyan-
tatartalom és a magas csersavszint miatt a burkolat élettartama 
többszöröse a fent említetteknek. Emellett a megjelenése impozáns, 
a burkolat könnyedén illeszkedik a vízparti környezethez. Létezik bor-

dázott felületű és sima változat is. Általában az északi területekről, 
különösen a Szibériából származó alapanyagot részesítjük előnyben. 
Ennek oka, hogy a szálsűrűség magasabb, a görcsök apróbbak és 
a tartóssága nagyobb, mint az Európából származó vörösfenyőé. A 
magas csersav tartalom miatt a rovarok és gombák megjelenése is 
ritka. Az anyag mindenképp műszárított legyen, mivel a friss vágású 
faanyag a száradáskor szinte mindig vetemedik, reped!

Ahhoz, hogy évekig gyönyörködhessünk a stégben, nagyon fontos 
a rendszeres és szakszerű felületkezelés. Ehhez elengedhetetlen a 
minőségi kezelőanyagok profi használata. Fontos kiemelni, hogy a 
stégek, kültéri teraszburkolatok és a kerítések a legkevésbé védettek 
az időjárástól. Legyen az a víz, hó vagy a nap káros UV-sugárzása. 

Kifejezetten kültéri járófelületek kezelésére a Remmers cég kültéri 
teraszolajait használjuk. Ez a rendszer meghatározott rétegrend-
del épül fel. Az ápoló olaj mellett, a biocidos gomba és rovar elleni 
alapozó, illetve a deszkák végeire való bütüvédő is ennek a része. Azt 
tényként kell kezelni, hogy ez a faburkolat nem mérettartó szer-
kezetnek minősül, ezért a vastaglazúrok és lakkok rövid időn belül 
leválnak a felületről. Az olaj ehhez képest mélyen beszívódik a fába, 
így védi az UV-sugárzás ellen, és megakadályozza a felület beszür-
külését. A pórusokat tömíti, ezért vízlepergető hatása is van, illetve a 
felszín sem fog szálkásodni.

Szolnokon az Alföldfánál a burkolat 
akár készen, méretre vágva és felü-
letkezelve is beszerezhető. Cégünknek 
és ügyfeleinknek is érdeke, hogy a 
burkolat szakszerű kezelést kapjon. Ez 
szavatolja a tartósságot és az ízléses 
megjelenést. Teljesen egyedi színek-
ben is kérhető, így mindenki a saját 
stílusának megfelelőt tud választani. 
További tájékoztatást telefonon vagy 
személyesen tudunk adni. 

Ha stéget szeretne, 
az Alföldfát keresse!

Szolnok, Nagysándor J. u. 31/D
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig

www.alfoldfa.hu • Tel.: +36-20/916-8122
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Gyere ki a fűre!
Azaz hol pihenj
a Tisza-tó partján?

Tiszafüred: 
1. Morotva Kerékpáros Pihenőpark – az egyik legkedvel-
tebb és legkönnyebben megközelíthető hely egy remek pik-
nikre, sőt nyitvatartási időben még közel is vannak a strand 
büféi. A félszigeten lévő pihenő a tiszafüredi rendezvények 
egyik kedvelt területe. Mivel közel van a szabadstrand, ezért 
még mosdó is található a közelben.

2. A Tisza-tavi Sporthorgász környéki terület – A Tisza-tó 
leaszfaltozott gátkoronája - ami egyben kerékpárút is - a 
Tisza-tavi Sporthorgász tornácos épülete előtt fut végig. 
Ennek környezetében is remek vízmenti helyeket lehet találni 
pihenésre. 2020 év végén fákat is telepített a szervezet, ame-
lyek ugyan még nem elég nagyok ahhoz, hogy a nap elől több 
embernek adjanak menedéket, de a környező fák lombkoro-
nája alá be lehet húzódni. A kilátás egy kisebb öbölre néz, ahol 
akár még a horgászok kapásait is figyelemmel kísérhetjük. 
GPS: 47.621670, 20.729104

3. ’Örvény és ’Füred közt félúton – Ahogy elhagyjuk Ti-
szaörvényt, de még nem érünk be Tiszafüredre, jobb oldalon 
szántóföldet láthatunk, míg balra horgászhelyeket. Ez az idilli 
környezet egy hosszú kerékpározás után szinte hívogat ben-
nünket egy kis pihenőre. A szép zöld fű tollasozásra csábít, 
vagy csak egyszerűen bárányfelhő-figyelésre. A közelben 
megannyi infrastruktúra található a város közelsége miatt. 
GPS: 47.616535, 20.724845

Nincs is annál jobb, mint amikor egy hosszú túra után kellemesen elfáradva meg-
pihenhetünk a természetben! A madarak énekét hallgatva szeretnénk a termé-
szetet közel érezni magunkhoz vagy éppen csak egy kicsit egyedül lenni úgy, hogy 
mégis közel vagyunk a civilizációhoz. Bemutatunk néhány helyet a Tisza-tónál, 
ahol pihenhettek, bárányfelhőt számlálhattok, vagy éppen a tó körbebringázása 
során szeretnétek valahol a szendvicseteket elfogyasztani. Sőt, ha valamelyik 
étteremben vagy büfében éppen nincs egy szabad asztal sem, akkor az alábbi 
helyek tökéletesek lesznek arra, hogy ott piknikezzetek! Aki viszont az utóbbira 
adja a fejét, annak fontos tudnia, hogy nem lesz a közelben szemetes, így az abba 
szánt holmit haza kell vinnie!

Kovács Janka



84

4. Tiszaörvényi Hajóállomás – Kerékpárral a Szabics Kikötőt, 
vagy másik útvonalon a Hotel Hableányt elhagyva tárul sze-
münk elé egy szögletes, sárgára festett épület, mellette az 
élő Tiszával. Érdemes lesétálni a hajóállomásra, hogy a Tisza 
csodálatos kanyarulatában gyönyörködhessünk! Mögöttünk, 
a gát másik oldalán a Tiszaörvényi szivattyútelep található. 
A Tisza-tó legmélyebb pontja ebben a kanyarulatban van, 
itt több mint 24 méter mély a Tisza. Amint megcsodáltuk a 
panorámát, érdemes a szivattyútelepre is átmenni, hogy 
megtekinthessük az ország egyetlen függőcsatornáját és 
azokat a lassan már matuzsálemi korba lépő, mintegy 80 
éves szivattyúkat, amelyeket maga Horthy Miklós kormányzó 
helyeztetett üzembe. A függőcsatornáról és működésének 
megismeréséről a KÖTIVIZIG-nél kell előzetesen bejelentkezni. 
GPS: 47.606284, 20.717325

Tiszaderzs:
1. Cserőköz – Tiszaderzs és a Tisza-tó egyik legnyugal-
masabb helye. Ha Tiszafüred felől a gátról kerékpárral 
közelítjük meg, akkor baloldalon egy gátszerű rész jelzi a 
bejáratát. A Cserőközben bújtak el hajdanán a tiszaderzsiek 
a török elől. A területet ölelő Cserőközi Holt-Tisza mentén 
számos óriási fát is láthatunk.  

2. Tiszaderzsi madárfigyelő hely  – A tiszaderzsi Kárász 
Kikötő környezetében, az ún. kubikban megannyi vízimadár 
fellelhető, többek közt bütykös hattyú, szárcsa, gémek vagy 
bakcsó. Érdemes ide távcsövet magunkkal vinni és csendben 
megfigyelni őket! GPS: 47.547118, 20.659825

Abádszalók:
1. Telekhát – Ebben a lapszámunkban a Telekhátról bőveb-
ben lehet olvasni, de most azért említjük meg, mert e hely na-
gyon kellemes egy kis kikapcsolódásra. Ide kétféle útvonalon 
is be lehet jutni: 47.522780, 20.597480 és 47.510317, 20.584090

2. Szabad horgászhely Abádszalók és Kisköre között – A 
Tisza-tavi Sporthorgász Nonprofit Kft. év elején új horgászhe-
lyeket létesített ezen a szakaszon. Ezek elsősorban horgá-
szok számára épültek, ezért nekik van elsőbbségük, ám ha 
találunk egy-két szabad placcot, érdemes eltöltenünk néhány 
percet az Abádszalóki-medence végtelenségébe révedve.

Tiszanána-Dinnyéshát:
1. Álompart, ami magáért beszél! – Aki az Álompartra megy, 
annak valószínűleg ez a rész lesz a szíve csücske. A kis szige-
tek, a kicsi strand és a gyönyörű kikötő hangulata magával 
ragadó. A közeli büféből hozott hűsítővel egy szabad padot 
kipécézve érdemes eltöltenünk egy kis időt. 

2. Tiszanánai nagy kanyar – Tiszanána és Sarud között 
egy óriási kanyart látni, amit el sem lehet téveszteni. A gát 
tövében kereshetünk egy kellemes partszakaszt, ahonnan a 
Sarudi-medence kezdetét látni. Ha szerencsénk van, óriási 
jachtokat is láthatunk, vagy egy nyári reggelen innen üdvözöl-
hetjük a felkelő napot. GPS: 47.532082, 20.601632

Sarud:
1. Kilátás a Sarudi-medencére – Ha a végtelenség vonz, ak-
kor ez lesz a nyerő hely! A Sarudi-medencére nyíló panoráma 
lenyűgöző. Érdekesség, hogy ezen a környéken a tó létreho-
zása előtt erdő volt, és amikor télen lecsökkentik a vízszintet 
a mintegy 50 éve ”derékban” kivágott fák megmaradt törzsei 
merednek az ég felé. Érdemes télen is visszatérni ide, hogy 
meglássuk, milyen arcát mutatja a tó ilyenkor!
GPS: 47.562657, 20.612173



Albatrosz kikötő és kemping
l kajak- és kenubérlés
l motorcsónak-bérlés
l ökotúrák, csoportos kirándulások
l osztálykirándulások szervezése
l �kempingszolgáltatások:�akár�180�fő�
faházakban�és�350�főnek�sátorhely,� 
focipálya, strandröplabdapálya,  
a közelben teniszpálya

l büfé
MINDEZ KÖZEL 

A SZABADSTRANDHOZ. 

5350 Tiszafüred, 
Holt-Tisza part

Kikötő:�
Tel.: 30/2345-108; 30/9676-037
e-mail: info@albatroszkikoto.hu 
Web: www.albatroszkikoto.hu

Kemping: 
Tel.: 30/961-2384

e-mail: albatroszkemping@gmail.com
Web: www.albatroszkemping.hu 

2. A Laskó-torkolat mellett – a Poroszlói Kis-Tisza egyik 
bejáratával szemben érdemes pihenni néhány percet. A 
Kis-Tisza a vízitúrázók egyik kedvenc helye a vadregényes-
sége miatt. A nádfal búvóhelyet jelent megannyi madárnak, 
úgyhogy a távcsövet itt is érdemes a nyakunkba akasztani! 
GPS: 47.588944, 20.622639

Poroszló:
1. Kilátás a Poroszlói-öbölre és a nádasra – A Poroszlói-me-
dence melletti zöldterület igen kedvelt a horgászok körében.  
Ha éppen foglaltak a partmenti helyek, ne búslakodjunk, még 
rábukkanhatunk olyan árnyékos, vagy nádas melletti szabad 
részre, ahol meghúzódhatunk a kerékpáros forgalomtól.
GPS: 47.624172, 20.639762

2. Hídnéző – Ha Poroszlón járunk, mindenképp érdemes 
lesétálni a vízhez és megcsodálni a 2020-ban átadott 
kerékpáros hidak monstrumait, amelyek a folyó hullámzá-
sát szimbolizálják. Aki ezen a településen száll meg, annak 
érdemes a ”Ki korán kel, aranyat lel!” közmondást betartani és 
a tó partján köszönteni a reggeli órákban felkelő napot. 
GPS: 47.646988, 20.667400

3. Csodavilág a túlparton – Magazinunk tavalyi lapszámában 
ajánlottunk egy bringatúrát a Tisza-tó felső szakaszán. A ke-
rékpáros híd túloldaláról, a gátról indulva fedezhetjük fel azt a 
csodavilágot. Nagyjából 1-1,5 kilométer megtétele után balra a 
hegyeket pillanthatjuk meg, míg jobbra olyan titkos, partmen-
ti pihenőhelyekre lehetünk figyelmesek, ahol remekül el lehet 
bújni a világ elől. Mivel a gát itt nincs leaszfaltozva, érdemes 
mountain bike-kal vagy gyalogosan érkezni. 
GPS: 47.653637, 20.675403

4. A Kis-Tisza partján – Aki Nyugat-Magyarországról érkezik 
a Tisza-tó fővárosába: Tiszafüredre, az már a 33-as főúton 
láthat egy vékonyabb folyást. Ezt is érdemes felkeresni gya-
log vagy a kerékpárútról, ha egy kis pihenőre vágynánk. 
GPS: 47.645051, 20.721666
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A SUZUKI HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉSE
ÉS MÁRKASZERVIZE

Nálunk az Ügyfél az első!

5310 Kisújszállás, Deák F. u. 77-85.
Tel.,: 59/520-750, Szerviz: 59/321-134
honlap: www.suzukisandor.hu 
E-mail: suzukiertekesites@sandorservice.hu 

A SUZUKI GÉPKOCSIK MELLETT A SUZUKI MARINE
CSÓNAKMOTOROK SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KÍNÁLJUK,

AZ ULTRAKÖNNYŰ 2,5-TŐL A 350 -S HIGHTECH-IG.

A CSÓNAKMOTOROK KARBANTARTÁSÁT 
SZERVIZAUTÓS KISZÁLLÁSSAL 

A HELYSZÍNEN ELVÉGEZZÜK.
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Az idei nyár fénypontja:
2021 nyarán startol a 
Magyar Tavak Fesztiválja!

Aki az elmúlt 7 évben már átélte a varázslatos operadallamok 
és az idilli természeti környezet találkozását a Tisza-tónál, az 
biztosan jó előre, piros szívvel karikázza be naptárában a na-
pokat július 30-ától augusztus 1-ig, amikor újra exkluzív családi 
kikapcsolódásban lehet része a szokott helyszínen. De azok 
sem maradnak többé híján a felejthetetlen élménynek, akik 
inkább a Velencei-tóhoz ruccannának le, vagy legszívesebben 
akár mindkét helyszínt beillesztenék a nyári programjaik közé. 

A nagy újdonság ugyanis az, hogy 2021-ben a Velencei-tónál 
is kitárja kapuit a Természet Operaháza, 2022-ben pedig a 
Balatoni Fesztivál kerül megrendezésre.

Ami az eredeti fesztivált, a sikersztori elindítóját illeti, idén 
július utolsó napjától kezdődően lehet igényes szórakozásban 
és a természetben való szabad mozgás örömében része a 

Tisza-tavi fesztivál közönségének. A fesztivál szervezői biza-
kodnak, hogy idén is meg tudják tartani a rendezvényt, a szo-
kásos módon. A koncertek mellett zenei betétekkel tarkított, 
egynapos tókerülő kerékpártúrán vehetnek részt a sportolni 
vágyók. A Tour d’Opera névre hallgató biciklis kiránduláson 
a Tisza-tó menti települések is be tudják mutatni kulturális 
és gasztronómiai értékeiket, és a biciklis program mellett az 
élményfutás is helyet kap. Akiknek pedig inkább csónakázni 
lenne kedvük, vagy a bringa mellett a vízen is meg szeret-
nék közelíteni a tó ismeretlen csodáit, azok a Boat d’Opera 
résztvevőiként találhatnak rá újabb koncerthelyszínekre és 
természeti szépségekre.

A gálaesten L. Simon László or-
szággyűlési képviselő jelentette 
be az örömhírt, hogy a Tisza-tavi 
fesztivál a jövő években megújult 
és továbbfejlesztett formában már 
a Magyar Tavak Fesztiválja lesz. 
2021-ben július 30-tól augusztus 
1-ig a Tisza-tavi fesztivál várja a 
kultúra szerelmeseit.
Emellett 2021-ben a Velencei-tónál és 2022-ben a Balatonnál is 
találkozhatunk a rendezvénnyel.

A Tisza-tavi fesztivál hetedik, 2020-as kiadásának megrende-
zése sokáig bizonytalan volt a járványhelyzet miatt. ”Sokáig 
kétséges volt, hogy meg tudjuk-e valósítani a programunkat, 
de hála Istennek a jogszabályok szempontjából nem ütköztünk 
akadályba. Nagyon reméljük, hogy idén is ránk mosolyog a 
szerencse, és nem lesznek nehézségek” – foglalta össze ta-
pasztalatait Debreczeni Ildikó, aki a fesztiválszervezés mellett 
a Jelmez-Art Kft. színpadi jelmezkészítő cég tulajdonosa, hoz-
zátéve, hogy most még a szokásosnál is jobban odafigyeltek a 
biztonságra és a higiéniára. 

A Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál évről évre növekvő népszerűségű 
találkahelye a minőségi kultúrát kedvelőknek, a természet szerelmeseinek és 
a sportos életmód híveinek. Komolyzene és aktív pihenés a szabadban! Ez az 
eredeti sikerrecept Jász-Nagykun-Szolnok megyében annyira bevált, hogy a 
fesztiváligazgató és ötletgazda: Debreczeni Ildikó továbbálmodta eredeti tervét, 
és amennyiben a járványügyi helyzet is lehetővé teszi, idén még nagyobb szabá-
sú rendezvénysorozatot indít.
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A fesztivál három napja a közönség által minden évben türel-
metlenül várt péntek esti gálakoncerttel indult a tiszafüredi 
Morotva Kerékpáros Pihenőpark félszigetén, idilli hangulat-
ban, ahogy az lenni szokott. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar, 
Miklósa Erika és Horváth István operaénekesek, Horgas Eszter 
fuvolaművész, valamint Kalmus Felícián csellóművész csodá-
latos örömzenei koncerttel kápráztatta el a közönséget. Ez 
az előadás – Debreczeni Ildikó elmondása szerint – azért volt 
igazán örömzenei, mert a művészek négy hónapja nem álltak 
színpadon, így már csak ezért is mindenki számára szívet 
melengető volt a fesztivál első napja.

Másnap bringázás volt a program, zenés megállókkal. A 
hatvanhét kilométeres tókerülő távot minden eddiginél 
több, mintegy ötszáz kerékpáros tette meg, akiket minden 
megállónál lelki felüdülést kínáló koncert és testi felfrissü-
lésükről gondoskodó vendéglátás várt. Nem ez volt azonban 
a komolyzenei fesztivál egyetlen sportprogramja, vasárnap 
ugyanis több mint száznegyven futó vett részt az OpeRun 
névre hallgató élményfutáson, melyen a gyerekek egy-, a 
felnőttek tízkilométeres távot teljesítettek. Szintén vasárnap 
került sor a Boat d’Opera csónakázós programra, hat kon-
certhelyszínnel, ahol a természet szépségeihez a minőségi 
élőzene dallamai társultak.

Eddig tehát a fényes (közel)múlt, amelyből a Magyar Tavak 
Fesztiváljának jövőbeli sikereire következtetni lehet. A Pataki 
Bence operaénekes művészeti vezetése alatt álló Velencei-ta-
vi társfesztiválon (amely idén időpontjában megelőzi a már 
hagyományos Tisza-tavi rendezvényt), meghatározó szerep 
jut majd Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekesnőnek, aki 
a kezdetektől a fesztivál ”nagykövete” és néhány éve maga is 
velencei lakos. A mozgás és a zene örömét egyesítő, tó körüli 
kerékpáros túra szervezésében pedig a Kárpát-medencei Mű-
vészeti Népfőiskola, valamint a Csajághy Laura Színpad vállal 

szerepet. A péntek esti nagyszabású gála után a Velencei-tónál 
is lesz zenei helyszínekkel fűszerezett bringázás szombaton 
és vasárnapi hajókázás: mindazok a klasszikus programpon-
tok, amelyek miatt a sportos komolyzenekedvelők évről évre 
visszajárnak a Természet Operaházába. 

A lényeg tehát nem változik: a nyitónapi gálakoncert, amely 
évek óta a tiszafüredi nyár exkluzív eseménye, a Velencei-tónál 
is rangos előadókkal várja a komolyzene szerelmeseit, és a 
siker-franchise részeként a Tour d’Opera kerékpáros túrán 
és a Boat d’Opera túrán is részt vehetnek a fesztiválozók, 
az utóbbi esetben újdonságként kajakkal és sárkányhajóval. 
Ezeken a túrákon nem csupán végigtekerni vagy csónakázni 
öröm, hanem megállni is, mert minden egyes állomáson neves 
művészek várják a kirándulókat produkcióikkal. 

Mindemellett senki ne gondolja azt, hogy az eredeti Tisza-tavi 
fesztivált elhanyagolják Ildikóék. Ahogy azt tőlük megszok-
hattuk, továbbra is magas minőséggel és remek kulturális 
programokkal várják a látogatókat. Elöljáróban annyit jegy-
zett meg a tiszafüredi központú fesztivállal kapcsolatban, 
hogy a pénteki gálakoncerten Miklósa Erika - pályájának 30 
éves évfordulója alkalmából - nagyszabású koncerttel lép 
színpadra és a fesztivál többi napját is a tőlük megszokott 
kreativitással és színvonalas kulturális programokkal fogják 
varázslatossá tenni.

”Tekerj, fuss és csónakázz a kultúráért” – jelszóval útjára indul 
a nemzetközileg is páratlan rendezvénysorozat. Amennyiben 
a járványügyi helyzet is lehetővé teszi, igazi sikertörténet 
kezdődhet idén, amelynek a család minden zeneszerető és mo-
zogni vágyó tagja örülhet, mert eljött az idő, hogy – Debreczeni 
Ildikó szavaival élve – ”a Természet Operaháza más vizekre is 
elevezzen”, a Magyar Tavak Fesztiváljává nőve ki magát.
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- Honnan jött a könyvírás ötlete?

- Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer könyvet 
fogok írni. Minden a Tiszanána/Dinnyéshát nevű Face-
book csoportban kezdődött! Ahogy a neve is mutatja, a 
nánaiak régi fotóikat mutatják meg a tagok számára, 
vagy éppen felidézik a múltat. Én is csatlakoztam ehhez, 
felidéztem a gyerekkori emlékeimet és több bejegyzést 
is írtam, amit nagyon kedvelt a többi csoporttag. Ahogy 
gyűltek a történetek, az fogalmazódott meg a fejem-
ben, hogy maradandóvá kellene tenni. Az önkormányzat 
segítségével mindezt ki is tudtam adni e könyvben.

„A múzeumok bemutatják a ko-
rabeli eszközöket, a néprajzosok 
az eszközök használatát, én pedig 
megpróbálom bemutatni a min-
dennapi élet és a közösségi mun-
kák hangulatát.” – Berényi László, 
szerző
- Milyen történeteket lehet olvasni benne?
- Alapvetően a gyermekkori visszaemlékezéseimet 
írom le, de nagyon sokat mesélt édesanyám is az ő 
gyerekkoráról és fiatalságáról. Az 1940-es évek máso-
dik felében költözött a családom Tiszanánára, a szüle-
im Jánosiról (Sarud és Kömlő közötti uradalom volt – a 
szerk.) települtek át. Gyerekkoromtól kedve egészen 
18 éves koromig itt éltem, majd Budapestre jöttem, 
azóta is itt élek. Ám az ottani élet és az ott történt 
események, mesék mindig is elevenen éltek bennem. 
Emlékszem, édesanyám mellett ültem, és amíg ő 
kukoricát fosztott, én csak hallgattam a történeteit. 
Például itt hallottam először a futballról gyerekként, 
amikor a rádióban a híres 6:3-as meccs közvetítését 
hallgattuk. A foci annyira megtetszett, hogy utána 
mindig átjártam a helyi borbélyhoz sportlapokat olvas-

Nánai vadvirágok
ilyen volt a tiszanánai élet
a XX. században
Nánai vadvirágok címmel írta meg első könyvét gyermekkori visszaemléke-
zései és élményei alapján Berényi László. Könyve humorral és megtörtént 
eseményekkel átszőtt kordokumentuma Tiszanánának, fontos néprajzi és 
falutörténeti leírás. A tiszanánai tájszólásokat, a település ismertebb embe-
reit és a közösségi élet mindennapjait mutatja be. A kötetet a 2020-ban meg-
rendezett Tiszanánai Falunapon - óriási érdeklődés közepette - mutatta be.
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ni. Emellett az anyai nagyanyám és nagyapám által elmesélteket 
is felelevenítettem, így azokról is lehet olvasni. A helyi legendákat 
is idesorolnám, amiket gyerekként meséltek nekem, ezek közül 
sok kötődik a Tiszához is. Sajnos, minden történet nem fért a 
könyvbe, de tervezek második kiadást is. A történetek mellett 
úgy gondoltam, hogy érdemes lenne bemutatni a helyi tájszólást 
is és a helyi mondásokat, amiből akadt bőven.

- A tájszólást hogyan adja vissza a könyvében?
- Ezeket a történeteket az ott használatos kifejezésekkel és 
hanglejtésekkel írtam meg. Ezt olvasva először talán kicsit 
nehézkes lehet megérteni, de éppen ezért egy segédletet is 
mellékeltem a végére. Heves megyére például az ë hang gyakori 
használata jellemző, valamint a hasonulásokat is egyedien 
használják. Emellett pedig a területre és a településre jellemző 
szólásokat és mondásokat is összegyűjtöttem. Persze, én se 
emlékszem mindenre vagy én sem tudok mindent, de összeve-
tettem Heves megye nyelvtani gyűjtését az általam megfogal-
mazottakkal és minden passzolt!

- MI várható a második kiadásban?
- Azok a történetek, amik az elsőbe nem fértek bele. Emellett 
több családi történetet is bele fogok szőni, helyileg pedig inkább 

a Tisza-mentére fognak koncentrálódni a történetek, ezért is 
fogja a Tisza menti vadvirágok címet viselni. Ebben például arról 
is szó lesz, hogy a rokonságom egy része hogyan vészelte át a 
második világháborút az Óhalászi-szigeten, vagy éppen milyen 
volt a Hevesvezekényen kondásként dolgozó nagyapámnál eltöl-
teni a szünidő egy részét. A teljes könyv még nem állt össze, de 
nagyon remélem, hogy a nyár folyamán már kézbe lehet venni. 

- Ma is gyakran tölti a szabadidejét Tiszanánán?
- Mivel nincs autóm és az egykori családi házunkat is eladtuk, így 
sajnos nem tudok mindig ott lenni. A bátyám Sarudon él, hozzá 
rendszeresen le szoktam menni és akkor mindig meglátogatom 
a szeretett szülőfalumat is.

A Nánai vadvirágok a tiszanánai Fekete 
István Könyvtárban érhető el, már csak 
korlátozott példányszámban. A szerző 
tervezi, hogy hamarosan egy e-könyvet is 
elkészít belőle.

Előzetes a második könyvből:
Óhalászon

Édesanyámék a háború idején laktak Óhalászon. Elmondása sze-
rint, a régi falu a patkó alakú holtág Sarud felőli ívén terült el, ők 
a püspökségi uradalom épületeinek egyikében laktak a „dombon”, 
az intézői lakban. Az, és az erdészház két külön létesített mester-
séges dombon volt. A domb lehet a mai sziget. A dombokon lévő 
harmadik épületben pedig csendőrpihehő volt. 

1944 nyarán vagy két tucat német katona érkezett Óhalászra. A 
vezetőjük, akit édesanyámék oficérként emlegettek, édesanyá-
méknál szállásolta el magát, a katonák szétszéledtek a cserőközi 
szigeten. Ők sátrakban laktak, az uradalomnak kellett ellátni 
őket élelemmel. Addig voltak ott, amíg Tiszafüred felől fel nem 
erősödött az ágyúdörgés.

Az uradalom nem a falut építette újjá az 1876-os nagy árvíz után, 
hanem a gazdálkodáshoz szükséges épületeket, a cselédházat. 
Volt néhány ház, ami az árvíz után lakható maradt, az uradalom 
dolgozóival az egykori gazdájuk is visszaköltözött.

Sajnos, semmi hiteles forrást nem találtam Óhalász nagy árvíz 
utáni állapotáról. A település lakóit az 1876-os nagy árvíz után 
Magyarádpusztára költöztették, ahol Újlőrincfalva néven új falut 
hoztak létre a számukra. Most hogy írom, már nincs élő szemta-
nú, akit ismernék. Az unokatestvéreim, akik ott voltak pár éves 
gyerekként, alig emlékeznek valamire. 

”Óhalász azonban továbbra is a Szatmári Püspökség birtoka volt, 
a Jánosi uradalomhoz tartozott. Az árvíz után is folytattak ott 
gazdasági tevékenységet, s az uradalom dolgozói ott is laktak. 
Abban az időben főleg az állattartás volt a fő, de az árvizek 
ellenére a vadállomány is számottevő volt az ártéri erdőkben, a 
cserőközi szigeten. Akinek saját földje volt ott, az átjárt Lőrinc-
falváról művelni. Híres volt az ott termesztett kukorica és dinnye, 
kiváló volt a termőföld, elsősorban az áradásoknak köszönhető-
en.” (Forrás: Tisza-Tarna-Rima mente öröksége)

A nagyszüleim mindkét oldalról hosszú időt töltöttek Jánosi-
ban. Édesanyám, édesapám ott ismerték meg egymást, már 
gyerekkorukban. A háború elején Juhász nagyapámat béresgaz-
daként Óhalászra vezényelték, hogy tegye rendbe az ott rosszul 
menő dolgokat. Ami szerinte nem volt nehéz, dolgos, hozzáértő 
emberek laktak ott, csak a megfelelő irányításra volt szükség. 
Vele költözött a családja is. Szinte az egész nyarat ott töltötték 
az unokák is, minden évben.

Sajnos az unokák idősebbjei is 6-7 évesek voltak a háború végén, 
említésre méltó emlékeik nem is lehetnek. Más pedig nincs már, 
akit kérdezhetnék.

Az Óhalászon történtekről édesanyámtól és Juhász nagymamám-
tól hallottam néhány, többnyire szűkszavúan elmondott történe-
tet, s nagy meglepetésemre valakitől, egy horgászat során. Az 
illető ismerősnek talált, s végigmondatta velem a sarudi-hídvégi 
rokonságot, míg meg nem találta a megfelelő rokont.



Villa Holiday Poroszló:

Mintha haza 
jöttél volna!

Ahogy a főútról lekanyarodunk a Mátyás király útra, nem kell 
sokáig keresni a 4-es házszámot, mert egyből megleljük. A 
vendégház remek elhelyezkedésének köszönhetően gyalog-
távon elérhető a település központja, ahol élelmiszerüzletet, 
pékséget, cukrászdát, éttermeket vagy éppen horgászboltot 
találunk, de a Tisza-tavi Ökocentrum, a kikötők és a strand 
is csak egy karnyújtásnyira van. Ha pedig hosszabb útra 
szeretnénk indulni és szükség lenne üzemanyag-utánpótlás-
ra, akkor Poroszló szélén, a vendégháztól egy kilométernyire 
találjuk a benzinkutat. 

A ház udvarán megoldott a parkolás, az elektromos kaput 
érkezésünkkor már nyitják is a háztulajdonosok. 

- Vendégeinket igyekszünk minden alkalommal személyesen 
köszönteni a Villa Holiday-ben. Bemutatjuk nekik a házat, 
váltunk néhány szót. Aranyos családok, kedves baráti társa-
ságok szoktak érkezni, azóta is tartjuk sokukkal személyesen 
a kapcsolatot – mondta Edit, majd Krisztián hozzátette: - A 
szállást mindig úgy adjuk át, ahogy mi magunk is szeretnénk 
egy ilyen helyre érkezni. Sokat utazunk és a különböző szál-
láshelyeken megfigyeljük mi az, ami tetszik, és megpróbáljuk 
azt magunknál is alkalmazni. Ezek sokszor apró dolgok, de 
nagyon hasznosak tudnak lenni. Nem sorolnám fel ezeket, 
mert legyen inkább meglepetés annak, aki még nem járt 
nálunk!

A 140 négyzetméteres házba lépve először az előszobába, 
majd innen az amerikai konyhás nappaliba érünk. A nappali 
óriási, falszélességű teraszajtajának köszönhetően csodá-
latos kilátás nyílik a rendezett, idilli udvarra. A berendezés 
modern, de mégis rusztikus hatású és kellemes otthonér-
zet hatja át. Az egész hangulat olyan, mintha hazajöttünk 
volna – és ez is volt a cél. A tulajdonosok hellyel kínálnak, és 
beszélgetni kezdünk. 

- Karcagi születésű vagyok, de gyerekkoromban sok időt 
töltöttem itt nyári szünetekben a poroszlói rokonaimnál – 
kezdte Krisztián, majd folytatta - többen Fekte István: Tüske-
várjához hasonlítják a tavat, amit csak megerősíteni tudok. 
Akkoriban a turisták számára nem volt ennyire kiépülve az 
infrastruktúra. Alig járt valaki a gáton és mondanom sem kell, 

A Tisza-tó egyik legfor-
galmasabb települése 
Poroszló, amelynek egy 
szűk kis utcájában ta-
lálható a Villa Holiday 
rusztikus, mégis modern 
épülete. A családi nyara-
lónak épült házba belép-
ve már az első perctől az 
otthon nyugalma köszön 
vissza. A tulajdonosok: 
Bartha Kőrösi Edit és 
Bartha Krisztián szemé-
lyesen mutatták be a há-
zat és mesélték el saját 
Tisza-tavi történetüket.
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milyen jókat játszottunk unokatestvéremmel és barátaival 
egész nap a természetben, szabadon. Aztán ahogy felnőttem, 
mindig visszavágytam és persze Editnek is megmutattam ezt 
a csodát, aki azonnal beleszeretett. Így történt, hogy meg-
vásároltuk ezt a telket egy kis házikóval és annak a helyére 
építettük a családi nyaralónkat, amelyben mi és az öt gyerek 
is kényelmesen elfértünk. Szerettük volna nekik is átadni azt 
az élményt, hogy mennyire szuper itt gyereknek lenni. Aztán 
ahogy ők nagyobbak lettek, már nem töltöttünk itt olyan 
sok időt, így azóta a szabad időpontokat kiadjuk és ma már 
magunknak foglalunk szálláshelyet saját magunktól…

A házban a méretes konyha-nappali mellett három szoba, egy 
kis mosdóval, kétszemélyes káddal, zuhanykabinnal rendel-
kező fürdőszoba található. A legkevesebb foglalható napok 
száma a nyári időszakban négy, a többi időszakban: kettő. 
Ezt azért tervezték így, mert legalább ennyi időt érdemes 
eltölteni a tónál ahhoz, hogy megismerhessük, beleszeres-
sünk. Az a vendég, aki először jár a Tisza-tónál, útmutatást is 
kap, merre érdemes kalandozni, hol lehet kellemes emléke-
ket gyűjteni. Számukra összeállítottak egy programfüzetet, 
amelyben érdekes látnivalókat, hasznos tanácsokat gyűjtöt-
tek egy csokorba. A berendezés Edit kreativitását dicséri, aki 
stílustanácsadóként nemcsak a divathoz ért, hanem jó érzése 
van a lakberendezéshez is. 

- Mivel a mi családunk nagy, ezért az volt a cél, hogy tágas 
tereket tudjunk teremteni, hogy mindenki kényelmesen elfér-
jen. A ház és az udvar a mi ízlésünket tükrözi, de mindenkép-
pen kiemelnénk a kiváló tervezőket, kivitelezőket is, akikkel 
együtt dolgozhattunk. Meg persze Balogh Vince bácsit, aki 
rengeteget segített nekünk. Az udvar nagy teraszán kipihen-

hetünk egy fárasztó, kirándulással teli napot vagy éppen a 
megsütött szalonnánkat fogyaszthatjuk el a szaletli alatt. Aki 
extra kényeztetésre vágyik, az a jakuzzi habjait is élvezheti 
egy pohár ital társaságában. Ezért is vannak műanyag, de új-
rahasznosítható pezsgőspoharaink, amiket ott lehet használni 
– mondta Krisztián. 

A Villa Holiday mindezek mellett különösen baba- és gyer-
mekbarát, még inkább családbarát. A hosszú, praktikus 
és mély gardrób nemcsak a vendégek ruháinak tárolását 
szolgálja, hanem minden érkező számára megtalálható benne 
társasjáték, kártya, írólap és színes ceruza is, de etetőszékkel 
és sámlival is készültek a gyerekeknek.

- Az udvarunk egyik legkedveltebb része az óriáshinta. Amikor 
építettük a házat, szerettem volna az egyik gyerekkori álmo-
mat is viszontlátni, ami egy hatalmas hinta volt! Ezért akkorát 
kértem, amekkorát csak lehet csinálni. Így lett egy négyméter 
magas hintánk a kertben, ami minden vendégünk tetszését 
elnyeri – mondta Edit, majd a kert sarkában található hintára 
mutatott, ahonnan a kilátás a madárodúkkal felszerelt gyü-
mölcsfákra és a nyári időszakban elhelyezett nagy trambulin-
ra néz. Apropó, madárodú! A Villa Holiday portája nemcsak a 
vendégek számára nyújt kikapcsolódást, hanem a ház előtti 
villanyoszlopon rendszeresen fészkelő fehér gólyáknak is, akik 
a napi betevő falatjaikat a kertben sétálva keresik.

A Villa Holiday egyszerre nyújt pihentető kikapcsolódást az 
egész család számára, de remek elhelyezkedésének köszönhe-
tően akár gyalogosan is elérhető a természet. Ebben a kettős-
ségben rejlik a vendégház ereje, amit a tulajdonosok nyitottsá-
ga és baráti, gondoskodó fogadtatása tesz különlegesebbé.

Bartha Kőrösi Edit és Bartha Krisztián tulajdonosok
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Alpha

BROWLER
PREMIUM
(620×180)

SHARK
PREMIUM
(540×160)

ORCA 540
(540×160)

ORCA 630 
PREMIUM 
(540x160)

Próbáld ki az ORCA, a BLOWER és a SHARK 
csónakokat a Szabics Kikötőben!
Időpontegyeztetés: 20/99-11-248
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ORCA 630
(630×180)

SHARK 540
(540×160)

SHARK 460
(460×160)

ORCA 540T
(540×220)

e-mail: alphacompositekft@gmail.com 
Tekintsd meg csónakjainkat a weben:

www.alphacomposite.hu 
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JÖN A HIÁNYPÓTLÓ TISZA-TÓ ÚTIKÖNYV!
LÉGY BENNE TE IS!

Van egy nagyon jó hírünk! Nekikezdtünk a Tisza-tó útikönyv elkészítésének,
ami a terveink szerint nyár elején jelenik meg 10 000 példányban.

VADONATÚJ
ÚTIKÖNYV

Olvasmányos és érdekes könyvet készítünk,
ami hasznos kalauz az idelátogató turistáknak
és igazi csemege az itt élőknek.
Útközben társ, a�könyvespolcon pedig érték.
Kétszáz oldalas történet a múltról, jelenről és 
jövőről és a Tisza-tó minden szegletéről, praktikus 
térkép melléklettel.

JELENJ MEG
A KÖNYVBEN!

Éttermed vagy kávézód van?
Szálláskiadó vagy szolgáltató vagy?
Túravezető, kölcsönző vagy kikötő?

Itt a lehetőség, hogy megjelenj a könyv 
szolgáltatói mellékletében, amivel hatékonyan 

elérheted leendő vendégeidet.�

Jelentkezés és megjelenési árak a www.tiszatoutikonyv.hu oldalon 

Az új Tisza-tó útikönyv egy összefogás eredménye lesz, amelyben magánszemélyek, csapatok, cégek
és önkormányzatok közösen adnak bele apait-anyait. A könyv három szerzője: Kovács Janka
(I love Tisza-tó), Kücsön Gyula sarudi élményfalu, Ljasuk Dimitry lmes, reklámszakember.
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Kilátók a tó körül
Óhalászi-sziget
Aki a Tisza-tóra érkezik, annak bizonyára tudomására hozzák 
azt az érdekességet, hogy a tó közepén valamikor egy falu 
állt az Óhalászi-szigeten. Ez a sokszor átlagosan csak néhány 
száz lelket számláló falu csendesen, a Tisza mellett élte 
dolgos mindennapjait. A helybeliek együtt léteztek a folyóval 
és az azzal együtt járó áradásokkal. Tiszahalászt nem a 
tározó építésekor árasztották el vízzel, mint ahogy az például 
Erdélyben is történt, hanem száz évvel ezelőtt sodorta el a 
Tisza árja. Az ott élő embereket Hartl Ede telepítette át a mai 
Újlőrincfalva területére. A vízről már messziről látni a kilátót, 
az előtte lévő kis móló pedig megállásra hívogat bennünket. A 
kilátóból gyönyörű panoráma nyílik a tóra. Ha követjük a mel-
lette futó ösvényt, akkor eljutunk az egykori temetőhöz, ahol 
egy kőből készült 1848-as emlékmű fogad bennünket, tetején 
kovácsoltvas kereszttel, zászlóval és a sziget történetéről 
szóló tájékoztató táblával. Talán ez a kőkereszt az egyetlen 
dolog, ami megmaradt Tiszahalászból. Ha itt belátnánk a 

föld alá, akkor nem találnánk sok sírt, hiszen évszázadokon 
keresztül nem itt volt az első temető. Ez csak a második 
(amit két évtizedig használtak), ugyanis a korábbi betelt a 
szabadságharc idején.

Tisza-tavi Vízisétány
A Tisza-tavi kirándulások egyik kihagyhatatlan helye az a 
sétány, ami a víz felett, 1500 méter hosszú pallóúton mutatja 
be testközelből a tó állat- és növényvilágát. A Poroszlóról 
elérhető sétány a Tisza-tóhoz érkezők kedvence és egy-
ben az egyike azoknak a kötelező programoknak, amiket 
mindenkinek meg kell tekintenie, ha a környékre látogat. A 
kilátó a sétány végén található, a Poroszlói Kis-Tisza mellett. 
Innen kitekintve az érintetlen nádast, a vízen csónaktúrázó-
kat, SUP-osokat látni és lehet, hogy a sétányon ismertetett 
állatokat is megpillanthatjuk… 

A kilátókba való fellépcsőzés a kirándulások egyik kihagyhatatlan eleme. Természete-
sen a Tisza-tónál sincs ebből hiány: bemutatjuk a jelenleg meglévőket és azt, hogy ho-
gyan lehet oda eljutni. Ezek mellett jelenleg több is készülőben van, amelyekhez a nyár 
folyamán érdemes lesz ellátogatni. Íme, a Tisza-tavi kilátók, soroljuk őket!

Az Óhalászi-sziget kilátója
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Szabics Kikötő és Szabadidőpart 
A Tisza-tavi kirándulások egyik kihagyhatatlan elemének 
számít a Tiszavirág Ártéri Sétaút és az Örvényi Pákász 
Tanösvény bejárása, ahol három magaslatra is felsétálha-
tunk. Az egyik a Tiszavirág Ártéri Sétaút végén található, 
amit a mesterségesen kialakított csatorna melletti sétával 
lehet elérni. A tanösvényeken testközelből ismerhetjük meg a 
növény- és állatvilágot, valamint az egykoron itt élő emberek 
mindennapjait is. A tündérrózsákkal teli Göbe-tó partjára érve 
igazi kalandtúra vár ránk. Csónakba szállva, kötelek segít-
ségével jutunk át a túlpartra, hogy beléphessünk az Örvényi 
Pákász Tanösvény meseszerű világába. A láptúrához ajánlott 
lábbelinket a kihelyezett gumicsizmára váltani. A madárles-
ből csodálatos látvány nyílik a sásos-gyékényes területre. A 
tanösvény legvégén található Tiszavirág-toronyból pedig a 
Göbe tárul szemünk elé. A két tanösvény páratlan szépséggel 
rendelkezik és igen sok izgalmas programot kínál.

Az Álompart kilátója
Tiszanána-Dinnyéshát az egyik kedvelt strandhelyszín, ami 
2020-tól teljesen új arcát mutatja, felújításának köszönhe-
tően. A fejlesztések alapját az iszapkotrás és tereprendezés 
jelentette, ami nemcsak a kikötőbővítést alapozta meg, hanem 
a strand vízminőségét, élvezhetőségét is javítja. A tervek között 
szerepel a turisták, strandolók, vízi úton érkezők számára 
nyújtott szolgáltatások bővítése. Ehhez elsőként új recepciós 
és szolgáltató épület létesült. A projekt keretében megújultak 
a sétautak és gyaloghidak is. Elkészült egy tájképhez illeszkedő 
kilátó, amelyről be lehet látni a kikötőt, a strandot, az élő Tiszát 
és a Telekhátat. A nyugodt vizű, fokozatosan mélyülő, homo-

kos partszakaszon kisgyermekes családok is biztonságosan 
strandolhatnak. A közelében lévő kikötő az aktív kikapcsolódás 
kedvelőit várja, a romantikára vágyókat pedig kézzel húzható 
átkelő-komp viszi át a szomszédos apró szigetre. 

A Tisza-tavi Ökocentrum kilátótornya
A poroszlói Ökocentrum egyedülálló módon mutatja be a 
Tisza-tó növény- és állatvilágát. A kormoránoktól kezdve egé-
szen az egykor honos vizákon át a pelikánokig, a helyi flóra és 
fauna képviselteti magát. Számtalan interaktív és izgalmas 
programot kínál földön-vízen- levegőben, a gyermekek és a 
felnőttek számára egyaránt. Miután körbejártuk az Öko-
centrumot, érdemes magas tornyának legfelső szintjére is 
felmenni, hiszen Poroszló település és a Tisza-tó kék víztükre 
is kitűnően látszódik onnan!

Tisza-tavi Kerékpáros Centrum
Az épületben nemcsak kerékpárbérlésre van lehetőség, 
hanem egyes emeleteiről kitekintve csodálatos kilátásban 
lehet részünk. A tetőteraszon kávézó működik, ahonnan 
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Társaságunk, a Tisza-tavi Hajózási Kft. a tó egyetlen profesz-
szionális hajózási szolgáltatója, mellyel bárki hozzájuthat 
a víz és a természet különleges ötvözete, a Tisza-tó felfe-
dezésének élményéhez. Virágzó hínármezők, pihenő vagy 
táplálkozó madarak és a tó legszebb ”hangulatai” ismerhetők 
meg képzett túravezetők ”tolmácsolásában” a romantikus 
vízi ösvényeket és nyílt vizű tómedencéket egyaránt bejáró 
kirándulásainkon. Flottánk 8-16 személyes fedett és nyitott, 
részben kerékpárszállításra is alkalmas kishajókból áll, me-
lyek teljes kapacitása meghaladja a 100 főt. 

Kínálatunkban az 1 óra időtartamtól a 4 óra időtartamig 
szerepelnek túraútvonalak.

Júliusban és augusztusban garantált túrákon biztosítjuk, 
hogy akár az egyedül érkezők is kedvező áron jussanak 
élményekhez. 

www.tiszatavihajozas.hu
Tel.: Posztós Gabriella 30/278-7378, 30/466-3300

e-mail: nyugatifogado@t-email.hu

akár egy távcső segítségével egészen a szabadstrandig is 
elláthatunk. Megannyi vízimadarat figyelhetünk meg: tőkés 
récét, dankasirályt, gémet, szárcsát, kormoránt. Ajánlott 
egy hosszú kerékpártúra után itt megpihennünk, ugyanis a 
látvány biztosan nem fog könnyen elengedni!

+1 érdekesség: Gémeskút a tó közepén
Ugyan nem kilátó, de igazán érdekes látvány egy csónak-
túra során, ha a vízen egy gémeskúttal találjuk szem-
ben magunkat. Egy vicces kedvű túravezető biztosan 
megjegyezné, hogy innen szoktak vizet merni az otthoni 
viráglocsolásra, de ezt ne higgyük el! A kút a Tiszavalki-me-
dencében, a Dühös-laposon látható. Ez a terület valamikor 
legelő volt és közel  50 éve – mióta vízzel árasztották el a 
területet – itt áll. A kút kávája is megvan, amit a téli csök-
kentett vízszintkor látni is lehet.

2021-ben három új kilátóval is gazdagodni 
fog a Tisza-tó! A Békatutaj Egyesület kettőt 
épít. Az egyik kilátó a Csapói Holt-Tisza 
partján található szigeten épül, melyen 
korábban is volt egy népszerű madárme-
gfigyelő torony. A fáktól kicsit távolabb, a 
nádasban kap helyet az új kilátó, így majd 
láthatóvá válik az egész Poroszlói-meden-
ce és a Csapói Holt-Tisza. Másik kilátójukat 
az újlőrincfalvai Neptun Kikötőhöz és a 
Ravasz-háthoz közel, egy hínárral benőtt 
kis öbölben kell majd keresnünk. Az lesz a 
különlegessége, hogy nem a szárazföldön 
fog állni, csak vízi járművekkel lehet meg-
közelíteni, de közvetlenül alatta ki lehet 
majd kötni.
A harmadik a MAHART kiskörei kikötőjénél 
épül, ahonnan remek kilátás fog nyílni az 
előtte elterülő víztömegre.

Kovács Janka
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Tavasz
a konyhában
A hazai a legfinomabb! – tartja a mondás. Sokan nem tartják 
magukat „konyhatündérnek”, de valljuk be: mindannyiunkat 
büszkeséggel tölt el, ha egy általunk elkészített ízletes ételt el-
ismeréssel fogyasztanak el családtagjaink, barátaink! A tavalyi 
lapszámokban Tisza-tavi szakácsként halétel-receptjeimmel 
találkozhattak az olvasók, most viszont szeretnék azoknak 
kedvezni, akik a tavaszi, könnyed ételeket részesítik előnyben. 
Jó étvágyat kívánok!

Medvehagymás, burgonyás 
nudli zöldfűszeres csirkemellel
Hozzávalók:

Nudli: 6 db közepes burgonya, 1 db tojás, 8 evőkanál liszt, 
csipet só

Zöldfűszeres csirkemell: 50 dkg csirkemell filé, 2 evőkanál 
olívaolaj, ízlés szerint só, bors, oregánó, bazsalikom, kakukkfű, 
rozmaring, majoránna

Elkészítés: A csirkemell filét felszeleteljük és kiklopfoljuk. 
Egy tálban összekeverjük az olajat a fűszerekkel. Bepácoljuk 
a csirkét, majd 30-40 percig állni hagyjuk. Közben a burgo-
nyát sós vízben megfőzzük, majd összetörjük. Miután kihűlt, 
hozzáadjuk a tojást, a lisztet és a csipet sót. Jól összegyúrjuk, 
majd ceruzavastagságú rudakat sodrunk belőle, melyeket 2 

centiméter hosszúságra vagdosunk. A kis rudakat megso-
dorjuk a tenyerünkkel, hogy a két vége hegyesebb legyen. 
A nudlikat bő, forró vízben kifőzzük. Leszűrés után picit 
megsózzuk. Az apróra vágott medvehagymát fehérborssal, 
sóval és fokhagymával egy kevés vajon megpirítjuk, majd a 
kifőtt nudlikat rárakjuk, összekeverjük. Forró serpenyőben 
megpirítjuk a hússzeletek mindkét oldalát. Tálaláskor a hús 
mellé helyezzük a nudlit, melynek tetejét pirított hagymakari-
kával díszíthetjük.  

Kövér Gábor
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Rácsos almás pite
Hozzávalók: 

Tészta: 45dkg liszt, 15dkg cukor, 20dkg vaj, 2 csipet só, 2 db 
tojássárgája, 2 evőkanál tejföl 

Töltelék: 1 kg tisztított reszelt alma, 10 dkg cukor, 2 csomag 
vaníliás cukor, 2 evőkanál fahéj, 5 dkg apróra vágott pirított 
dió, 1 db citrom 

Elkészítés: A tésztát összegyúrjuk, majd két cipóra: egy 
nagyobbra és egy kisebbre választjuk. Egy órát pihentetjük 
a hűtőben. A nagyobb cipót kinyújtjuk és egy kivajazott tep-
sibe, vagy kerámiaedénybe helyezzük. Az almát lereszeljük, 
beletesszük a cukrot, a vaníliás cukrot, a fahéjat és a citrom 
reszelt héját és levét. Jól összekeverjük, majd alaposan 
nyomkodjuk ki, hogy az almás-citromos töltelék ne áztassa 
el a tésztánkat! Az edénybe helyezett tésztát megszurkáljuk 
villával. Megszórjuk az enyhén megpirított dióval, illetve – íz-
lés szerint - édes morzsát is tehetünk rá. Ha vanília pudingot 
vagy lekvárt is szeretnénk beletenni, akkor kenjük a töltelék 
alá, amennyiben ezt az extra lépést nem szeretnénk megten-
ni, akkor csak az almás tölteléket tegyük rá és egy kis édes 
morzsával szórjuk meg. A kisebb adag tésztát kinyújtjuk, csí-
kokra vágjuk és berácsozzuk a töltelék tetejét. Megkenjük a 
tojás sárgájával. Sütés után porcukorral megszórva tálaljuk.

A PATKÓS CSÁRDA  
a Hortobágy nyugati kapujában 

egész évben nyitva tart.

Tiszafüred (33-as út egyeki elágazás) 
Tel.: +36-30/278-7373 l www.patkoscsarda.hu

patkoscsarda@gmail.com

A csárda hagyományőrző étterme magyaros hangulattal, ízekkel,  
bőséges választékkal várja vendégeit.
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24. KUNMADÁR!
Régen több mint gyorsulás!

Beszéljenek a képek:

Benned, benne, bennünk van! Élmény, adrenalin, csúcsérzés, barátság, jókedv, felfoghatatlan telje-
sítmények, igazi társadalmi esemény. Valami más, valami megfoghatatlan. Belépsz a Hungarian Drag 
Arénába a kunmadarasi reptéren, s elszállnak a gondjaid, kisimulnak a ráncaid, s átadhatod magad egy 
olyan nyugalomnak, melyben megélhetsz mélységeket, magasságokat, és abba biztos lehetsz: feltöltőd-
ve térsz haza s minden pillanatodban eszedbe jut az élmény, amit átéltél. Nem tudod miért és min, 
de azon veszed észre magad, hogy mosolyogsz, vagy éppen a hideg szaladgál a hátadon s beleborzongsz 
a felidézett hanghatásba, vagy az átélt ÉLMÉNY-be. Ez Kunmadár!

A Szentély…

Gumifüst a rajtban…

Őrületes épített Dragbikeok

Hihetetlen autók…

Versenyzői perspektíva
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Öröm… könnyek…

Iszonyat koncentráció…

Extrém Show…

A 24. Kunmadár időpontjai:
Március 20. Nyílt Pályanap (autós motoros gyorsulás, drift, stunt)
Április 17. Gyorsulási OB. (Motul Kupa, Toyota Road Service Kupa, Drift, Dízel Találkozó)
Május 1-2. Gyorsulási OB. (Motul Kupa, Toyota Road Service Kupa, Drift, Smoke and Charme tali, Stunt OB)
Június 26. Gyorsulási OB, (Motul Kupa, Tyota Road Service Kupa, Drift, )
Július 24. Nyílt Pályanap (autók, motorok, drift, )
Augusztus 20-21. Extrém Fesztivál (autó, motor, stunt, drift, Dízel találkozó, Éjszakai Tűzijáték Show)
Szeptember 18. Gyorsulási OB. (Motul Kupa, Toyota Road Service Kupa, Drift, Stunt)
Október 23. Szabadságharc Futam
Info: www.kunmadarasmotorsport.hu
facebook: Kunmadaras Motorsport (Hungarian Drag Aréna)

Tuning Találkozók….

Kiváló Közönség…

Gyermekbarát programok…

Nagyon gyors gépek, pilóták…

Hihetetlen kaszkadőrök…
Drift, Stunt

Ahol a pulzus
az egekbe szökik…
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BOROSTYÁN APARTMANHÁZ****
ABÁDSZALÓK

NÉGY CSILLAGOS MENEDÉK
A FELEJTHETETLEN
TISZA-TAVI PIHENÉSHEZ!
5241 Abádszalók, Szivárvány út 25. • Telefonszám: 06-30/388-9361 
E-mail: borostyanapartmanok@gmail.com • Web: www.borostyanapartmanok.hu

LILAAKÁC KISVENDÉGLŐ
ABÁDSZALÓK

NEKTEK FŐZÜNK 
SZÍVVEL-LÉLEKKEL!
5241 Abádszalók, Blaha Lujza tér 3. 
Telefonszám: 06-30/903-1330 
Web: www.lilaakackisvendeglo.hu
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3+1 eldugott hely a Tisza-tónál,
ahová elvonulhatsz,
ha nyugalomra vágysz!
Az ember néha vágyik arra, hogy a zaklatott napokból nyugodt és csen-
des környezetbe meneküljön. Ahol megérinti a természet, ahol simogat-
ja a napfény, ahol a madarak hangján kívül nem kell másra figyelni.
Hol vannak ilyen helyek a Tisza-tónál?
Elkalauzolunk téged, hogy feltankolhass nyugalomból!

1. Mesebeli tó a tóban: a Göbe
A Szabics Kikötőből csónakkal jutunk át az ártéri szigetre, 
ahol a tanösvény végén, a Tiszavirág-kilátó lábánál vár a kü-
lönleges Göbe-tó. A Göbe valójában a Tisza-tó egyik szigetén 
belül kialakult kis tavacska.

Üljünk le a part menti padra, feledkezzünk bele a látványba, 
a természet szépségébe! A Göbe alaposabb felfedezéséhez 
használjunk halászcsónakot, melyek itt sorakoznak evezőkkel, 
s csak ránk várnak, ha kedvünk támad egy kis ringatózáshoz. 
Pár perc evezés után már a gyönyörű tó közepén élvezhetjük 
a hely csendjét és leírhatatlan nyugalmát. Úgy érezzük, mintha 
megállna itt az idő. Kristálytiszta, fekete vizű tó, melynek színét 
algák festik; körülöttünk pedig tündérrózsák, hattyúk, gémek. 

2. Halak pihenőtaván pihenősziget 
A Kiskörei Hallépcső egy Tisza-tavi csoda! Az 1371 méter 
hosszú, vízesésekkel tarkított, hegyi patakra emlékeztető 
ökológiai halfolyosó mentén haladva teljesen magunk mögött 
hagyhatjuk a város zaját, az idegeskedést.

A töltésről letérve lenyűgöző összkép tárul elénk és csend. 
Sétáljunk a hatalmas fehér nyárfákkal határolt part mentén, 
a betonlépcsőkön alábukó víz csobogását hallgatva a pihenő-
tóhoz, amit a halaknak alakítottak ki. A halak ugyanis mindig 
a víz sodrásával szemben úsznak, itt tudnak lazítani. Mi pedig 
benn, a tóban kialakított kis szigeten, ahová a fahídon át 
vezet utunk.  Közben megcsodáljuk a halászó gémeket, az 
énekesmadarak koncertjét és a vízcsobogást. 

3. Erdőn és nádlabirintuson át 
- Telekháti szigettúra 

Abádszalókról észak felé haladva a töltésen, kis zöld falú 
házikónál találjuk a IV.-es csatornát, mely mögött hosszan el-
nyúlik a Telekháti-sziget. A sziget, ahová a hétköznapi turisták 
csak vágyakoznak: ”a sorompón túlra”. 

Bátran indulj el! Hatalmas fűz- és nyárfák összeölelkező 
lombsátrán keresztül jutunk a rejtett szigetre. Utunkat végig 
szerkők, bakcsók kísérik. 

A földnyelv végén már az ártéri erdő nyugalma vesz körbe. 
Meseerdő, hatalmas kidőlt fák szobraival. Innét át a pallóúton, 
a nádlabirintusban gyönyörködhetünk szitakötőkben, poszá-
tákban és hallgathatjuk a rejtőzködő békák kórusát. Az út 
végén az Alföld kék szalagja, a csodás Tisza látványa fogad.

3+1. Meghitt porta 
a felejthetetlen pihenéshez
Elvonulni és elbújni kicsit a világ szeme elől, szerintünk csakis a 
Tisza-tónál lehet! A feltöltődéshez ajánljuk a Borostyán (www.
borostyanapartmanok.hu) ősi Tisza-tavi titkos receptjét: 

”Végy néhány hektár Tisza-tavi tájat, egy nagy vékával a 
Borostyán Apartmanház meghittségéből, gondoskodásából, 
merítsd meg benne a családodat és élvezd az itt töltött idő 
minden percét!”

Lázár Tünde / www.gyereatiszatora.hu
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Ismerd meg a gátat, 
ami az elsők között szabályozta a Tiszát!
A ”híres-hírhedt” Mirhó-fok közel egy kilométer szélességű medrén 
a Tisza vizét csapolta meg az áradások idején; előbb egy Kunhe-
gyeshez közel eső kb. 50 km2-es mocsarat, majd egy kiterjedt 
láp- és mocsárvilágot, a Nagy-Sárrétet táplálta lassan áramló 
vízzel, melyet végül a Mirhó-torok vezetett a Hortobágy-Berettyó 
medrébe. A 18. század közepén az egymást követő nagy árvizek 
gazdasági következményeként az érdekelt nagykunsági városok 
és falvak lakói közös munkával elzárták a határföldjeiket elárasztó 
Mirhó-fokot. A gát azonban csak ideig-óráig volt képes ellenállni 
a tiszai árvizeknek: az 1760-as években újjá kellett építeni. Báró 
Orczy Lőrinc (1718-1789) taskonyi földbirtokos – a Tisza-szabályozás 
későbbi királyi biztosa – 1767-ben továbberősíttette a gátat. A közel 
1400 m hosszú, 4 m magas és 40 m talpszélességű gát egészen 
1876-ig védte a mintegy 500 km2 kiterjedésű ármentesített terüle-
tet a tiszai árhullámok ellen.

Erre csónakázz a Tisza-tavon!
Bármikor jársz a Tisza-tónál, a csónakázásnak kötelező prog-
ramnak kell lennie és meglátod, a tó sosem mutatja ugyanazt 
az arcát. Bérelhetünk motorcsónakot és magunk indulhatunk 
el felfedezőtúrára, de túravezetőhöz is fordulhatunk. Azt 
ajánljuk, első csónaktúrád alkalmával válaszd az utóbbit, hiszen 
ők olyan érdekességekre is felhívják a figyelmünket, amiket 
magunktól talán sosem fedeznénk fel! Mindenesetre mutatunk 
egy útvonalat kedvcsinálónak.

Óhalász, ami majdnem Atlantisz sorsára jutott
Aki a Tisza-tóra érkezik, annak bizonyára megemlíti valaki azt 
az érdekességet, hogy a tó közepén valamikor egy falu állt az 
Óhalászi-szigeten. Ez a sokszor csak néhány lelket számláló 
falu csendesen, a Tisza mellett élte dolgos mindennapjait. A 
helybeliek együtt léteztek a folyóval, ami néha elmosta szeretett 
lakhelyüket. Tiszahalászt nem a tározó építésekor árasztották 
el vízzel, mint ahogy az például Erdélyben is történt, hanem száz 
évvel ezelőtt sodorta el a Tisza árja, és az ott élő embereket 
Hartl Ede telepítette át a mai Újlőrincfalva területére.

Tekerd körbe a Tisza-tavat!
Egy tavat körbetekerni az egyik legjobb nyári kikapcsolódás. Az 
alföldi tókerülés gyémántja egyértelműen a Tisza-tó, amelyen 
a ”nagykör”: 97 km, a ”kiskör”: 67 km. A ”kiskörön” megannyi lát-
nivaló, büfé és strand vár, míg a ”nagykörön”, azaz a Poroszló és 
Tiszafüred fölötti Tisza-szakaszon pedig csend és nyugalom.

Az I love Tisza-tó magazinunk természetesen online is elérhető, ahogy a korábbi lapszámaink 
cikkei is, melyekben érdekes látnivalókat gyűjtöttünk össze. Mivel minden magazinban újabb 
és újabb látványosságokat tárunk olvasóink elé, melyeket nem ismételhetünk meg a következő 
számunkban, ezért az alábbiakban összeállítottuk azokat a különleges helyszíneket, program-
lehetőségeket, amelyeket érdemes beilleszteni kirándulásaiba.

Korábbi lapszámainkból ajánljuk
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Híd a puszta közepén: a Zádor-híd
Az úgynevezett Zádor-híd alapkövét 1806. november 27-én rakták 
le és 1809-ben már át is adták a forgalomnak. Az eredetileg 
kilenclyukú híd az 1833-ban elkészült hortobágyi kőhídhoz is 
mintaként szolgált. Az elkészült Zádor-híd húsz évig viselte a 
vizek ostromát, de az 1830-as áradásnak nem tudott ellenállni, 
az elsodorta két-két szélső pillérét. A hidat később újjáépítették, 
mai ötlyukú formáját az újjáépítést követően nyerte el. Azóta az 
állandó vizek eltűntek, s a híd víz nélkül maradt. A természet-
védelem alatt álló területet néhány százméteres szakaszon a 
Karcagi-I-es számú belvízcsatorna szeli ketté, amely a műemlék-
híddal párhuzamosan folyik.

Porong, Szartos, Mirhó – Ismered a Tisza-tó 
neveinek történetet?
Aki nézegette már a Tisza-tó térképét, bizonyára láthatta, hogy 
telis-tele van érdekes földrajzi nevekkel, amelyekkel vélhetően 
korábban még sosem találkozott. Megtudhatod, hogy a Porong, 
Szartos, Mirhó, Cserő, Szilas, Fűzfás, Apota, Rühes vagy éppen a 
Duhogó szavak honnan erednek és mit jelentenek. 

Bibliamúzeum 240 éves Bibliával
Tiszaderzs református templomában óriási kincsek rejtőznek: a kontinens 
összes országából, minden katolikus felekezetből lehet itt Bibliát megtekin-
teni. Szinte mindegyiknek megvan a maga története. Valamennyi felekezet 
bibliafordítása megtalálható a gyűjteményben és nagyon sok 
200 évnél is idősebb. A legrégebbi 240 esztendős, emellett a 
történelmi Magyarországról származók is fellelhetők itt.

Abádszalók százéves présházai
A XX. század folyamán virágzott az abádi és a szalóki szőlőtermesztés, de az 
egykori szőlőskert egységes építészeti arculatának csupán néhány darabja 
maradt meg. Sok épületet lebontottak, a szőlőt kiszántották és az 1990-es évek 

elejére erősen leromlott az állapotuk. A szalóki szőlőskert – ami jelenleg 
szintén zártkert – Abádszalók településmagjához közel esik, onnan 
igazán könnyen meg lehet közelíteni.

8 kerékpáros úticél a Tisza-tó környékén
Aki már bejárta kerékpárral a Tisza-tó töltéskoronáját és ismeri a 
zegzugait, annak üdítően hathat egy kis változatosság, vízügyi történe-
lemmel vegyítve. A bringás úticélok elvezetnek a környéken található, 
sokszor már muzeális korú vízügyi építményekhez, miközben csodálatos 
panoráma tárul a kiránduló elé.

Szeretnél tudni a legfrissebb Tisza-tavi hírekről, programokról 
és még kirándulási tippeket is keresel?

Kövesd a Tisza-tó turisztikai portálját! 

Várjuk a kirándulásaidról készült fotókat, élménybeszámolóidat
a közösségi média felületeink valamelyikén!

Ne feledd: Élményt adunk minden évszakban!

Facebookon:
I love Tisza-tó

Weboldalunkon:
www.ilovetiszato.hu

Instagramon:
@ilovetiszato



- Mely települések a legnép-
szerűbbek ingatlanvásárlás 
tekintetében? 
- Továbbra is a nagyvárosok és 

az agglomeráció települései a legnépszerűbbek az ingatlanvásárlások 
esetében. Szintén keresettek azonban a vízparti települések ingatlanai 
(elsősorban a vízparti és az ahhoz közeliek), melyeket a legtöbben 
elsősorban hétvégi háznak vásárolnak sokan.  Így a balatoni és a ve-
lencei-tói, valamint a Tisza-tavi településeken még élénkebb forgalom 
tapasztalható, amit csak erősített az elmúlt évben kialakult és még 
most is tartó járványhelyzet. Sokan éppen 
emiatt, illetve az ezzel járó korlátozások miatt 
döntöttek a nyaralóvásárlás mellett.  

- Tavaly minden eddiginél több turista 
érkezett a Tisza-tóhoz. Tapasztalatai alapján 
megnőtt az ingatlanok utáni kereslet is? 
- Az Otthon Centrum tapasztalatai szerint 
az idei esztendőben számottevően nőtt az 
ingatlanok iránti kereslet. Az elmúlt évben 
kialakult vírushelyzet miatt sokan döntöttek úgy, hogy inkább vár-
nak a lakásvásárlással. Ezek a vevők várhatóan az idén bonyolítják 
le az elhalasztott vételeiket. A digitalizáció előbb-utóbb valósággá 
fogja változtatni azt, amit ma kényszerből a vírus miatt tapaszta-
lunk. Ennek hatására a jövőben várhatóan egyre több munkavál-
lalónak nem szükséges napi szinten ingáznia a munkahelye és az 
otthona között, ami megkönnyíti a nagyobb városoktól távo-
labb-költözést. Ezt megérezhetik a szép természeti környezete és 
a turizmus miatt jó infrastruktúrával rendelkező települések, így 
a Tisza-tó környékén is tartósabb lehet a házak iránti érdeklődés 
nem csak nyaralási célból.

- Nőttek az eladó házak és telkek számai? 
- Az Otthon Centrum portfoliója alapján folyamatosan tapasztaljuk 
a kínálat bővülését. 

- Milyen anyagból készült az itt található ingatlanok többsége? 
- Általában hagyományos tégla, és vegyesfalazatú házakkal találkoz-
hatunk a Tisza-tó környékén. 

- Többen keresnek közvetlen vízparti nyaralót a térségben, de ebből 
igen kevés van. Ez miért van? 
- A vízparti fekvés - ahogy hegyvidéken a panoráma - olyan egyedi 
adottság, amiért a vásárlók hajlandók többet fizetni. Általában a 
település egészéhez képest csak az ingatlanok töredéke található 
közvetlen vízparton vagy a közelében, ami miatt korlátozott a kínálat. 

- Hol lehet vízpartit találni?  
Öt nagy település büszkélkedhet közvetlen vízparti 
kínálattal , melyek közműhálózat lehetőségét 
is biztosítják. Külön kuriózum az a telek, ami 
magasparton helyezkedik el, s közvetlen rálátást 
biztosít a Tisza-tó flóra- és faunavilágára, s ezzel 
párhuzamosan esztétikai élményt kínál.

- Miért érdemes a tiszafüredi Otthon Centrum 
irodáját segítségül hívni ingatlankeresés során?

- ”Egy profi” szaktudással és helyismeretekkel rendelkezik. Ismeri 
a területet, a rá jellemző adottságokat, árakat. Gördülékenyebbé, 
biztonságosabbá teszi az ingatlan értékesítését és annak eladását. 
Komplex igények kiszolgálására törekszik. Folyamatosan képzi 
magát, újabb s újabb szolgáltatásokkal segíti ügyfeleit. Ilyen például 
az ingatlanbemutató videó szolgáltatásunk, amely felesleges meg-
tekintéstől kíméli meg ügyfeleit.  
Szeretném továbbá elmondani, hogy a fővárosi ingatlanfejlesztők, 
beruházók a Balatonon kívül a térségünket is felfedezték maguknak. 
Tiszafüreden májusban elindul egy belvárosi lakópark-fejlesztés, ahol 
2-3 szobás modern lakások épülnek. A szabadstrand környékén, az 
üdülőövezet mellett új kertvárosi rész alakul ki azzal, hogy egy-két 
hektár területet felparcelláznak, így több összközműves építési telek 
kerül piacra. Ezen ingatlanok megvásárolhatóak lesznek az Otthon 
Centrum tiszafüredi irodájában.

Otthon Centrum Tiszafüred
„...itt is OTTHON vagyunk “

5350 Tiszafüred, Piac tér 7. l  Tel.: +36-59/352-213 l tiszato@oc.hu  l www.oc.hu

Aki beleszeret a tóba, azt szeretné, ha övé lenne egy apró sze-
lete nyaraló formájában. A környék idilli és nyugodt hangulata 
mindenkit megbabonáz, ezért egyre többen keresnek eladó 
ingatlant vagy telket. A tiszafüredi Otthon Centrum vezetőjét: 
Kaszás Enikőt kérdeztük a helyi ingatlanpiaci helyzetről.

„Minden a Tisza és a part sze-
relmével kezdődött, mert a Tisza 
olyan szerelmes a partba, hogy 
folyton kiönti magát rá. Aztán 
a part megkérdezte tőlem: mit 
csináljon, ha ő is szereti Tiszát!”
Halász M. Éneklő folyó

Aki beleszeret 
a Tisza-tóba...

Kaszás Enikő irodavezető
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Segélyhívó: 112
TISZAFÜRED

Tourinform Iroda:  
+36-59/511-123,  
Fürdő utca 29.

Polgármesteri Hivatal:  
+36-59/510-500, Fő utca 1.

Rendőrség:  
59/510-050, 59/352-522,  

Fő utca 55. Tűzoltóság:  
+36-59/510-110, Béke tér 8. 

Orvosi Ügyelet:  
+36-59/351-244, Nefelejcs u. 4.

Orvosi Rendelő:  
+36-59/351-045, Béke tér 8.

Gyermekorvosi rendelő:  
+36-59/352-677, Örvényi út 11.

Gyógyszertár:  
Pátria Patika  

+36-59/511-310, Ady Endre u. 13.

Tiszafüredi Vízirendészeti  
KMB Iroda:  

+36-30/663-9577 
Tiszafüred, Kossuth tér 1.
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A Tisza-tó vizéből induló Nagykunsági főcsatorna az ország legnagyobb öntözőműve? Tudtad ?
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POROSZLÓ
Orvosi Rendelő:  

+36-59/351-045, Béke tér 8.

Gyermekorvosi rendelő:  
+36-59/352-677, Örvényi út 11.

Tourinform Iroda:  
+36-36/553-095, Fő út 5.

Polgármesteri Hivatal:  
+36-36/553-040, Fő út 6.

Rendőrség: (KMB Iroda)  
06-20/776-8029, Fő út 45.

Orvosi Rendelő, Ügyelet:  
+36-36/553-096,  
+36-36/353-036 

Bajcsy-Zsilinszky út 3.

Tűzoltóság: +36-59/510-110 
Tiszafüred, Béke tér 8.

Fogászat: 
+36-36/353-147, Berzsenyi u. 3/A
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A Tisza-Tó vizéből induló Nagykunsági főcsatorna 
az ország legnagyobb öntözőműve. Tudtad ?

ABÁDSZALÓK
Polgármesteri Hivatal 

+36 59/535-110

Tourinform Iroda 
+36-59/357-376 

Deák Ferenc út 1/17.

Rendőrség:  
+36-59/355-404 

Deák Ferenc út 12.

Orvosi Ügyelet: 
 +36-70/370-3104,  
Deák Ferenc út 16.

Gyógyszertár: 
+36-59/355-250 

Deák Ferenc út 10. 

Fogászat: 
+36-59/201-100 

Deák Ferenc út 16.

ÚJLŐRINCFALVA
Polgármesteri Hivatal

3387 Újlõrincfalva, Kossuth út 26.

Tel.: 36/553-004, 36/553-005
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KISKÖRE
Tourinform Iroda:  
+36-36/358-023,  

Kossuth Lajos út 1.

Polgármesteri Hivatal:  
+36-36/ 358-311;  
+36-36/558-020, 

Széchenyi István út 24.

Rendőrség:  
+36-36/358-112,  
Kossuth L. u. 7.

Tűzoltóság:  
+36-36/566-038, 

Tiszanána Község  
Tűzoltó Egyesülete,  
Tiszanána, Fő út 104.

Központi orvosi ügyelet:  
+36-36-346-831,  

Heves Egészségház,  
Heves, Szerelem Alfréd út 32., 

Fogászat:  
+36-36/358-314, 
Széchenyi út 33.

Gyógyszertár:  
+36-36/558-008, 
Széchenyi út 31.

Vízirendészeti Rendőrőrs Kisköre  
+36-30/409-9802

TISZABÁBOLNA
Tiszabábolna Község Önkormányzata  

Tiszabábolna, Fő út 113.

Tel:: 49/356-908, 356-909

A Tisza-tó vizét a 
Tisza mellett az Eger- 
vagy Rima-patak és a 
Laskó-patak is adja?

 Tudtad

?
A Tisza-tó ötször 
nagyobb, mint a 

Velencei-tó és ötször 
kisebb, mint a Bala-

ton?

 Tudtad

?
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TISZASZŐLŐS

TISZADERZS
Polgármesteri Hivatal 

Tiszaderzs, Fő u. 19. 
59/535-354

Orvosi rendelő 
Tiszaderzs, Fő út 62. 

59/355-464

Egészségház 
 Tiszaderzs, Fő út 15  

30/402-6216

Hatvani Dániel Közösségi Ház 
és Könyvtár 

Tiszaderzs, Fő út 20. 
59/535-350

A tó vizében hazánk 
halfajainak nagy 
része megtalálható 
– a hazai vizekben 
65 halfajról van 
tudomásunk, ebből a 
tóban 53 él.

 Tudtad

?

TISZADERZS
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TÚRAVEZETÉS

Kikkel találkozhat útköz-
ben a vízen? 

KÖTIVIZIG  
Kiskörei Szakaszmérnökség:
Tel.: 36/558-310, 36/558-311

HNP Igazgatóság,  
természetvédelmi őr: 

Tel.: 30/269-6903

Tiszai Vízirendészet: 
Szolnok – Kapitányság:  

56/375-145

Tisza-tavi Sporthorgász Kft.  
halászati őrei:

Tel.: 70/316-1979

A Tsza-tó öblítőcsa-
tornáinak a szerepe 
az, hogy összekösse 

az egyes medencéket 
egymással?

 Tudtad

?
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Négy évszakra hangolva!

www.furediszitakoto.hu
Tiszafüred, Fürdő u.7.

+36302429707
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Élményt adunk minden évszakban! A Tisza-tó tur isztikai magazinja 2 021.  TAVA S Z I V.  É V F O LYA M 1.  S Z Á M
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sz Bringatúra-ajánló:
a csodáktól karnyújtásnyira

Barangold be
a Tisza-tó rejtett kincseit!

Horgássz és csónakázz!
Mutatjuk, merre!

Megannyi újdonsággal várnak

a Tisza-tavi települések
élmények programok kalandok
Földön, vízen és a magasban!


