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Üdvözlöm a Tisza-tó fővárosában, Tiszafüreden!

A

természetjárás örök szerelem! – Engedjék meg nekem, hogy Tiszafüred valamennyi lakosa nevében ezzel a vallomással
kezdjem köszöntőmet az I Love Tiszató
magazin hasábjain, ami a Tisza-tó vezető
turisztikai lapjává lépett elő az elmúlt két
évben. Az itt élők számára ugyanis egy élethosszon át tartó életfilozófia a természet szeretete, áthatja az emberek mindennapjait,
legyen az kisgyermek, családfő vagy szépkorú
ember. Ha ön, tisztelt Olvasó szintén szereti
az érintetlen természetet, imád kirándulni,
megkóstolni a vidék finom ízeit, akkor könynyen belátja, hogy mennyire tiszta és szép ez
az örök szerelem és miért ajánlom az itt élők
nevében jó szívvel úti célként a Tisza-tavat és
környékét! A tó rengeteg kikapcsolódási lehetősége közül a legnépszerűbbek közé tartozik
a csónakázás és a kerékpározás, valamint
a rengeteg fesztivál- és programlátogatás.

Ezenkívül a tó még megannyi titkot és élményt tartogat magában, ami csak arra vár,
hogy felfedezzék!
Szerencsére ma már a vendégéjszakák számának rohamos emelkedése is ezt igazolja,
hogy egyre többen azonosulnak ezzel a szemlélettel és minket választanak. A természet
szépsége mellett ez annak is köszönhető, hogy
Magyarország második legnagyobb tava a
Tisza-tó és fővárosa Tiszafüred az utóbbi
években látványosan megszépült, szolgáltatásaiban fejlődött, programkínálata négy
évszakra hangolva kibővült. A tóra nemcsak
idén várjuk szeretettel Önöket, hanem minden évben, mert a számtalan fejlesztésnek
köszönhetően évről évre megújul az arca és
egyre több lehetőséget kínál Önnek – erről
bővebben a magazinban számolunk be.
Élete legszebb kalandja itt várja! Velünk
tart?

Kedves Olvasó!

S

zerkesztőségünk nevében köszöntöm Önt a
gyönyörű Tisza-tónál! Ismét nagy örömünkre szolgált, hogy Tiszafüred városa bennünket
bízott meg a Tisza-tó turisztikai magazinjának
elkészítésével. Az elmúlt lapszámok során rengeteg
barátot szereztünk a tó környékén, akik hihetetlen
vendégszeretettel várnak és ha szükséges, segítenek
bennünket.
Magazinunk első részében a tó környéki települések mutatkoznak be. A Tisza-tó turisztikai portálján, a www.ilovetiszato.hu oldalon a városok/
községek közül hétről-hétre kiválasztunk egyet,
ami „A hét Tisza-tavi települése” lesz. Amióta elindítottuk sorozatunkat, azóta nagyszámú helyi
lakos osztja meg saját településének bemutatkozóját. Ez bizony azt jelenti, hogy az ott élő emberek
büszkék lakóhelyükre és azt, hogy mennyire szeretik a tavat. Minden alkalommal, amikor a Tisza-tónál járunk, minket is örömmel tölt el, hogy
mi írhatjuk meg a történetét.
Jelenlegi lapszámunkban is megannyi helyre
kalauzoljuk el Önöket. Legelőször is a jövőbe, hi-

Ujvári Imre
Tiszafüred város
polgármestere
szen Piroska Miklós, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési
Tanács elnöke olyan információkat oszt meg a Tisza-tó fejlesztéséről, ami még sehol sem hangzott
el. Ezt követően Ujvári Imre, Tiszafüred Város
polgármestere a Tisza-tó fővárosába és a régióba kalauzolja Önt, személyes ajánlójával. A tó
környéki települések egy része is bemutatkozik;
érdekes programokkal és számtalan látnivalóval
várják a vendégeiket. Ezen túlmenően izgalmas
túraútvonalakat, rendkívüli látványosságokat és
gasztronómiai jellegzetességeket is bemutatunk,
valamint teret adunk a helyi szolgáltatók ajánlatainak, hiszen egy csónakban evezünk velük.
Természetesen egyik lapszámunk sem ad teljes
képet a Tisza-tó lehetőségeiről, így ha kíváncsi a
további érdekes Tisza-tavi hírekre, cikkekre, programokra, úgy keresse fel a Tisza-tó turisztikai portálját, a www.ilovetiszato.hu oldalt!
Kellemes Tisza-tavi nyarat és kirándulást kívánok Önnek!
Kovács Janka
főszerkesztő

magazin | II. évfolyam 2. szám
Tiszafüred Város Önkormányzatának felkérésére kiadja a Booster Média Kft. A kiadásért felelős a kft. ügyvezető igazgatója.
Felelős szerkesztő: Kovács Mihály | Szerkesztő–újságíró: Kovács Janka | Nyomdai előkészítés: Herby
Nyomda: ADC Hungary Kft., 9163 Fehértó, Dózsa György tér 7.
A hirdetések tartalmának valódiságáért a kiadó felelősséget nem vállal.
A magazinban megjelenő anyagok a kiadó tulajdonát képezik, amelyek azonos formában történő sokszorosítása, újrakiadása
vagy bármilyen formában történő újraközlése csak a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva!
Reklám-, hirdetési ügyek: 30/38-31-301; 56/420-575 Szerkesztőség: 30/776-02-23
Szerkesztőségünk címe: 5000 Szolnok, Szapáry út 12.; e-mail: info@szolnokinaplo.hu
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Ujvári Imre: A természetjárás örök szerelem!
(8–9. oldal)

TISZAFÜRED: A Tisza-tó fővárosa 10–13. oldal
Új lakók költöznek idén a hétéves
Tisza-tavi Ökocentrumba (16–17. oldal)

POROSZLÓ: A Tisza-tó kapuja 14–15. oldal
ABÁDSZALÓK: Isten hozott Abádszalókon! 18–19. oldal
SARUD: Az Élményfalu 21. oldal
TISZANÁNA: Naná, hogy NÁNA! 22–23. oldal

Amit tudtál, és amit nem a Tisza-tóról (32–33. oldal)
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Leteszteltük: körbe tekertük a Tisza-tavat! (39–41. oldal)
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Kóstold meg a Tisza-tó ízét! (62–67. oldal)

Miért van kevesebb ponty a Tisza-tóban? (60–61. oldal)

TISZADERZS: Kicsiny falu nagy rejtelmekkel 24–25. oldal
KUNMADARAS: Archaikus település
a Hortobágy kapujában 26–27. oldal
KARCAG: A nagykunság fővárosa 28–29. oldal
BEREKFÜRDŐ: A nagykunság aranya 30–31. oldal

Ismerd meg az érintetlen Cserőközt! (44–45. oldal)
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Az utolsó tiszaörvényi fűrészmalom emlékét őrzi a kikötő
(52–53. oldal)

Több tonna szemetet állít meg a Kiskörei Vízlépcső
(50–51. oldal)
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Piroska Miklós:

A Tisza-tó fejlesztése

egy hosszú, de hálás folyamat
2017-ben kiemelt turisztikai
fejlesztési térség lett Debrecen,
Hajdúszoboszló, Hortobágy és
a Tisza-tó, amelynek köszönhetően több mint tíz milliárd
forintos forrás nyílt meg csak
a Tisza-tó és a vele földrajzilag
szorosan egybefonódó Hortobágy előtt. Több beruházás
már zajlik, és számos további
áll előkészítés alatt. Ezekről
Piroska Miklós, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
számolt be lapunknak.
– Rengeteg támogatás érkezik
a Tisza-tóhoz. Elmondaná, milyen
forrásból származnak ezek?

– Magyarország Kormánya közel két
évvel ezelőtt döntött úgy, hogy kiemelt
turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánítja a Tisza-tavat – Hajdúszoboszlóval,
Debrecennel és a Hortobággyal együtt.
Ez a négyes alkotja országunk negyedik ilyen régióját a jelenleg létező ötből. Ennek okán, a kormány tízmilliárd
forintos keretet biztosít a Tisza-tó térségének meghatározott fejlesztésekre,
turisztikai attrakciók létrejöttére. Emellett további, kisebb volumenű hazai és
egyéb nagy volumenű uniós forrású
fejlesztések – köztük a Heves, Borsod,
Hajdú és Jász-Nagykun-Szolnok megyei Terület– és Településfejlesztési
Operatív Program forrásai – is lehetőséget nyújtanak a Tisza-tó térségében
a turizmus erősítésére, a gazdaság versenyképességének növelésére. Összességében tehát a turizmusban jelenleg
zajló beruházások több lábon állnak:
a magyar kormány saját költségvetési
forrásából, az európai uniós operatív
programjainak kereteiből és természetesen nem hagyhatjuk ki a magántőkét
sem, hiszen látható, hogy – szerencsére – saját erőből is valósulnak meg fejlesztések a Tisza-tónál.

– A turisztikai fejlesztéseken kívül másra is lehet koncentrálni, ha
a térségről beszélünk?
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– Mindig el szoktam mondani, hogy a
tóra elsődlegesen olyan turisztikai desztinációként tekintünk, ahova pihenni, kikapcsolódni, kirándulni érkeznek a vendégek, hiszen a turizmus meghatározó
gazdasági ágazat, ha úgy tetszik egyértelműen a térség kitörési pontja. A gazdaság többi szektorára gyakorolt pozitív
hatásával húzhatja felfelé a térséget.
Úgy gondolom azonban, hogy érdemes
más szemszögből is megközelítenünk a
dolgot, mert a Tisza-tó jelentősége igen
komplex a térség életében. Természeti
kincseivel, élővilágával páratlan értéket képvisel, ugyanakkor meghatározó
vízbázisa a Tisza-völgye mezőgazdaságának, illetve a tó létét biztosító duzzasztómű Magyarország legnagyobb
vízerőműveként az energiaellátásban is
fontos szerepet játszik. Emellett nagyon
fontos, hogy az itt élők életminősége
is javuljon és megfelelő egészségügyi,
szociális, oktatási és egyéb más alapellátásban részesüljenek, a kapcsolódó in-

tézményi hálózat és közszolgáltatások
színvonala emelkedjen.

– Az idei, nyári szezonban milyen
újdonságokat próbálhatnak ki a turisták és a helyiek?

– Hétszázmillió forintos strandfejlesztési támogatásban részesült hét
Tisza-tavi település, így a nyárra megújulnak a Tisza-tavi szabadstrandok.
Abádszalók, Kisköre, Poroszló, Sarud,
Tiszabábolna, Tiszafüred, Tiszanána –
azok a települések, amelyekkel a Magyar
Turisztikai Ügynökség cége, a Kisfaludy
2030 Zrt. aláírta a támogatói okiratokat,
így egységesen 100 millió forintot kapnak strandfejlesztésre. Több helyszínen
ezt a forrást továbbiakkal egészítik ki,
hogy minél több új – például gasztronómiai, sportolási, családbarát – szolgáltatást tudjanak biztosítani a vendégeknek.
A Tisza-tavi szabadstrandok megújulása már hosszú évek óta váratott magára, a hosszú várakozás viszont azt eredményezi, hogy 21. századi, modern és

2019. 05. 27. 10:43:37

7

T

látványos strandok lesznek a tóparton.

– Ezek mellett milyen nagyobb
fejlesztések vannak folyamatban?

– A Kiskörei Vízlépcső mellett jön
létre hazánk egyetlen rafting, azaz szabadvízi evezős pályája. Ez már kiviteli
tervekkel rendelkezik, s ha minden jól
megy, akkor jövőre költségvetési forrásból három milliárd, majd a következő évben 800 millió forintot különítenek
el erre a beruházásra. Így 2021 nyarán
már meg is nyithat ez a vadonatúj, az
aktív turizmus fejlődését segítő nagyszabású turisztikai attrakció. Új víziturisztikai szolgáltatásként a Tisza-tónál
is indul a nyaralóhajózás, melynek Tokaj
mellett a másik báziskikötője Kiskörén
lesz, de emellett további kikötőket is fejlesztenek Tiszafüreden, Abádszalókon.
2020-ban a bérelhető hajók két útvonalon fognak közlekedni, ebből az egyik a
Kisköre – Tisza-tó– Tiszalök, a másik a
Tiszalök – Sátoraljaújhely – Vásárosnamény út lesz.
A legtöbb látogatót vonzó Tisza-tavi
Ökocentrum is bővülni fog: a földalatti
világot egy “vakond szemével” bemutató új elemmel. Ezáltal gazdagodik a
poroszlói létesítmény, így bemutatható
lesz a Tisza-tó föld alatti növény– és állatvilága is.
A Poroszló-Tiszafüred kerékpárútszakasz megépülésével, jövő májustól
sokkal biztonságosabban lehet majd
– immár közút érintése nélkül – körbe
tekerni a tavat a gátkoronán. A jelenlegi
állás szerint Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelő kormánybiztos május közepén arról is tájékoztatott minden
érintett szervezetet, hogy a megépülő
kerékpárút mellett a tervek szerint két,
kerékpárosokat számláló napelemes automata berendezés is kihelyezésre kerül

Népes csapat tekerte le május közepén a Tisza-tó Napja tiszteletére szervezett
tókerülő kerékpártúra 67 km-es távját

a Tisza-tónál – várhatóan Tiszafüreden
és Kiskörén. Ha minden jól megy, a közeli jövőben a Hortobágy és a Tisza-tó
között is kerékpárúton tekerhetünk.

– Ennyi beruházás elegendő lesz
a tónak? Hogy látja, hol van az út
vége?
– Először is nagyon örülök, hogy a
Kormány felismerte a Tisza-tó kiemelt
jelentőségét és különböző csatornákon
keresztül forrásokat juttat a térség fej-

lesztésére. Az hozzátartozik azonban a
történethez, hogy az említett beruházások még közel sem jelentik az út végét,
hiszen komoly közúti infrastruktúra és
szálláshelyfejlesztésekre is szükség
van az előre lépéshez. Sokan vagyunk,
akik szinte minden nap azért dolgozunk,
hogy minél előbb és minél nagyobb volumenben valósulhassanak meg ezek a
fejlesztések a Tisza-tónál élők és a Tisza-tóhoz érkező vendégek örömére.

Tavasz elejére befejeződött az Örvényi Morotva mederkotrása is, amely
a vízinövényzet szaporodását akadályozta, és a halak életterét növeli
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A természetjárás

örök szerelem!
U

jvári Imre, Tiszafüred Város polgármestere óriási
rajongója a Tisza-tónak. Neki,
valamint csapata lelkiismeretes
munkájának köszönhetően az
elmúlt évek alatt rengeteget
fejlődött Tiszafüred, a Tisza-tó
fővárosa. Ezt, az idelátogató
turisták évről-évre emelkedő
száma is jól bizonyítja, akik
mindig élményekkel gazdagodva és feltöltődve indulnak haza
Tiszafüredről és a tóról.
Kovács Janka

– Hogyan értékelné Tiszafüred
elmúlt időszakának turizmusát?

– Meggyőződésem, hogy az a sok
tízezer vendég, aki Tiszafüredre eddig
látogatott és az elmúlt évek alatt gyalogosan vagy kétkeréken megkerülte a
Tisza-tavat, egyértelműen azt igazolja,
hogy Tiszafüred a szabadidős turizmus
központjává vált. A vendéglátás folyamatos fejlődése pedig azt bizonyítja,
hogy a város turisztikai koncepciója
életképes és megfelelő célokat tűztünk
ki néhány évvel ezelőtt magunk elé. Ennek megfelelően, tervezett beruházá-
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saink egy része elkészült, a többi pedig
folyamatban van, amelyek tovább javítják majd a szolgáltatásaink minőségét,
növelik vendégeink megelégedettségét.

– Milyen, turistákat érintő beruházás várható?

– Engedjék meg, hogy néhányat kiemeljek! A kerékpáros turizmus lelkes
szereplőinek, illetve a magyar kormány
támogatásának köszönhetően 2018
őszén elkezdtük és 18 hónap múlva befejezzük Tiszafüred és Poroszló között
azt a kerékpárút-fejlesztést, amely lehetővé teszi, hogy a Tisza-tó egészét forgalomtól mentesen, biztonságos körülmények között kerülhessük meg. Ezzel a
beruházással egy újabb szintet ugorhat
az amúgy is közkedvelt szabadidős tevékenység, mert ennek köszönhetően
a Tisza-tó a forgalomtól elzárt módon
teljesen körbetekerhető lesz. A rendkívül
látványos beruházás összege nettó 3,1
milliárd Ft, a Tiszán is átívelő kerékpárút
hossza több mint 9 km lesz.

– Tiszafüreden milyen élményekben lehet része a vendégeknek?

– A Tiszafüredet körbeölelő természet sokszínűsége mindig elkápráztatja
a vendégeinket. Az első élmény, amikor
az idelátogató felfedezi a vadregényes
Tisza-tavat. A második élmény, amikor kipróbálja a tó és a folyó nyújtot-

 Ujvári Imre polgármester

ta lehetőségeket! A harmadik, amikor
szabadon gyönyörködhet a partokat
díszítő ligeterdőben, a csendes öblökben megbújó tavirózsa-mezőben és a
fiókáit nevelő ezernyi vízimadárban! A
felfrissülésre vágyók pedig megmártózhatnak a szabadvízi strandon, vagy
elmerülhetnek a termálstrand 39 °C-os
alkáli-hidrogénkarbonátos vízében, mely
kiválóan alkalmas regenerálódásra és
különböző mozgásszervi és reumatikus
betegségek kezelésére. A megnövekedett igények miatt Tiszafüred fejlesztési
stratégiájának egyik sarokpontja a terület szolgáltatásainak minőségi javítása.
A szabadstrandunk teljesen új stégrendszert kap és a gyerekek nagy örömére
vízi játszóelemeket helyezünk el. Kialakítunk egy fitnesz parkot, műanyag borítású sportpályákat építünk, ahol 2x600
négyzetméteren akár streetball, tenisz
vagy lábtenisz meccseket lehet majd
rendezni.
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Terveink szerint a Tiszafüredi Thermál
Strand és Gyógyfürdő is széleskörűen
megújul. Új belső és külső medencék,
modern kiszolgáló épületek lesznek és
nem utolsósorban a gyógyvíz adottságainak megfelelő gyógyfürdői szolgáltatások, minden igényt kielégítő infrastruktúra valósul meg.

– Hogyan fejlődött a város az elmúlt években?

– Tiszafüred az elmúlt négy év alatt
bebizonyította, hogy érdemes nagyot álmodni és a célirányos fejlesztéseken keresztül integrálni a város és a Tisza-tavi
régió turisztikai szereplőit. A dinamikusan emelkedő vendégforgalom alapján
és a kiváló vendégértékelések szerint
Tiszafüred egy egész régiót tett újra
vonzóvá és a szabadidős turizmus közkedvelt helyszíne lett.

– Milyen programokat ajánl az olvasóknak?

– Most, hogy végre beköszöntött a jó
idő, nem marad más hátra, minthogy
arra biztassam a kedves Olvasót: lehet
kimozdulni, szabadtéri programokat
tervezni, sportolni, pecázni és még sorolhatnánk! Egy-egy hirtelen jött zivatar miatt pedig nem kell kétségbeesni,
mert Tiszafüreden rengeteg látnivaló
és népművészeti érték is található, gazdag kulturális programkínálatunk pedig
egész évre biztosít kikapcsolódási lehetőséget.
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TISZAFÜRED
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iszafüred és környéke
számtalan pihenési és
kikapcsolódási lehetőséget
biztosít az ideérkező vendégei számára. 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 idegenforgalmi 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.

a Tisza-tó
„fővárosa”
Közel a természet

Az idelátogatók a tanösvényeken és a
kiépített túraközpont-hálózaton szakképzett túravezetők segítségével fedezhetik fel a természet szépségeit, akár
gyalogosan, akár vízi-, kerékpáros- vagy
lovas túrák keretében. A jól felszerelt
kikötőkben bármely évszakban naprakész információkkal állnak a horgászok
rendelkezésére a vízügyi információkról,
a horgászrendről, a halfogásokról vagy
éppen a horgászengedéllyel kapcsolatos kérdésekről. A város kapujában található Tisza-tavi Kerékpáros Centrum
– Magyarország legnagyobb kerékpáros
szolgáltató központja – kölcsönző-, szerviz- és egyéb szolgáltatásai biztosítják a
gondtalan kerékpározás örömeit. A szabadidő aktív eltöltésére 15 méter magas
mászótornyával, kilátójával és csúszópá-

lyáival mindenki számára felejthetetlen
élményeket nyújt az ország legnagyobb
Kalandszigete.

Önfeledt lubickolás
az egész családnak!

Tiszafüred szabadvízi strandja homokos
parttal, hatalmas füves, fákkal övezett
területtel, homokos strandlabda-pályával, büfék és éttermek sokaságával várja
a kikapcsolódásra vágyó vendégeket. A
gyermekes családok örömére két játszótér is található a területen. Egy a strand
közvetlen közelében, másik pedig pár
percnyi sétára, a Morotva Kerékpáros
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 öszszetételénél fogva az idült mozgásszervi,
reumatológiai, porckorong-kopásos betegségek, izombénulással és sorvadással járó ideggyógyászati betegségek, sőt
idült nőgyógyászati betegségek kezelésére is alkalmas.
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A Tisza-tő fővárosa olyan
látnivalókban is
bővelkedik, amelyek
egész évben
megtekinthetők!
A Lipcsey család által épített nemesi
kúria ad otthont a Kiss Pál Múzeumnak.
A múzeum gyűjteményét mintegy 13
ezer darabból álló néprajzi, történeti, természettudományi (elsősorban 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
pihenés 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 műhelyében. Alapanyagként főleg növényi cserzésű natúr
marhabőrt 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
gondoskodnak. 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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Pihenj, sportolj, bulizz
!
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Hangolódj ránk egész
évben!
Tiszafüredi Halasnapok
2019. július 12–13–14.

A

Tiszafüredi Halasnapok
Kelet-Magyarország egyik
legnagyobb múltra visszatekintő fesztiválja és a Tisza-tó térségének legnagyobb létszámú
közönséget vonzó rendezvénye.
A nyár közepén, Tiszafüreden
egy hosszú hétvége négy évtizede a halakról, a Tiszáról és a
hagyományokról szól.
Három estén át koncerteznek a magyar könnyűzenei paletta népszerű zenekarai, idén is a legnagyobb sztárok és
fergeteges buli várja a kilátogatókat.
A tiszafüredi emberek életét és ételeit
évszázadok óta meghatározza a Tisza:
ezt ünneplik a Halasnapokkal, ami nemcsak ízletes, halból készült ételeket, de
hagyományőrző- és sportprogramokat
is kínál. A fesztivál rendszerint második
napján tartják a halászléfőző versenyt,
emellett a versenyzők és a vendégek
megismerhetik a térség jellegzetes
ízeit, megkóstolhatják nyársonsült és
bográcsban főtt halételeit. A gasztronó-
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miai rendezvénnyel egy időben strandfoci bajnokságot is rendeznek.
A család legapróbb tagjától kezdve a
szép korúakig mindenki kedvére válogathat a szórakoztató programok kö-

zött. Lesz kirakodóvásár, mazsorett bemutatók. Három estén át koncerteznek
a magyar könnyűzenei paletta népszerű
zenekarai, de megmutathatják magukat
a helyi csoportok is.

Bővebb információ:
www.facebook.com/polgarmesterihivatal.tiszafured
Jegyek elővételben megvásárolhatóak:
https://tixa.hu/tiszafuredi-halasnapok2019
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Rendezvények négy évszakra hangolva!

Téged is vár Tiszafüred!
TISZAFÜREDEN PEZSEG AZ ÉLET,
majdnem minden hétvégére jut egy rendezvény…
Nyeregbe vidék, nyeregbe Magyarország! A lovassportok szerelmesei sem maradnak program nélkül. Idén 4. alkalommal kínál izgalmas pillanatokat augusztus 3-án a Tisza-tavi Vágta, a
Nemzeti Vágta Tiszafüredi Előfutama.

Tiszafüred sporteseményekben is bővelkedik: június 30-án
rengeteg sporteszközt ingyen kipróbálhatnak kicsik és nagyok
a DECATHLON Tavi Napon.

Tiszató_2019 máj_.indd 13

A Természet Operaháza egy olyan felejthetetlen és exkluzív
operafesztivál, ahol a díszletet maga a Tisza-tó csodálatos természeti környezete adja. Idén 2019. július 25–28. között lesz a
fesztivál, ahol a minőségi kultúra, a természet és a sportszerető
életmód találkozik.
Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Tisza-tavi Disznótoros és Pálinkamustra, amelyre izgalmas versenyekkel és érdekes programokkal várunk minden érdeklődőt.
A nap folyamán megválasztjuk a város pálinkáját, megsütjük
a város malacát, egész napos élőzene és gyermekprogramok
kíséretében.
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POROSZLÓ

A Tisza-tó
kapuja

Egész nyáron a csoda vár rád!

A

ki a Tisza-tó kapuján beteszi a lábát, annak
ismeretlen fogalom lesz az unalom szó.
A községben egész nyáron színes programokkal várják a látogatókat, ahol egyben egy
páratlan természeti csoda is elébük tárul. Ennek
a kettősségében éli Poroszló a mindennapjait,
ezért is kedvelt célpont a turisták számára.
Bornemisza János, a település polgármestere az ott
élők nevében mindig szívesen látja a turistákat, akik
megismerhetik a poroszlói
vendégszeretetet. Az elmúlt
évek során, az ott élők és a
szolgáltatók nyitottságának
és a számtalan programlehetőségnek köszönhetően
Poroszlón folyamatosan nő
a vendégéjszakák száma.
Bornemisza János
– Hihetetlen büszkeségpolgármester
gel tölt el, hogy a mi szeretett Poroszlónkat évente
több mint 200 ezer vendég keresi fel – főként a márciustól
októberig tartó szezonban –, ami munkalehetőséget teremt a
lakosoknak és bevételi forrást biztosít az itt működő szolgáltatóknak. Legnagyobb attrakciónk: a Tisza-tavi Ökocentrum, de
emellett sok-sok szárazföldi és vízi programnak is helyet adunk.
Engedje meg kedves Olvasó, hogy bemutassam Önnek szeretett lakóhelyünket!

LÁTNIVALÓK A KÖZSÉGBEN

Ha a 33-as főközlekedési útról letér, fogadó településként Poroszló köszönti Önt. Már az útról látszik a Tisza-tavi Ökocentrum magas tornya, ami emblematikus épületté vált a két templomunk mellett. Községünket néhány ezer lakos alkotja, akik
kedvesen útbaigazítják a turistát, ha annak bármilyen kérdése
lenne. Az épített látnivalóink közé tartozik katolikus és református templomunk, az Ökocentrum és a területén lévő tájház. Az
utóbbiakban az idelátogató megismerheti a Tisza-tó élővilágát
és az egykori vidéki életet.

AKTÍVAN POROSZLÓN

Poroszló egyszerre szól a nyugodt pihenésről és az aktív kikapcsolódásról. A vízközeli élményekben élen jár a település, hiszen
a strandolás, a horgászat, a csónakázás is megtalálható nálunk.
A szabadstrandunk kormányzati forrásból június 30-ra teljesen
megújul. A strand új homokréteget kap, és az azt határoló rámpán egy sétány kerül kialakításra. Lecseréljük az öltözőfülkéket,
megújul a több mint 20 éves vizesblokk, elektromos töltőhelyet
alakítunk ki és a szabadstrand kínálata is bővül vízi játékokkal.

A Tisza-tó körüli kerékpárút is érinti Poroszlót, de aki kíváncsi
a mindennapjainkra, az a községünkbe is lekanyarodhat. A településünk belterületén is fut kerékpárút, így könnyedén elérhetők
a fent említett látnivalók, a különböző szolgáltatók. A megéhezett kerékpárosok az isteni ételekkel szolgáló éttermeinkben
gyűjthetnek energiát az út további részére.
A horgászoknak is kedvelt helye a község, hiszen sikerélményekben gazdag napokat élhet meg az, aki a kialakított hor-
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gászhelyeken vagy akár a vízben, csónakból dobja be a csalit.
Elárulom a kedves Olvasónak a kedvenc időtöltésemet, amit
szerintem nem szabad kihagynia senkinek sem, ha itt jár! Ez
nem más, mint a napfelkelte a vízről. Valóban aranyat fog lelni
az, aki hajnalban felkel és csónakkal a nyílt víz közepére kimegy:
a csend és a végtelen, nádasokkal tarkított víztömeg mögött, a
horizonton először csak a napsugarak világítják meg az eget,
majd lassacskán előbukkan a Nap is. Ezt a pillanatot érdemes
örökre a szívünkbe-lelkünkbe zárni, hiszen az országban nem
sok helyen lehet hasonló csodában részünk!

ESEMÉNYDÚS ÉV

A nyári szezon alatt Poroszlón szinte mindig van program. Az
Ökocentrum programkínálata igen szerteágazó. A község kiemelt rendezvényei közé tartozik a minden évben megrendezett
Fogathajtó Verseny, a Kakas-szépségverseny és Bográcsfesztivál, vagy az augusztus 20-i ünnepség. Természetesen ezeken
kívül is rengeteg, kisebb programot kínálunk, többek között pünkösdi programokkal, Múzeumok Éjszakájával, operettgálával,
Strand-party és Csöröge Fesztivállal, vagy a Poroszlói Gazdák
Napjával is várjuk az érdeklődőket. A Kakas-szépségverseny
és Bográcsfesztivál az év egyik legnagyobb vendégvonzó rendezvénye, hiszen az ország minden területéről neveznek be kakast, amelyek közül a legszebbet egy fő fesztiválozóval kiegészült szakmai zsűri választja meg és persze a bográcsokban
rotyogó legfinomabb étel is díjazásban részesül. A június 22-i

fesztiválunkon Kowalsky meg a Vega ad ingyenes koncertet. Az
Államalapítás Ünnepe rendszeresen idecsalogatja a környéken
lévőket. Az idén is belépődíjmentes Majka koncerttel és egész
napos vásári forgataggal, vurstlival kedveskedünk az érdeklődőknek.

06. 29.

07. 27.
(szombat)

XXVIII. HEVES MEGYEI (szombat)
VADÁSZNAP
Rendezvénytér
Szent Hubertus mise,
vadászkutya-bemutatók,
gyerekprogramok,
trófea kiállítás, kézműves
kiállítás és vásár

FÁSY
MULATÓ

08. 03.
(szombat)

STRAND PARTY,
CSÖRÖGE
FESZTIVÁL
Szabadstrand
Csöröge sütés,
kóstolás,
szórakoztató
műsorok,
koncertek

POROSZLÓI GAZDÁK
NAPJA

Szabadstrand
Fellépnek:
Fásy Ádám,
Fásy Zsuliette,
Nótár Mary,
Márió

08. 16.
(péntek)

21 órakor:
MAJKAKONCERT

Szabadstrand

08. 31.
(szombat)

Rendezvénytér,
Fő út

Traktoros felvonulás
és bemutató
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Új lakók
költöznek idén

a hétéves Tisza-tavi
Ökocentrumba
A
Tisza-tavi Ökocentrumban eddig is számtalan
élőlény talált otthonra,
hiszen többek között vidrák,
pelikánok és vizák számára
is otthont nyújt. Kiss János, a
centrum igazgatója beavat néhány, idén várható újdonságba,
amiért kiemelten fontos lesz a
honlapjukat és közösségi oldalaik felületét figyelni.

– Idén, hetedik születésnapját ünnepelte a Tisza-tavi Ökocentrum. Az elmúlt
hét évben rengetegen ellátogattak ide.
Hogyan emlékszik vissza a nyitás előtti
időkre?
– A centrum pályázati forrásból épült
meg és természetesen voltak különböző
elvárások a támogatásért cserébe. Az
egyik az volt, hogy 20 munkavállalót kell
alkalmazni, amit már akkor sikerült túlteljesítenünk – ezt azért emelném ki, mert
fontosnak tartottuk akkor is és most is,
hogy helyiek dolgozzanak nálunk és elsősorban nekik teremtsünk munkalehetőséget. A másik pedig az volt, hogy öt éven
belül egyszer, egy év alatt kétszázezer látogatót kellett bevonzanunk. Nem tudom,
ki mennyire hitt benne, hogy ez egy ilyen
kis településen sikerülni fog. Én azért érkeztem Egerből, hogy ezt megcsináljam,
mégpedig jól csináljam meg, miközben a
környezetemben sokan voltak pesszimisták, vagy olyan is akadt, aki erre a célkitűzésre úgy vélekedett, egyszerűen csak
elment a józan eszem…. Persze, nem
hittem nekik, a csapatommal folyamatosan ötleteltünk, aprólékosan dolgoztuk
ki munkamódszereinket, programjainkat,
stratégiánkat, így Poroszlóra, ebben a
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mintegy háromezer fős kis településen
működő centrumba az elmúlt hét év alatt
összesen már 1,4 millió látogató érkezett.
– Gondolta volna, hogy ennyi érdeklődőt fog vonzani a látogatóközpont?
– 2012. április 26-án ez a létesítmény
még zárva volt; akkor még javában takarítottunk, pakoltunk, húzgáltuk a bútorokat,
merthogy holnap nyitunk és jönnek a magas rangú vendégek, akik átvágják majd
a szalagot, stb. Készültünk rájuk és természetesen a „belépőjegyes” látogatók
fogadására is, de megmondom őszintén,
az utóbbiakkal kapcsolatban voltak aggodalmaink. Vajon tetszeni fog-e nekik
mindaz, amit a belépőjegy áráért kaphatnak, elégedettek lesznek-e, jönnek-e majd
elég nagy számban, mi vajon kellőképpen
felkészültünk-e rájuk? Ilyen és ehhez hasonló kétségeink természetesen voltak
a legelején. Úgy gondoltam, hogy az első
néhány napban sok minden kiderül. Majd
figyeljük az igényeket és a visszajelzése-

ket, hogy ahhoz alakíthassuk a további
teendőinket. Ehhez képest már az avatás
másnapján, amikor már úgy jöttünk be
dolgozni, hogy hivatalosan és élesben is
nyitva vagyunk, meglepetésünkre a sor
vége kint állt a 33-as útnál. Emlékszem,
az ablakból figyeltük némi ijedtséggel,
hogy fogunk majd kezelni egyszerre enynyi embert!? Aztán másnap és harmadnap is ugyanennyi látogató állt sorba a
pénztárnál, az érdeklődés tehát már a
legelején hatalmas volt irántunk. Az első
év végére több mint 150 ezren fordultak
meg nálunk. Azóta ez a szám csak nőtt.
– Mit gondol, mi a legjobb hírverés a
centrumnak?
– Az, ha a látogató jól érzi magát nálunk. Persze kellenek a hirdetések, szórólapok, az óriásplakátok is, de az a legjobb, ha jó véleményt mondanak rólunk.
Amikor a vendég hazamegy és elmeséli,
hogy mennyire jól érezte itt magát és
milyen sok hasznos információval és él-
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ménnyel gazdagodott, akkor számunkra
az a legfontosabb elismerés. Sikerült úgy
kialakítanunk és továbbfejlesztenünk az
egész létesítményt, hogy egy család egy
bő félnapot vagy még többet is eltölthet:
fantasztikus fotókat készíthet a kilátóban
vagy épp a víz alatti alagútban, megcsodálhatja az akváriumokat, a pelikánokat,
a gyerekek a játszószobában vagy a Tutajos tavon akár másfél órát is játszhatnak.
Persze, ehhez mindig meg kellett újulnunk, amit azóta sem hagytunk abba.
– Mi volt az elmúlt hét év legkedvesebb történése, amit itt megélt?
– Nagyon sok van, de a kedvencemet
fogom elmondani, még a kezdeti időkből. Történt egyik nyáron, hogy a nap
vége felé már indultam haza, amikor
arra lettem figyelmes, hogy a kerítés
belső oldalán egy hölgy áll lábujjhegyen
a kislányával, míg a másikon egy férfi
próbál nekik átnyújtani egy pénztárcának látszó tárgyat. Hirtelen akár valami
rossz dolog is eszembe juthatott volna,
például mi van, ha valakik találtak itt egy
tárcát, amit talán épp el akarnak vinni?
Odamentem és megkérdeztem tőlük,

hogy: „Tudok-e segíteni valamiben?” Akkor a hölgy elmondta, hogy a kislánya
azért sírdogál, mert szuvenírként egy
plüss vidrát szerettek volna vásárolni,
de kétszáz forint híján nem sikerült, így
hát szomorúan, könnyes szemmel indulnak haza. Akkor még nem volt kártyás
fizetési lehetőségünk, így azzal sem tudták megvenni. Volt nálam annyi pénz,
odaadtam nekik egy hűtőmágnessel
együtt, majd elköszöntem, de nem mutatkoztam be. Még abban az évben, karácsonykor kaptam egy képeslapot, rajta
ezzel a történettel, meg mindenféle személyes jókívánságokkal, amit a család
küldött nekem. Valahogy kideríthették
a nevem és azt, hogy ki vagyok. Azóta
nagy szeretettel, meghatottan őrzöm
ezt a képeslapot és ezt az emléket is.
Örültem, hogy tudtam segíteni. Viszont
van egy másik sztori is, ami eszembe jutott. A záráshoz már közel jártunk, ami-
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kor észrevettem, hogy a büfében egy
nagymama elkeseredetten ül az unokájával. Odamentem, megkérdeztem: mi
a baj? A hölgy elpanaszolta, hogy ők tulajdonképpen Abádszalókon nyaralnak
és fogalmuk sincs, hogyan juthatnának
vissza a szálláshelyre, ugyanis az unokája annyira jól érezte magát, hogy nem
figyelték az órát, ezért lekésték a csatla-

kozást, és nincs már több busz arrafelé.
Mivel ráértem, felajánlottam nekik, hogy
az autómmal hazaviszem őket. Nagyon
megörültek. Én is boldog voltam, hogy

sikerült megmentenem egy jól sikerült
kirándulás napját.
– Milyen újdonságokkal bővül idén az
Ökocentrum?
– Idén tavasszal fejeződött be az 1884ben épült poroszlói tájház felújítása.
Teljesen új cserép– és nádtetőfedést,
új vakolatot és meszelést kapott. Belül
megújult a konyharész járófelülete és
a vízelvezetést is sikerült megújítani. A
szakemberek átépítették a beomló kéményt és megerősítették a ház elmozdult falszerkezetét is. Végre kaptunk engedélyt az áram bevezetésére is, hogy a
helytörténeti kiállítás lámpafényben jobban láthatóvá váljék.
Az Ökocentrum lakóinak személyében
is történni fog változás. Az egyik – hogyha minden megfelelően alakul – akkor
a nyár folyamán új, növedék vizák fogják erősíteni az akváriumok csapatát.
A tervek között szerepel még egy sünbemutató kialakítása is. A kismadarak
röpdéjébe pedig további átalakítások
eredményeként színes, kistestű madarak,
elsősorban pintyfélék érkeznek. Ezeken
túlmenően a főépület mögötti medencék
átalakításával „vidraóvodát” szeretnénk
kialakítani.

TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM
Poroszló, Kossuth L. u. 41.
Tel.: 36/553-033
www.tiszataviokocentrum.hu
info@tiszataviokocentrum.hu
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ABÁDSZALÓK

Isten hozott
Abádszalókon!
A hosszú téli esték után, az
első kifakadó rügyek meghozzák az életet március második
hétvégéjén Abádszalókra.

A

Tiszator Böllérfesztivál a régió
legnagyobb
gasztrofesztiválja,
mely betekintést nyújt a tradicionális disznótorok hangulatába. Kóstolj te is
bele a vidék ízeibe, légy részese egy régi
családi hagyománynak! Húsvét első napján benépesítjük városunk középpontját
hímes tojásokkal, színes pántlikákkal, finom sonkákkal, családias hangulattal és
remek gyermekprogramokkal. Pünkösd
vasárnapján a mennyei desszertek világának kapuját nyitjuk meg a vendégeink
előtt. Ezen az igazi mézes mázas rendezvényen, a környékbeli amatőr és profi
cukrászok alkotásai közül minden évben
megválasztjuk a Tisza-tó Tortáját.
A tavaszi torkoskodás után számtalan
sportolási lehetőséget kínálunk azoknak,
akik szeretnék formába hozni magukat.
Ehhez tökéletes helyszín az idei évben
teljesen megújuló szabadvízi strandunk.
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Indulj el a Tisza-tó átúszó versenyen,
tekerd körbe a tavat, lőj gólt a Strandfoci
kupán, próbáld ki milyen homokban kézilabdázni! A nyár minden napján selymes

vizével és extrém vízi sportolási lehetőségekkel vár az Abádszalóki Strand! Szeld a
habokat jet-skivel, állj fel egy SUP-ra, lovagold meg a hullámokat egy wake-board/
wakesurf deszkán, vagy csak tegyél egy
kört a vízibanánnal. A természet szerelmeseinek és a nyugodtabb kikapcsolódást kedvelő vendégeinknek pedig egy
felejthetetlen hajótúrát ajánlunk a naplementében.
Augusztusban ismét Abádszalók ízeit
tesszük tányérra, hiszen Kompér Fesztiválunkon minden olyan burgonyából
készült ételt-italt megkóstolhatsz, amit a
nagyvilág kínál. A nap végén az államalapítási ünnepséget hagyományos tűzijátékkal zárjuk le. Az első lehulló falevelek
városunk egyesülésének hírnökei, melyet erdők-mezők-vizek kínálta ételekkel
ünneplünk meg Városnapi Hal-Vadfőző
Fesztiválunkon, melyhez az idei évben
megyei Vadásznap is csatlakozik.
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A tél közeledtével pedig egy remek kis
Márton-napi rendezvénnyel igyekszünk
összehozni a közönséget. Állandó kiállításaink egész évben várják az érdeklődőket, ilyen például a méltán híres Babamúzeum a népviseletbe öltöztetett babáival,
az abádszalóki vert csipkét bemutató
Csipkeverők és Alkotók Háza, valamint
Népi Játék Udvarunk.
Az országban egyedülállóan, településünkön készül a sulyomkrémmel és párlattal töltött „Egy Csepp Tisza-tó” csokoládé bon-bon, melynek készítésébe
az érdeklődők is bepillantást nyerhetnek.
Szintén egész évben elérhető program a
horgászat. Abádszalók a sportág szerelmeseinek fellegvára, ugyanis öt különböző vízen tehetik próbára tudásukat.
Bőséges zsákmányt ígér a Tisza folyó, a
Tisza-tó, a Kunsági főcsatorna, a Jászsági főcsatorna, valamint a folyó alvízi
szakasza.
Vendégeinknek nincs más dolguk csak
megtapasztalni és átélni, hogy felejthetetlen emlékekkel gazdagodjanak!
Tourinform Abádszalók
5241 Abádszalók, Deák F. út 1/17.
Tel.: (59)357-376
Mobil: (20)999-2798
e-mail: abadszalok@tourinform.hu
www.abadszalok.hu
www.facebook.com/abadszalok
instagram: @abadszalok
Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.
5241 Abádszalók, Mikszáth K. út 3.
Mobil: (20)577 0020
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Az Élményfalu
Ö

sszegyűjtöttük a legjobb aktív szabadtéri programokat
a Tisza-tó partján. A Tisza-tóra látogató, vagy a környék
szálláshelyein megpihenő turisták számára egy valódi
szabadtéri rekreációs központot építünk Sarudon. Ha valaki
szereti a mozgást, a kalandokat, a természetben átélhető élményeket, annak el kell látogatnia a Tisza-tó középpontjában található hangulatos kis faluba. Főleg akkor, ha gyerekek is vannak a
családban… Vannak települések, melyeknek lelke és hangulata
van, amelyekbe könnyű beleszeretni és ez a kapcsolat akár több
generáción keresztül is összeköti az embereket egy-egy faluval.
Ilyen település lesz hamarosan Sarud is, ez a vízparttal egybenőtt igazi falu, ahol talán a legszebben megmaradtak a hagyományos népi építészet emlékei, a régi parasztházak, amelyek
szerencsére nem lettek az idő martalékai, hanem értékként kezelik őket az itt lakók, az ideköltözők, megmentve, megmutatva
azokat az utókornak.
Sarud jó úton halad, hogy újra a Tisza-tó Gyöngyszemeként
emlegessék. A pár éve még pusztuló falu életre kelt, s ez az
élet ott lüktet immár a falu utcáin, a megfiatalodó házakban,
a szépülő közterekben és középületekben, valamint a teljesen
átalakuló vízparti területben.
Egyre többen nemcsak nyaralók, hanem SARUDIAK is lesznek az idelátogatókból. Ritka ajándék egy település életében,
ha olyan nagy az érdeklődés egy kis falu iránt, hogy egy év alatt
50 ház talál gazdára, ahol keresik a letelepedni vágyók az eladó
házakat, a telkeket. Ahonnan pár éve még menekültek az emberek, ma már baráti társaságok találnak új otthont, nyaralót,
közösséget maguknak.
De mi is Sarud sikerének a titka, mi az ok, amiért ez a kis falu
kedvelt helye lett az idelátogató tízezreknek? Sarud más, mint
a többi Tisza-tavi település. Megmaradt igazi falu lenni, hangulata van, nyugalmat áraszt és mégis él, fejlődik. A Tisza-tóval
egybeépülve – szinte zsákfaluként óvja az itt élők békéjét, és
biztosít különleges kalandokat az ideérkezőknek.
S ezért hálásak az új betelepülők. Tisztelik a falujuk értékeit, vigyáznak rá és ki-ki tudása és lehetőségei szerint kiveszi a
részét a fejlesztéséből. Sarudon nincsenek gigantikus beruházások. Emberközeli, mégis egyedi programok és a tájhoz illeszkedő törekvések teszik egyre ismertebbé a falut.
A sarudiak építik maguknak, barátaiknak és a betérő vendégeknek az Élményeket. Itt valósítják meg álmaikat, s mutatják
be büszkén munkájuk gyümölcsét – minden erre járónak…
Főleg a gyerekeknek, a jövő generációjának. Mert mi abban
hiszünk itt a Tisza-tó partján, hogy Sarudnak őriznie kell az értékeit a digitális világban is.

SARUD

Hisszük, hogy játszva, mozogva, örömöket közösen megélve
kell megállítani az időt és a rohanást – s erre hivatott Sarud.
Lassítani, hogy ne maradjunk le… a saját életünkről.
Az élmények itt élőben várnak mindenkit. S szerencsére egyre több személyesen átélhető élménynek ad otthont a falu.
Ezeket megtalálni, felfedezni és átélni kell ellátogatni hozzánk.
Ma már sok olyan látnivalóval büszkélkedhetünk, ami a környék
új turisztikai célpontjává teszi Sarudot. Elkezdjük a sarudi élmények bemutatását, de az olvasás helyett inkább látogassanak
el hozzánk s éljék át személyesen egy kis falu különleges kalandjait!

Sarudi élménykínálat
Tisza-tavi MiniZoo
Tündérrózsa Hajókikötő
KalandPart
HuculUdvar Lovas Központ
Aquaglide Vízijátszótér
Tisza-tó Sail
ÖkoPort Élménykikötő
Tisza-tó Bike
HarcMező

Kisállatkert és állatsimogató
A Tisza-tó leghangulatosabb kikötője
Sarud homokos strandja
A Tisza-tó egyetlen minősített lovardája
2018 II. legjobb turisztikai attrakciója
Vitorlás bázis
Vízisport- és Vízitúraközpont
Bringa.Pont.Neked
Játékos Csapatjátszótér
(Paintball, Airsoft)
Sarudi Nyár
Amatőr együttesek koncertjei a Parton
Péter- Pál napi Aratóverseny Hagyományőrzés
Sarudi Lakodalmas
Hagyományőrzés
III. Tisza- tavi Félmaraton
Összefutónap
III. Evezős Regatta
Tájékozódási Túraevezős Verseny
Utánam Srácok!
Élménytáborok
Apraja-Partja Gyerekvigyázó A Playmobil első hazai mobil játszósátra

Vendéglátás

Sarudi Töltés Fröccsterasz
FeltöltődőPont
Sarudi Sulyom Bisztró
Melegkonyhás étkezde
Sarudi Mandola
Lepénysütöde
Keszegeszegető
Halsütő és Grillterasz
Sulyom Tájétterem
A Tisza-tó új Ételstílusa (2019.nyara)
Szeretettel várjuk a Sarudszeretőket!
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TISZANÁNA

Naná, hogy
NÁNA!

Megyei Polgárőr Találkozó
Dinnyésháton
2019. július 20.

Szenior Sportnap Dinnyésháton
2019. július 5., 10 óra

5 fős nyugdíjas csapatokat várunk versenyezni, akiknek
ügyességi és játékos feladatokat kell teljesíteniük! Rendezvényünk célja, egy közösen eltöltött „szórakoztató” nap,
ahol a játékos versenyeken túl, kellemes kikapcsolódásra
invitáljuk a kedves közönséget.
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Tiszanána Napja
2019. augusztus 19.

Tűzoltó Egyesületek
Tisza-parti találkozója
2019. július 6.

www.tiszanana.hu
www.facebook.com/fekete.istvan.konyvtar
Lázár Tünde 30/393-7753
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TISZADERZS

T

Kicsiny falu

nagy rejtelmekkel

iszaderzs már a honfoglalás után nem sokkal
benépesült, ekkor ugyan csak
Derzs névre hallgatott. A
helyiek büszkék az itt található
12. századi domonkosrendi
Mária-templomromra. 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.
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A rom körüli park az elmúlt években
teljesen megújult, virágágyások, utcabútorok, információs táblák, padok és
asztalok kerültek ide, méltó környezetbe
helyezve ezt a páratlan építészeti emléket. A Borbély Kúria is országos műemlékvédelem 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
mindhárom 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 Bibliamúzeum, ahol 500-nál is több, 45 féle
nyelven írott szentírás kapott helyet. A
gyűjtemény további fejlesztésére adományokat, felajánlásokat szívesen fo-
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gad 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 ellátogatni. 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, és mindig készségesen segítenek a
turistáknak, akik a helyiek kedvességét
rendszeres látogatással viszonozzák.
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A Tisza ezen szakaszát, számos rekordfogás miatt a horgászok paradicsomának is nevezik, a derzsi kikötő
kedvező fekvése miatt népszerű a horgászok körében.
A horgászat mellett, a természet szerelmesei is megtalálják a számításukat.
Páratlan növény és állatvilág figyelhető
meg, akár egy vadregényes tavi csónaktúrát választunk, akár felfedezzük a
Cserőközi holtágat, vagy végigkerékpározunk a Tisza töltéskoronáján.
Több színes program gondoskodik
arról, hogy a szórakozni vágyók is találjanak maguknak elfoglaltságot. Ezek
közül a legnagyobb, a minden év július
harmadik hétvégéjén megrendezésre
kerülő Kárásznap.
Sztárfellépők, valamint helyi és környékbeli művészek szórakoztatják a
közönséget. Halételfőző és kőttkalácssütő-verseny, ugrálóvár, kirakodóvásár
és utcabál. És ez csak egy kis ízelítő
abból, amire az idelátogatók számíthatnak.
Hagyomány már a Szüreti felvonulás és bál ősszel, tavasszal a kicsik
tojásfát díszíthetnek. Szintén tavaszszal kerül megrendezésre a Farsangi
és a Jótékonysági Bál, de a hidegebb
hónapokban sem maradnak látnivaló
nélkül, az Adventi időszakban a közös
gyertyagyújtás, valamint a Mindenki

Karácsonya zárja az éves programsorozatot.
A település egyik meghatározó szervezete a Derzsi Szabadidős Egyesület
(DSZE), amely lelkes fiatalokból és idősekből, kicsikből és nagyokból áll, égisze alatt több, nagy sikerű program és
rendezvény is megrendezésre kerül. A
közösségi élet másik fontos és meghatározó csoportja az aranytorkú és
örökifjú Tavirózsa Népdalkör, akik a település minden rendezvényét megszínesítik dalcsokraikkal, valamint a környező
települések rendezvényein is képviselik
Tiszaderzset.
Mindenkit szeretettel vár a felújított Hatvani Dániel Közösségi Ház és
Könyvtár, ahol az olvasás mellett lehetőség van internethasználatra, fénymásolásra, nyomtatásra, valamint kézműves
foglalkozások és más játékok várják a
gyerekeket. Elindult a könyvtármozi is,
ami minden korosztály számára kínál
kulturális csemegét. Nevét a falu szülöttjéről és díszpolgáráról, Hatvani Dániel, költő, író, szociográfusról kapta, aki
a kecskeméti Forrás c. folyóirat főszerkesztője volt.
A sportcsarnok a mozogni vágyókat hívogatja: zumbaoktatás, pingpong, kosárlabdázási lehetőség, mindez a teljesség
igénye nélkül. Lehetőség van kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolítására.
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KUNMADARAS

Kunmadaras nagyközség
Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti részén, a történelmi
Nagykunság északi szegletében fekszik. A közel 6000 lakosú település Karcagtól 16 km
távolságra van. Közúton a 34-es
számú úton, vasúton pedig a
Karcag-Tiszafüred vonalon
közelíthető meg.

T

elepülésünk a Közép-Alföld egykor
vízjárta vidékén alakult ki, a madarasi nagyrét átmenettel a hortobágyi szikesekkel simul össze. Őslakói
török eredetű kunok, akik a tatárok elől
menekülve a 13. században jutottak el
Magyarországra és találtak új hazát ezen
a sajátos kultúrtájon. Nevét birtokosától,
Madaras Györgytől származtatják. 2016ban ünnepelte faluközösséggé alakulá-

Archaikus település
a Hortobágy kapujában,
ahol a látogató
megoszthatja
a múltat a jelennel

sának 725. évfordulóját. A falu a török
hódoltság alatt háromszor pusztult el,
a megmaradt lakosok utódaikkal 1711
után települtek vissza. 1745-ben, a Redemptio során megváltották földjüket és
ősi kun kiváltságaikat. Ekkor kezdődött el
a település gyarapodása, amellyel – átmeneti időszakra – a mezővárosok szintjére emelkedett.

Birkás István Emlékmúzeum
nyílt szülőfalujában,
Kunmadarason
A Munkácsy-díjas Birkás István (1947–
2018) festő- és szobrászművész a 20-21.
századi kortárs magyar képzőművészet
kiemelkedő alakja. Hagyatékának egy része – főleg a szülőföld ihlette alkotások
– szülőfalujában, Kunmadarason találtak

Birkás István

otthonra. A három teremben, 16 képet
és 5 objektet tartalmazó tárlatot Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának
támogatásával, a Kunmadarasi Honismereti Egyesület a művész özvegye: Birkás Erzsébet irányításával rendezte be. A
tárlat a lokális kultúrtörténet szép példája, értékmegőrzés és a helybeliek szere-

A művész családja, özvegye és gyermekei
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tetének, tiszteletének, ragaszkodásának
kifejezése.
Birkás István 1947. február 1-jén született Kunmadarason. Művészeti tanulmányait a Magyar Képzőművészeti
Főiskola festő szakán végezte, mestere
Kádár György volt. A főiskolai évek után,
2018. január 18-án bekövetkezett haláláig Dunaújvárosban élt és dolgozott.
Tagja volt a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, a
Magyar Festők Társaságának, a Magyar
Művészeti Akadémia Köztestületének és
a Matéria Társaságnak. 1972 és 1989
között szellemi műhelyt hozott létre és
vezetett Dunaújvárosban Amatőr Műhely
néven. Életművéhez tartozott a kortárs
képzőművészet megismertetéséért vívott harc: alkotótársaival létrehozta az
Y Galériát, 1974-ben társalapítója volt a
dunaújvárosi Nemzetközi Acélszobrász
Alkotótelep és Szimpozionnak, 1989-től
1996-ig a dunaújvárosi Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumának elnökeként jelentős szerepe volt a Kortárs
Művészeti Intézet – Dunaújváros (ICA-D)
megalapításában. Művészete a kezdeti
időszakában – alkatával összhangban
– expresszív, érzelmekre és rögtönzésre
épülő. Izgalmas, színes vásznak jellemzik
ezt a korszakot. Később egyre fontosabbá vált számára a kunmadarasi gyermekévekhez fűződő identitáskeresés és az
elmúlás problematikája.
Kertész László művészettörténész
megfogalmazása szerint: a rendkívül
gazdag életmű egyik – először az 1980as évek közepén bemutatott – meghatározó műcsoportja a Kunmadarashoz kötődő, a művész személyes emlékei által
ihletett festészet, amely elsősorban önazonosságának, hovatartozásának újrafogalmazása. Az emlékezés gyakorlatához

Életem Kunmadaras I. 2006.
vegyes technika 190x120 cm

kapcsolódik ezekben az alkotásokban az
időről, az elmúlásról való gondolkodás is.
Birkás 1979-ben tért vissza először
kisgyermekkora, eszmélése színhelyére, Kunmadarasra. Erről egy évtizeddel
később így emlékezett: „Az utóbbi évek
legnagyobb élménye mégis az volt, hogy
hazataláltam a szülőfalumba, Kunmadarasra. A poros utcák, korhadó kerítések,
nádfedeles házak számomra mind a hajdani otthont jelentik: azokat a tárgyakat,
amelyek valamiért nagyon fontosak.”
„Fal-képein” nádazott falrészlet-, vályog- és kőimitációkat, valamint Kunmadarason gyűjtögetett öreg fadarabokat
és használati tárgytöredékeket szerkeszt
képpé. Természetesen nem egy létező
látvány illúzióját akarja kelteni, nem „ábrázol” – ezt bőséggel megtették már a
19. századi mesterek –, de nem is tiszta
absztrakció, amit létrehoz. A képbe illesz-

tett valóságrészletek a konkrét léptéküket és világukat emelik be a műbe. Ezért
többnyire nem kívánják, sőt értelmezhetetlenné teszik a hagyományos értelemben vett képkeretet, hiszen nem egy „ablakon” át tekintünk egy „megfestett tájba”.
Az idő nyomait viselő részletek szépségét, az általuk keltett asszociációk
hordozta érzelmeket felmutató munkák a
személyes emlékezetből fogantak. A műveknek a tárgyi részletekre irányuló közeli nézete – figura és történetként értelmezhető elemek hiányában – határozott
csendéleti hatást kelt, valahol a csendélet
és a tájkép között elhelyezve e munkákat.
A művészt az idő tárgyiasult jelenléte
izgatta, az egyes tárgyaknak az emberi
élet hosszát messze meghaladó létezése, a természet és az ember működésének pusztulásukban is őrzött lenyomata.
A tárgyak művekbe emelésével biztosított öröklétet annak a kisparaszti-falusi
világnak, amelynek emlékezetét azok formáikban őrzik.
A kiállítás képei a világ legtermészetesebb, ugyanakkor a legmélyebb fogalmait juttatják eszünkbe, mint hazaszeretet,
identitás, múlt, hagyomány, kultúra, család, lélek, emlék.

Létra, 1991.
vegyes technika, 95x70 cm

Minden érdeklődőt
szeretettel invitálunk és várunk
a múzeum megtekintésére!

Nyitvatartás:
vasárnaponként
12-től 18 óráig.
Más időpontban
bejelentkezés szükséges
a +36/30/423-2128-as
telefonszámon.
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KARCAG

A Nagykunság fővárosa
A

„Nagykunság fővárosa”
Szolnok és Debrecen között félúton található. A város
alapítói, a térség benépesítői
a kunok voltak, akiket IV. Béla
király telepített le a tatárjárás
után. A kunok nomád életformájukat a 15. 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.

Karcag a Hortobágyi Nemzeti Park
déli Fogadókapuja, az érintetlen puszta
közepén álló Zádor-híd, a kunhalmok, a
legelésző nyájak, a naplemente, a védett
növény- és állatvilág a természetbarátok
számára ideális túracél. A hatalmas határban még fellelhető tanyák, gémeskutak letűnt korokat idéznek. A kerékpáros
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túraútvonalak, a kiépített kerékpárutak
az aktív turizmus kedvelőinek kínálnak
hasznos időtöltést. A természetvédelmi
területté nyilvánított Kecskeri-puszta, a
Kutatóintézet Arborétuma, 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.
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Kun őseink emlékét idézi a Kun Emlékhely és a Nagykun Millenniumi
Emlékmű. A Györffy István Nagykun
Múzeumban a „Kunok öröksége” című
új állandó kiállítás a kunok több évszázados történetét, életmódját mutatja
be. Az amerikai függetlenségi háború
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 élményelemekkel gazdagított gyógyvízű
medencék szolgálják ki a gyógyulni vágyó vendégeket egész évben. Építészetileg egyedi megjelenésű wellness és spa
komplexummal várjuk kiemelt célcsoportunkat, a családokat. A komplexum
sátor alatti medenceterében verseny
úszómedence, kétterű termál-medence
és egy tanmedence áll a vendégek rendelkezésére. Kiegészítő szolgáltatása-

felkerült a Szellemi Kulturális Örökség
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.
ink: jacuzzi, szolárium, szauna, merülő
medence, kondicionáló terem, illetve a
nyáron üzemelő medencék: élménymedence (sodrófolyosó, jacuzzi és dögönyöző), gyermekmedence játékelemekkel. A fürdővel egy területen található a
**-os kemping, üdülőházzal, kétágyas
vendégszobákkal, továbbá faházakkal,
lakókocsi állásokkal és sátorhelyekkel.
Népművészeink, kézműveseink, művészeti és hagyományőrző együtteseink
színes kulturális életünk meghatározó
személyiségei, közösségei, rendszeresen bemutatkoznak és fellépnek a
városi fesztiválokon, rendezvényeken.
Büszkék vagyunk arra, hogy a „Kunsági
birkafőzés karcagi hagyománya” megőrzendő örökségelemként 2009-ben
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A nagykunság
BEREKFÜRDŐ
aranya



0659/519-059
Bod László Művelődési Ház,
Berekfürdő
www.berekfurdo.hu
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Amit tudtál, és amit nem
a Tisza-tóról
Kinek mi kell ahhoz, hogy felkerekedjen és meglátogasson egy térséget? A természetes vízpart
adta aktív kikapcsolódás öröme? Termál- és
gyógyfürdők? Ütős programok? Gasztronómiai
élvezetek? Népművészeti kincsek? Történelmi hagyományokra épülő vonzerők? Csönd és
nyugalom? Jó ár–érték arányú szolgáltatások?
Vagy elég egy jókor felugró hirdetés a telefonon?
Ha nemcsak a legutolsó a nyerő válasz, akkor
elmondjuk, miért érdemes ide, az Alföld szívébe,
Jász-Nagykun-Szolnok megyébe és a Tisza-tóra
látogatni!

A

víz természetes meghatározó eleme Jász-Nagykun-Szolnok megyének - területét átszelik a Tisza és mellékfolyói, melyek holtágaikkal együtt pihentető és szemet
gyönyörködtető környezetet biztosítanak az aktív időtöltés
szerelmesei mellett a természet közelében nyugodt kikapcsolódásra vágyóknak is. A megye észak-keleti részén fekszik
hazánk második legnagyobb állóvize, a 127 km2 felületű, szigetekkel, félszigetekkel tűzdelt Tisza-tó. A csodálatos vidék egyre
ismertebb és népszerűbb a vendégek, különösen az aktív kikapcsolódást – kerékpározók, horgászok, vízisportolók – keresők
körében, de a Hortobágyi Nemzeti Park állat- és növényvilága
is sok csodát tartogat az ide érkezőknek. Tiszafüred, a Tisza-tó
fővárosa és Abádszalók mellett Kisköre, Poroszló, Sarud és a
többi hangulatos kis település vagy éppen a környéken fekvő
Berekfürdő, Kisújszállás és Karcag is számos élményt kínál.
Aki volt már a Tisza-tónál, nagyon meglepődik majd, hiszen
soha nem látott mértékű turisztikai fejlesztések zajlanak a
térségben. Megújulnak a szabadstrandok, érkeznek a nyaralóhajók, hamarosan hazánk egyetlen raftingpályája is itt épül. A
kerékpárosok már most robbantottak, hiszen két év alatt majdnem megháromszorozódott az itt tekerők száma.
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Ezerarcú vidék ez az Alföld szíve, tele számtalan felfedezésre váró kinccsel és büszke népcsoportokkal, akik tudják, hogy
természeti, építészeti és kulturális örökségeik éppoly egyediek,
mint ők maguk. S talán az sem a véletlen műve, hogy a megye
körvonala szív alakot formáz…
Bakancslista 2019! – Ismert és kevésbé ismert helyek és látnivalók, újdonságok Jász-Nagykun-Szolnok megyében és annak csodás szegletében, a Tisza-tónál:
• A megyeszékhely, Szolnok beleerősített látnivalók terén az
elmúlt időszakban családi, baráti társaságoknak érdekes, izgalmas látnivalókkal szolgál. Aki itt jár, mindenképpen látogassa
meg a RepTárat, Közép-Európa egyedülálló interaktív repüléstörténeti bemutató helyét (www.reptar.hu).
• Ha július végén a Tisza-tónál jár, semmiképpen se maradjon
ki a Természet Operaháza-Tisza-tavi Fesztivál! Páratlan zenei
élmény és minőségi kikapcsolódás a futás, kerékpározás és hajózás szerelmeseinek, melyhez a díszletet a Tisza-tó varázslatos világa adja (www.tiszatavifesztival.hu ).
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• Aki csobbanna egyet egy jóféle
gyógyvizes helyen, annak ajánljuk hazánk egyik legkedveltebb vizes települését, Cserkeszőlőt, ahol megszállhatnak
a Jurta táborban, a kicsiket pedig szuper
mini KRESZ park is várja.
• A Tisza-tavi Ökocentrum elmúlt hét
évében közel másfél millió látogatót fogadott, ami nem is kérdés, miért: ez a
Tisza-tó élő akváriuma, ahol egy helyen
megtudható minden információ a tó állat- és növényvilágáról, sőt a Tiszában
egykor honos óriási vizák is megtekinthetők. A centrumból szuper csónaktúrák
is indulnak. Ha minden jól megy, hamarosan a vakond szemével is láthatjuk a tó
flóráját és faunáját. (www.ttoc.hu)
• Tudta-e, hogy Berekfürdőn, a több
betegségre is kiváló „Nagykunság aranyá”-nak nevezett gyógyvíz mellett igazi
őshonos állatokat is lehet simogatni a
Dániel Farmon, illetve rendkívül gazdag
madárvilággal találkozhatnak? Májustól
augusztusig a gyurgyalagok vonzzák
az ornitológusokat, de darvakkal, kerecsensólyommal, rétisasokkal és fekete
gólyával is találkozhatnak a nagykunsági
településen (www.berekfurdo.hu).

• Tiszafüreden, a Tisza-tó fővárosában 2018. május 1-jével Mancsos
Pancsoló nyílt. Kelet-Magyarország
első kutyabarát fürdőhelye a Morotva
Kerékpáros Pihenőparkban várja, hogy
a négylábú kedvencek is megmártózhassanak, ahogy azt a gazdik is teszik
a Tisza-tónál.
• Kiskörén található a Tisza-tó szíve,
a Kiskörei Vízlépcső, ami azt a több
millió liter vizet tartja kordában, ami
különlegesen hangulatossá varázsolja a Tisza-tavat. A vízerőmű mellett a
Hallépcsőnél megnézhetjük, hogyan
„lifteznek” a halak, de 2021 nyarától
itt nyílik hazánk első raftingpályája is,
amelyen akár versenyekre is lehet készülni (www.kotivizig.hu).
• Karcagon egész évben ingyenesen
látogatható a lombkorona tanösvény.
Az erdő megismerését segítő sétány

Jász-Nagykun-Szolnok

az Alföld szíve

40 interaktív állomáson keresztül, a legmodernebb eszközökkel mutatja be az
erdő élővilágát, a környék hely- és tájtörténetét. (www.nefag.hu). A településen
épülőben van a kun örökség előtt a modern kor eszközeivel tisztelgő Karcag
Kincse park.
• A Tisza-tó nemcsak a vízről, hanem
a partról is szemet gyönyörködtető látványt nyújt, ehhez pedig a legjobb, ha
kerékpárral tekerjük körbe. A 67 km-es
kis gátkörnek köszönhetően a Tisza-tó
változatossága tárul a szemünk elé és a
kikötőkben, valamint a partmenti településeken számtalan program és látnivaló
vár: Tiszafüred-Örvényen úszó házakon
horgászni, a Hortobágyi Nemzeti Parkban szürkemarhát nézni, Abádszalókon
sulyommal töltött kézműves csokit
kóstolni, Sarudon vízijátszótéren ugrándozni.

Ahová a szív húz

További információ: www.alfoldszive.hu, www.facebook.com/alfoldszivette,
www.facebook.com/tiszatavikerekasztal

Tiszató_2019 máj_.indd 33

2019. 05. 27. 10:48:09

34

Tiszató_2019 máj_.indd 34

T

2019. 05. 27. 10:48:23

T

Tiszató_2019 máj_.indd 35

35

2019. 05. 27. 10:48:25

A Fesztivál díszvendége:
36

Tiszató_2019 máj_.indd 36

T

FŐZZÜK MEG EGYÜTT

Puccini

kedvenc
halas ételét,
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Kultúra a szabad ég alatt:
ahol a természet és a zene
H
egymásra talál
a percre be van osztva az
időd, és körülötted zajosan
csörtetnek, a zene enyhülést
hoz. A Tisza-tavi Fesztivál
egyesíti számodra mindazt,
ami a lélek számára pihentető
és a testnek frissítő! Lélekemelő zene és tóparti mozgás
négy napon át.

Pihentető zene és vidám
mozgásélmény
a Tisza-tó partján
Idilli szépségű muzsika és 3 nap önfeledt mozgás a természetben – ezt akár
az orvos receptre is felírhatná bárkinek
pirula helyett. Ez az ötlet az, amire a Tisza-tavi Fesztivál nagyszabású zenei rendezvény épül, amely a természet, a mozgás és a művészet kedvelőinek új, titkos
kedvence. A valóban igényes szórakozást
és minőségi kultúrát kedvelő családok,
céges csapatok és baráti társaságok számára egyaránt az év nagy fénypontja ez a
félhetes fesztivál, amelyet minden év júliusának utolsó napjaiban rendezünk meg,
amikor legszebb a nyár a festői Tisza-tó
partján.
Igényeseknek való, az Élet örömeit kifinomultan élvezni szerető közönségé ez az
alkalom. Szóval Neked való, ha a városias
kultúrát cseppet sem veted meg, sőt a komolyzene és egyéb színvonalas dallamok
formájában is szívesen fogyasztod. Ha
ez így van, akkor bizonyára azt is tudod,
hogy a szabadon áradó művészet hatását
mennyire meghatványozza lelkünkben
a legmegfelelőbb, legszebb környezet:
a természet közelsége. Sőt, nagy a valószínűsége annak is, hogy az egészséges
életmód és a szabad mozgás értékeit se
becsülöd le.
Honnan tudjuk, hogy így van? Elsősorban onnan, hogy a legutóbb már 3.800
vendég, Hozzád hasonlóan a természetbe
vágyó és a nívós zene élvezetét gyakorló
résztvevő szavazott nekünk bizalmat családostul vagy a csapatával, baráti körével.
A tőlük évről évre érkező pozitív visszajelzések alapján jutottunk el oda, hogy immár
rendszeresen 10 Tisza-tó menti település
bevonásával szervezzük ezt a maga nemében egyedülálló rendezvényt: a Tisza-tavi
Fesztivált!
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Éltető zene és kikapcsolódás
egy páratlan hangulatú
fesztiválon

Több mint fél évtizede rendszeresen
ruccannak ki ide azok, akik igényes szórakozást és rangos, de nem feleslegesen
komolykodó kulturális programot keresnek akár egyedül, akár többedmagukkal
a régióban. Csapatépítő programnak is
kiváló, „minden egyben” szórakozási le-

hetőség ez, ahol a zene mellett egy helyen együtt van mindaz, amiért az
Életet annyira szeretjük: finom
étel-ital, vidám mókázás, friss
levegő és mozgás. Na meg a
szeretteinkkel, családunkkal töltött minőségi idő –
miközben a gyerekeket
se kell „fegyelmezni” az
értékes zene hallgatása közben.
Miközben szabadidőnket a legjobb
helyen: a Természetben töltjük, szuper
zenéket hallgathatunk
anélkül, hogy pisszenés nélkül kellene ülnünk. Mindenki számára
kiderül, hogy az elit kultúra
és a rangos bulizás cseppet
sem egymást kizáró lehetőségek.
A Fesztivál Szövetség tagjaként
büszkék vagyunk arra, hogy a rangos
szórakoztatás mellett a társadalmi szerepvállalás terén is képviseljük az emberi
értékeket: jelenleg a Magyar Cochleáris
Implantáltak Egyesülete és a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) támogatói vagyunk.
A tavalyi négynapos fesztiválunkra
mintegy 3.800 résztvevő látogatott el
és az eseményről a Duna Televízió Parti-túra című műsora is részletesen beszámolt.

Miért a Tisza-tavi Fesztiválon élvezheted
a nyár legszebb napjait?

Három indok, amiért érdemes előre (piros szívvel!) bekarikáznod naptáradban
a dátumot – minden évben:
 a Tisza-tavi Fesztivál páratlanul sok művészeti ágat vonultat fel egyetlen
helyszínen, egyszerre elérhetően, komplex kikapcsolódást nyújtva az egész
családnak
 korosztályfüggetlen stresszoldó terepet biztosítunk sok-sok minőségi
zene, mozgási lehetőség és természeti szépség által
 fenséges kikapcsolódást tudunk kínálni felesleges komolykodás nélkül: az
első perctől az utolsóig élvezhető, szabadtéri komolyzenei koncerteket éppúgy, mint helyi gasztronómiai különlegességeket és sportolási lehetőséget az
aktív és cseppet sem szokványos pihenésre vágyóknak

2019. 05. 27. 10:48:51

T

38

Szabics

Kikötő

és Szabadidőpart, ahol megérint a természet
A Szabics Kikötő és Szabadidőparkban, az érdeklő- te „Az év ökoturisztikai tanösvénye” címet, az Örvédőket két interaktív tanösvény várja, amelyek a Tisza nyi pákász tanösvény 2015-ben vált jogosulttá a „Az
menti ártéri erdők egyedülálló csodáit tárják látoga- év ökoturisztikai tanösvénye” cím viselésére. Az év
minden szakában, szakképzett vezetők segíttói elé és bemutatják a Tiszához kötődő ősi
ségével természetismereti, madármegmesterségeket. A kikötőből csónakkal,
figyelő és fotóstúrákat szervezünk
az év minden napján megközelítheFedezze fel
a Tisza-tavon és a Hortobágyon,
tő tanösvényeket, ajánljuk minden
a Tisza-tó romantikus
gyalog, kerékpáron vagy vízen
természetkedvelőnek, kiránduvadvízországát a tiszaörvényi
(a 4 fős csónakoktól a 60
lónak, gyermekes családokfős révhajóig). A kikötőben
nak, osztályoknak. A túrákhoz
Szabics Kikötő és Szabadidőpart
különböző méretű csónaszakvezetés is igényelhető.
széles körű szolgáltatásait igénykokat, kenut, tengeri kajaA Tiszavirág Ártéri Sétaút és
be véve! Nálunk, a természet
kot és kerékpárt bérelhet.
Tanösvény 2011-ben elnyer-

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

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

Tanácsok
a Tisza-tó kör
megtételéhez

Már tavaly is kacérkodtunk a
gondolattal, hogy körbe kellene tekerni a Tisza-tavat. Akkor még elhessegettük ezt az
ötletet, mondván: „Mi ehhez túl
puhányak vagyunk, ez csak az
edzett embereknek való!” Majd
idén újból felmerült bennünk és
belevágtunk. Jelentjük: sikerült,
ráadásul túl jól!

S

Kovács Janka

zolnokról közelítettük meg a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumot
– Tiszafüreden, ahonnan a bringákat kölcsönöztük. Az idő kellemes, épp
biciklitúrára alkalmas volt: nem volt sem
túl hideg, sem túl meleg hozzá. A reggeli találkozó után mi négyen, mindnyájan
első alkalommal léptünk be a centrumba
egy-egy kerékpárt választani. Valamiért
azt hittük, hogy abból fog állni a kiválasztás, hogy látunk néhány típust és majd rábökünk egy általunk jónak véltre, teszünk
vele egy próbakört és utána indulhatunk
is. De egyáltalán nem így volt, mert akkora kínálattal találtuk magunkat szemben,
hogy nem tudtunk választani! Női vagy
férfi vázas legyen? Piros vagy kék színű?
Vastagabb vagy vékonyabb gumi legyen
rajta? Teleszkópos MTB-t vagy koskormányos országútit válasszunk? Nem bírtunk dönteni. Szerencsére segítségünkre
voltak az ottani szakképzett dolgozók és
elmondták, hogy melyik típust, mire ajánlják. Egy dolog biztos volt: a tókerülésre
mindegyik teljesen alkalmas volt, de nem
mindegy, hogy közben a tájban szeretnénk-e gyönyörködni, vagy éppen vadul
átszáguldani rajta. Végül hárman az egyszerű, hazai Csepel mellett tettük le a voksunkat, csapatunk negyedik tagja pedig
inkább a teleszkópos „montit” választotta.
Miután az óriási készletből sikerült kiválasztanunk a számunkra megfelelőt, a
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centrum munkatársai beállították a bringákat. Amelyikbe kellett némi levegő, azt
fel is fújták. Végezetül mindannyian elvégeztük magunkon az utolsó simításokat
és elindultunk. Vagyis indultunk volna.
Merthogy se elsőre, se másodjára sem
tudtuk, hogy merre is kell Poroszló irányába menni. Néhány kör megtétele után, kijutottunk a 33-as útra és meg sem álltunk
Poroszlóig.
Úgy gondoltuk, hogy nem jobbról, hanem balról kerüljük meg a tavat, hogy a
legrosszabb részen legyünk túl először.
Már folyamatban van a Tiszafüred-Poroszló kerékpárút építése, de idén még
az autók mellett kellett elhaladnunk, ami
korántsem biztonságos és egészséges.
Az autósokat tábla figyelmezteti a kerékpáros forgalomra. A környéken élők tudják, hogy óvatosabban kell közlekedniük,
főleg a turistaszezon alatt. Szerencsére
egy autó sem akart letolni minket az útról
és mindegyik megfelelő oldaltávolságot
tartva kikerült bennünket. Persze, eh-

hez az is elengedhetetlen, hogy egymás
mögött haladjunk és mi is betartsuk a
KRESZ biciklisekre vonatkozó szabályait.
Könyök- és térdvédőt, sisakot, valamint láthatósági mellényt egyikünk sem viselt. De főút mellett
bizony elkél a sisak és a sárga
mellény is, hiszen nem tudni, mikor
történhet baleset, amit ezekkel az
eszközökkel érdemes megelőzni!
Elértünk Poroszlóig. Itt inkább megálltunk az út szélén, mintsem a középső
vonalra behúzódva –, karunkkal jelezve
a haladási irányunkat – letértünk volna
a baloldalon lévő gátra. Így legalább tudtunk egy fényképet is készíteni!
A kerékpárútra letérve belehúztunk és
meglepődtünk, mennyire gyorsan tudunk
tekerni, ám ennek később böjtje volt! Akkor még nem tudtuk, hogy hátszelünk
van, ami csak a másik oldalon derült ki
számunkra, szembeszél formájában.
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Ahogy az minden baráti társaságban lenni
szokott, valakinek mindig meg kell állnia
valamiért. Poroszlót elhagyva mi is így tettünk. Egy sólyapálya mellett falatoztunk és
konstatáltuk: kissé elfáradtunk, pedig akkor még csak 15 km volt mögöttünk, előttünk viszont 50! Összeszedtük magunkat
és már bemelegedve indultunk tovább.
A part-menti fák lombkoronái kissé betakarták a kilátást, de ahogy észrevettük,
remek kis horgászhelyek vannak a víz
mellett. Ha éppen nincs ott a tulajdonosa,
akkor érdemes egy rövid időre megállni és
felfrissíteni magunkat.
Következő megállónk: Sarud volt, annak
is a Kalandpartja. Nem sok ehhez hasonló, homokos strandja van a tónak! Még
nem volt strandszezon a tókerülésünkkor,
de már akkor is remekül festett. A gátról
megláttunk egy vizslát, de nem is akármilyet! Egy „celebvizslát”, aki nem más, mint
James – az Élményfalu négylábú játékmestere. Mivel mindannyian kutyaszeretők vagyunk, nem bírtuk megállni, hogy ne
simogassuk meg, aki nemcsak Ida arcára,
hanem fényképezőgépünk objektívére is
adott egy hatalmas csókot.
Ezután újból nyeregbe pattantunk. A
következő állomás: Kisköre volt. Itt egy
hosszabb pihenőt és ebédet iktattunk
be, majd megnéztük az erőművet, ami
hatalmas víztömeget tart kordában.
A szakaszmérnökség épülete melletti
tablókon tudtunk meg információkat a
tóról. Az út talán legizgalmasabb része
ekkor következett, hiszen az erőmű tetején bringáztunk át. Azért volt érdekes,
mert az egyik oldalunkon a felduzzasztott Tiszát, míg a másikon az élő folyót
láttuk. Innen leérve a Hallépcsőhöz kerültünk. Vékony kerékkel itt roppant kellemetlen legurulni, mert az erőmű és a
Hallépcső között nagyon hepehupás az
aszfalt, ami később kisimul.
A következő megállónk: Abádszalók
volt. A strand felújítása miatt le volt zárva
a gát és a hivatalosan ott futó kerékpárút
a város szélén vezetett tovább bennünket
egészen a következő feljáróig, ahol ismét
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tipp a tókerüléshez

Viseljünk biciklis nadrágot, bármilyen furán is érezzük magunkat benne! A
Tisza-tavi Kerékpáros Centrumtól bérelt biciklik ülése hiába volt puha, ha
nem vagyunk hosszú bringatúrákhoz szokva, egy 67 km-es táv során elég
kellemetlen tud lenni a fájdalom.
Melegítsünk be! Ez lehet egy kis séta is. Utólag jöttünk rá, hogy jobban
ment volna az első 10 km, amit ráadásul autók mellett tettünk meg Tiszafüred-Poroszló között.
Legyen szemünk hátul is! Igaz, hogy ez egy elég lehetetlen dolog, de a
lényeg, hogy ne csak előre figyeljünk, ne az út közepén menjünk, mert
jöhet mögöttünk autó! És a legfontosabb, hogy a gáton is tartsuk be a
közlekedési szabályokat!
Találjuk meg azt a tempót, amit sokáig tartani tudunk! Van, akinek a lassabb,
másnak a gyorsabb tempó szükséges ahhoz, hogy egyenletesen, kifáradás
nélkül tudjon haladni. Ugyanez érvényes a bicikli sebességfokozatára is,
amit érdemes a terepviszonyok és a szél irányának megfelelően állítani.
A bringákat a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumtól béreltük. Az ott dolgozók
ajánlják, hogy bátran tegyünk próbakört velük, ezáltal megtudhatjuk, kényelmes lesz-e számunkra.

a töltésen tekerhettünk. Itt már nagyon keményen fújt a szembeszél, mi pedig csak
próbáltunk dacolni az elemekkel.

A tó ezen oldalán talán jobban tudtunk
gyönyörködni a tájban, hiszen a legtöbb
sziget és zegzugos rész itt található.
Abádszalók–Tiszaderzs között balra egy
nagyobb, belógó félszigetet látni, ahová
érdemes besétálni. Itt is horgászhelyek
találhatóak, de a kitaposott földútnak köszönhetően nem tudunk eltévedni. Ha sátrat is viszünk a bringatúrára, akkor ez egy
tökéletes hely álomra hajtani fejünket.
Továbbhaladva, Tiszaderzs–Tiszaszőlős között ismét megálltunk, hiszen a tél
folyamán itt készült el – a Sporthorgász
Nonprofit Kft. által – a töltés és a víz között vezető pallóút. Érdemes itt letenni a
bringát és besétálni. Miután bejártuk az
utat és a gátoldalban megpihentünk, folytattuk utunkat, viszont egy óriási durranásra lettünk figyelmesek. Nem volt más,
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mint egy durrdefekt. Nagyot sóhajtottunk,
de nem estünk kétségbe, hiszen minden
Tisza-tavi Kerékpáros Centrumtól bérelt
biciklihez jár defektszolgáltatás. Ha egy
műszaki hiba miatt nem tudunk továbbhaladni vagy azért, mert elfáradtunk, akkor opcionálisan cserebiciklit biztosítanak
vagy visszavisznek minket a centrumba.
A telefont rögtön felvették és már indultak is a mentésünkre. Félóra múlva kiért az
autó és az egyik csapattagunkat magával
vitte. Nálunk a centrum jelesre vizsgázott!

Az utolsó 10-15 km gyorsan eltelt, de
miután megéreztük a HelloHalból kiáramló illatot, jobban belehúztunk, mert már
kopogott a szemünk az éhségtől és jutalmul egy pontyropogóst tűztünk ki célul
magunknak.

A túra során nem siettünk, komótosan,
nézelődve tekertük le a 67 km-t. Kellemesen elfáradtunk. Az összes bringa szuperül szolgált bennünket, amit hálásan
köszönünk a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumnak!

TISZA-TAVI
KERÉKPÁROS CENTRUM

Kerékpárkölcsönzés
 Túravezetés
 Kávézó


TISZAFÜRED, Aradi u. 1.
Telefon: +36 30 320 0880
e-mail: info@bringaelmeny.hu
Nyitvatartás: mindennap 9-19 óráig
www.bringato.hu
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Szobatípusok:
• 2 db 6 fős klimatizált bungallow
• 2 db 3 fős klimatizált apartman
További kedvezmények:
• Korlátlan teafogyasztás
• Korlátlan kávéfogyasztás
• Ingyen tűzifa (szabadtéri sütéshez, főzéshez)
• Ingyenes ping-pong használat korlátlan perc
• Ingyenes jacuzzi használat
5358 Tiszafüred, Tiszaikertsor utca 9.
Tel: +36 30/473 2532
sulyomvendeghaz@gmail.com
www.sulyomvendeghaz.hu

TISZAVIRÁG PANZIÓ
ÉS ÜDÜLŐKÖZPONT
SZOBATÍPUSOK:
6-10 fős bungallow
2-3-4 fős klimatizált szoba
Összesen 76 férőhely.

• Saját vízparti stég
• Asztalitenisz
• Kerthelyiség
• Gyermekjátszótér
• Kerékpárkölcsönzés
• Családi szoba
• Mosoda
• Jacuzzi
• Saját parkoló
• Internet WiFi
• Grillezési lehetőség
• Bográcsozási lehetőség
• Légkondicionálás
A két szálláshely szolgáltatásai
megegyezőek!

5358 Tiszafüred, Tiszaikertsor utca 36.
GPS: 47.609992,20.725646
tiszaviragpanzio1@gmail.com
www.tiszaviragpanzio.hu
Tel: +36 30/473 2532
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Az érintetlen

Cserőköz
Tiszaderzs és Tiszaszőlős között, a Tisza holtágának kanyarulatában található a Cserőköz.
Nincs minden térképen feltüntetve, pedig gyönyörű élővilág
lakozik ott. Kerékpárral vagy
gyalogosan is bejárható. Az autót tegyük le a bejáratánál, hogy
ne zavarjuk meg a természet
csendjét!
Kovács Janka

A

Cserőközt kétféle módon közelíthetjük meg. Kerékpárral a töltésen
Tiszaderzsről Tiszaszőlős felé haladva jobboldalon a gátra felívelő útról.
Autóval pedig Tiszaderzset elhagyva, a
Tiszaszőlősre vezető kanyargós út mel-
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lett található gát két bejáratának valamelyikén léphetünk be. Aki már mindkét
bejáratát látta, annak bizonyára már piszkálta a kíváncsiság a fantáziáját, hogy
merre is vezethet ez a két út.
A Cserőköz egy nagyjából 150 éves
terület, de már korábban is szerepelt
feljegyzésekben. A Tisza által körülölelt
részen már István király idejében is nagy
erdőségek, a Tisza által létrehozott fatytyúágak, morotvák voltak, némelyeket
halastóként is használtak. A XIV. században a Péntek család birtokának részét
képezte. A helytörténeti kutatásoknak
köszönhetően tudjuk, hogy egy perirat
szerint 1796. december 13-án elvesztette
a család a területet, majd a Tiszaderzsen
kúriával is rendelkező Borbély családhoz
került. Később mások is osztoztak a területen: Szilassy, Csáky gróf, Losonczy is
a tulajdonosok közt szerepelt. 1851-ben

A tiszaderzsi hagyomány úgy
tartja, hogy a török, tatár, labanc elől ide menekítették az
asszonyokat, gyerekeket, hiszen az ingoványos területen
csak a helyiek ismerték a járást. A titok nemzedékről nemzedékre szállt: nem is avatták
be még az odatelepülőket sem.
Cserőköz-puszta területe: 3450 hold volt,
ebből az erdő: 450 h. A Cserőköz 1917
óta tartozik közigazgatásilag Tiszaderzshez, korábban Heves vármegye részét
képezte. A holtág által határolt terület
mostani képe a Tisza szabályozása során, 1865-ben végrehajtott 69. számú átmetszéssel keletkezett, a bal parti ármentesített területen húzódik. Az átvágás
után fokozatosan visszahúzódott a víz a
belső területről és a feltöltődött részeken
legelők, szántók gyümölcsösök és erdők
váltották egymást.
A Cserőköz Holt-Tisza (hisz maga a
Cserőköz a Holt-Tisza által körbeölelt terület) hossza 10,5 km, átlagos szélessége
74 m, területe 78 ha, átlagos vízmélysége
0,7 m, víztérfogata 546 ezer m3. A holtágat
hat zsilip választja el egymástól. A holtág
medrének feliszapoltsága előrehaladott,
vízi növényzettel való benőttségének mértéke változó, a vizes szakaszokon 30-40%,
a kiszáradó holtág-szakaszokon elérheti
akár az 50-100%-ot is, itt bedőlt fák szegélyezik, amelyek az érintetlenségéről
tanúskodnak. A Tisza-tó töltésébe épített
szivornyán keresztül a Tiszából tölthető,
de belvízből jelentős vízpótlást nem lehet
megvalósítani. Elsődleges funkciója a belvíztározás, másodlagos a horgászat és a
természetvédelem.
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Élővilága gazdag és változatos, területe jelenleg helyi védelem alá tartozik. A
holtág egy részének rehabilitációja (vezérárok-kotrás) elkészült, de a vízmozgás
hiánya miatt a természet ezt a területet is
kezdi visszahódítani.
A meder felső végén igen szép telepített nemesnyár-állomány található. A korabeli feljegyzések szerint azonban ezen

a területen gyümölcsös és szántóföldek
voltak, amelyekből már csak az utóbbiak maradtak meg. A tudósok szája tátva
maradt a csodálkozáskor 1996-ban, amikor a már száz éve kihaltnak hitt, kosbor
nevű növényre rátaláltak a Cserőközben.
A horgászok által is igen kedvelt területről van szó, rendszeresen kijárnak a jó

kapás reményében a Holt-Tisza partjára,
de rendszeresen lehet kirándulókkal is
találkozni a területen. Aki szeretne egy
kicsit elvonulni a világ elől és a természet
zenéjében eltölteni néhány órát, annak
érdemes a Cserőközbe látogatnia, hogy
onnan energiával felöltődve térjen vissza
a civilizációba!

Egzotikus tájak a Tisza-tavon
Vízi kirándulások speciális álcahálós katonai kishajókkal és kenukkal,
vadregényes részeken, rejtett ösvényeken. Döbbenetes hasonlóság
a világ nagy folyamai, vizes élőhelyei és a Tisza-tó között.
Afrika Okavangó

Tisza-tó

Nálunk a kaland magával ragad és örök élmény marad. Jelentkezz izgalmas túráinkra,
és éld át kirándulásainkat a Tisza-tavi mocsárvilágban, tapasztalt vezetővel!
www.tavitura.hu
info@tavitura.hu
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ÚJ

Yamaha, Honda,
Tohatsu, Mercury

motorok
Garanciális, használt
csónakmotorok
ÚJ
ÚJ
06-30/370-5701
szantocsonak@gmail.com
www.szantocsonakmotor.hu
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Quicksilver hajók
Vailant, Zodiac,
Honwave, Talamex,
Quicksilver, Bombard

gumicsónakok

MÁRKAFÜGGETLEN SZERVIZ
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A Tisza

Pallóúton
sétálhatsz
a vízig!
Tiszaderzs–Tiszaszőlős között, a tél folyamán
egy pallóutat épített ki a Tisza-tavi Sporthorgász
Nonprofit Kft. azzal a céllal, hogy új horgászhelyek létesüljenek. Azóta a turisták is előszeretettel felkeresik és sétálnak végig rajta.

K

Kovács Janka

erékpártúránk alkalmával láttuk meg az aszfaltozott
gátkoronán a felfestést, amelyen a „Pallóút” felirat és
egy nyíl szerepelt. Egyből letértünk a gátról, a fűbe fektettük biciklinket, majd besétáltunk. 200 méteres szakaszon mintegy 700 palló vezet be az Aranyosi- és a Tiszaderzsi-kikötő közötti területre. A kanyargós, de roppant idilli út
mentén nádasok között sétálhatunk, míg velünk szemben egy
óriási fa üdvözöl bennünket. Vigyázzunk a lépteinkkel, hiszen ha
nem figyelünk oda, beleakadhat a cipőnk orra! A pallóút alatt
viszont nem kell több méteres vízre számítanunk. Azért készült
télen az út, mert az akkori alacsony vízállásnak köszönhetően
könnyen leverhetők voltak a cölöpök. A nyári vízszint megemelkedésekor csupán, néhány tíz centiméteres víz van alatta, ami
főként mocsaras jellegű.
Az idilli út végén a Tisza vár bennünket. Érdemes itt eltölteni
néhány percet, mert ez remek helyszíne lehet egy piknikezésnek vagy egy horgászatnak is. A kitett farönkök közé akár tüzet
is rakhatunk és egy kellemes nyársalást rendezhetünk ott – de
vigyázzunk a természet épségére és mindig tájékozódjuk az aktuális tűzgyújtási tilalmakról!

A pallóút végére érve balra és jobbra is bejárhatjuk a területet,
ám itt már kitaposott ösvényen sétálhatunk. Ha szeretnénk egykét jó fotót készíteni, akkor itt megtehetjük, esetleg egy rövid
videót is felvehetünk róla.
A hely legkönnyebben kerékpárral vagy gyalog közelíthető
meg, hiszen május 1-től szeptember 1-ig autóforgalom korlátozás van a gáton és a helyenkénti lezárás miatt csak kerékpárral
lehet az út megszakítása nélkül körbemenni.

Tiszaderzsi Halászkert
Friss halból készült ételeinkkel: nagy adag halászlével,
sült keszeggel, rántott hallal,
hagyományos (pacal, birka)
pörköltekkel, frissensültekkel,
helyben készült pitével, rétessel, csavart fagyival várjuk
szeretettel!
Kóstolja meg házi készítésű
szörpjeinket, csapolt sörünket, minőségi borainkat is!
Vendégeinknek igényes,
klimatizált, saját fürdőszobával ellátott szálláshelyet és
csónakbérlési lehetőséget
tudunk biztosítani.

„Nálunk semmi sincs újragondolva!
A halászlé az halászlé, a pacalpörkölt meg pacalpörkölt!” – a Séf –

Nyitvatartás: áprilisban és májusban: hétvégente,
június 1.–augusztus 31. között: mindennap 8-tól 20 óráig.
Tiszaderzs, Keszeg u. 1. (A kikötőnél, a gáttól 150 méterre.)
Telefon: 30/524-1363
tiszaderzsihalaszkert
Weboldal: https://tiszaderzsi-halaszkert.business.site/
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ha a Tisza-tavon jársz!

A

mondás szerint, ha nem rakod fel a
közösségi médiára a képet, akkor ott
sem voltál! Persze nem muszáj ennek
mindig így lennie, mert nem azért megyünk
el kirándulni, hogy másoknak megmutassuk
hol jártunk, hanem azért, hogy magunknak
raktározzuk el az emlékét örökre. Az alábbiakban bemutatunk öt, olyan Tisza-tóra jellemző
helyet, ahol érdemes megállni egy-egy fotó
erejéig.

Óhalászi-sziget

1

Az Óhalászi-szigetet azért emeljük ki elsőként, mert jövőre
már cölöpházas tematikus sziget készül el a területen. Az
Óhalászi-, vagy más néven Tiszahalászi-sziget az egyik legismertebb helye a tónak, hiszen 1876-ban a tavaszi, tiszai
jeges árvíz elmosta az egész falut. Csupán három ház maradt épen. A települést körbevette a víz és csak hetek múltán
érkezett meg a segítség. Az akkori püspök: Schlauch Lőrinc,
Sarud mellett adományozott egy területet az új falu újjáépítésére. Érthető okokból a tiszahalásziak eleinte nem akarták
elhagyni régi otthonukat, de az 1880-as évek elejére mégis
megszületett az új településük, amit - a püspök iránti tiszteletből – Lőrincfalvának neveztek el.
Szelﬁpont: Egyik legjobb hely a kilátó, ahonnan gyönyörű
a panoráma. Még az Ökocentrum tornya is látszódik a magasból.
Fotópont: A bokrok sűrűjét elhagyva egy 1848-as emlékkereszt is található, valamint egy tájékoztató tábla is, ami a
katasztrófa emlékét idézi fel.
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Ökocentrum – Poroszló

A poroszlói Ökocentrum egyedülálló módon mutatja be a Tisza-tó növény- és állatvilágát. A kormoránoktól kezdve egészen az egykor honos vizákon át a pelikánokig, a helyi flóra és
fauna képviselteti magát. Erre érdemes minimum egy fél napot szánni! Számtalan interaktív és izgalmas programot kínál
földön – vízen – levegőben, gyermekek és felnőttek számára
is egyaránt.
Szelﬁpont: A látogatóközpont teljes egészében egy szelfipont, hiszen a pelikánok vagy a vizák nagyon jó alanyok hozzá. Viszont ajánljuk még
magas tornyának legfelső szintjét, amelyet mindenképp érdemes megmászni, hiszen Poroszló
település, valamint a Tisza-tó kék víztükre is kitűnően látszódik onnan!

3

Kiskörei Víztározó és a Hallépcső
Az idén 46 éves építmény adja meg a Tisza-tó 41 évnyi történetét is. Az erőmű az év bármely szakaszában megtekinthető
gyalogosan, de autóval és kerékpárral is járható. Csónakkal
nem ajánlatos megközelíteni. A KÖTIVIZIG épületével szembeni lépcsőre ülve, remekül körbe lehet fotózni. Magában az
épületben egy állandó, interaktív makettkiállításon tekinthető
meg a víztározó működése, sőt legfelső emeletéről nagyszerű panoráma tárul a szemünk elé. A Hallépcső egy ökológiai
folyosó a halak számára, így könnyedén át tudnak úszni a tó
vizéből a Tiszába vagy fordítva. A víztározó mellett található halzsilipen egy kémlelőnyílás is van. Ha szerencsések vagyunk, láthatjuk, ahogy a halak átúszkálnak rajta. Ettől nem
sokkal odébb, egy kilátóra fel lehet mászni és onnan is belátható széltében-hosszában.
Szelﬁpont: Háttérben a
tározóval érdemes képet
készíteni, illetve a kiállítás
panorámás termében is, de
a hallépcsőt sem szabad kihagyni!
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Tündérrózsamező

Morotva félsziget – Tiszafüred

Egy-egy Tisza-tavi csónakázás során (amit megjegyeznénk,
hogy kötelező elem egy itteni kiránduláskor), több alkalommal is találkozhatunk tündérrózsákkal. A többi növény közül a víz színén úszó, 15-30 centiméter széles levelével és
óriási, fehér, dekoratív virágával tűnik ki. Júniustól szeptemberig folyamatosan láthatók, hiszen a megporzástól függően 3-5 napig nyílnak, majd elhervadva a víz alá buknak, és
helyükbe újak fejlődnek. A
fehér tündérrózsa szereti a tápanyagban gazdag,
iszapos talajú lassan folyó
vagy állóvizeket, nagyjából
három méter vízmélységig. Ha ilyen területen járunk, megfigyelhetünk fatytyúszerkőt is köztük, hiszen
a madár jellemzően a fehér
tündérrózsa-sárga vízitök
növénytársulásra
készíti
úszófészkét.
Szelfipont: Ennek értelmében az egész Tisza-tó
tündérrózsamezője lehet.
Figyeljünk arra is, hogy ne
bántsuk sem ezt, se más
növényt!

Tiszafüred szabadstrandjától és a kutyák Mancsos pancsolójától nem messze található a félsziget, ami rendszeres rendezvényhelyszínként szolgál. Akár van, akár nincs
ott valamilyen buli, érdemes a kilátó tetejére felmenni!
Gyönyörű kilátás nyílik onnan a félszigetre, annak játszóterére és pihenőparkjára, a strandra, a vízre és a közelben
található kikötőre. A kilátóval szemben, a víz túloldalán
egy szigetet is megpillanthatunk.
Szelfipont: A kilátóból bármerre fordulunk, 360 fokos
körpanorámában lehet részünk úgy, hogy a távolban mindig felfedezünk valami szépet. Plusz tipp: vigyünk magunkkal távcsövet is, mert a messzinek tűnő távolban, a
Kerékpáros Centrumból induló vagy odaérkező bringásokat is megnézhetjük, illetve közelebbről szemügyre vehetjük a környéken élő madarakat!

Ezüst Horgony Szálloda és Étterem, Kisköre
HORGONYOZZON LE NÁLUNK! Legyen vendégünk a Tisza-tó bölcsőjeként
emlegetett Kiskörén, a Vízlépcső és a Szabadvizű Strand közelében lévő
hangulatos éttermünkben és szállodánkban!
Éttermünkben ízletes, magyaros ételek közül válogathat, ahol hangulatos
terasszal és élő zenével várjuk.
Szállodánk 50 fő befogadására alkalmas. 17 db légkondicionált, 2-3-4-5 ágyas, WIFIvel, tévével, saját fürdőszobával, mini bárral rendelkező szoba biztosítja a nyugodt
pihenést.
A szabadban grillezési és bográcsolási, a túrázóknak kerékpárbérlési
lehetőséget biztosítunk. A késő őszi, téli napokra fácán- és nyúlvadászat
szervezését is vállaljuk. Konferenciatermünk és 250 fős rendezvénysátrunk kiválóan alkalmas céges és családi
események lebonyolítására.
Szolgáltatásaink: szauna, jakuzzi, kerti medence, konditerem, biliárd,
csocsó, pingpong, lengőteke, zárt, ingyenes parkoló,
értékmegőrzés.
Szeretettel várjuk a HOTEL EZÜST HORGONY-ban!

3384 Kisköre,
Tisza II. ltp. 7/A
Telefon:
06-70/208-6551
hotel.horgony
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A Kiskörei Vízlépcső
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Sajnos, sokan még mindig
nincsenek tisztában azzal, hogy
a szemeteléssel mekkora kárt
okoznak a természetben. Ez
a Tisza-tónál sincs másképp.
A nagyobb árhullámok során
rengeteg szemét akad meg a
Kiskörei Vízlépcsőnél, ahogy az
idén tavasszal is történt. Fejes
Lőrinc, a KÖTIVIZIG kiskörei
szakaszmérnöke számolt be az
okokról.

nyiség folyik le egy-egy másodperc alatt
– a nyári kisvizes időszakhoz képest –,
akkor áradáskor nemcsak „kiszőkül” a
folyó a finom, lebegtetett hordaléktartalom miatt, hanem uszadékot is szállít.
Alapvetően fát, ágakat, gyékényt, nádat
hoz magával a víz, de a műanyag és a
nem lebomló termékek megjelenésével
nagy mennyiségben a kommunális hulladék is feltűnik. Sajnos, a Kárpátalján
nincs olyan komoly hulladékügyi szabályozás, mint itthon, így sokszor megesik,
hogy csak bedöntik a folyóba azt, amire
már nincs szükség.

– Sajnálatosan a magyar oldalon is történik szemetelés, úgyhogy azt kell mondanunk, hogy ez egy nemzetközi kérdés.
A szelektálás során, az üvegeken és a
flakonokon egyértelműen látszódik, hogy
honnan származnak. Amikor elindul az
áradás, akkor a kisebb folyók, patakok
mentén lerakott hulladékot a fával együtt
elsodorja a víz. Amint megszűnik a duzzasztás a Tiszalöki Vízlépcsőnél, úgy ez
a mennyiség szabadon áramlik egészen
idáig. Hazánkban egyedül Kiskörénél van
olyan lehetőség, hogy a kis és közepes árhullámmal érkező uszadékot nem enged-

Kovács Janka

A

ki tavasszal vagy a nyár első heteiben Kiskörén jár, az bizonyára
elborzad a vízen felgyülemlett
szemét láttán. Viszont a hulladék nagy
része nem hazai eredetű, hanem a határainkról túlról érkezik. A szakaszmérnökségen dolgozó munkatársaknak is
sokszor leesik az álla, hogy miket dobnak be a vízbe az emberek, illetve milyen
tárgyakat sodor el.
– A vízlépcsőnek van egy olyan jó tulajdonsága, mégpedig az, hogy a kis és közepes árhullámokkal érkező uszadékokat meg tudjuk itt fogni, ezáltal a Tiszán
nem engedjük továbbindulni. Emellett a
téli, alacsony vízszintnél a munkatársak
gyalogosan is össze tudják szedni a szemetet, amit utána is folyamatosan gyűjtenek – kezdte Fejes Lőrinc.
A Tisza folyó természetes vízjárásához tartozik, hogy kis– és nagyvizek
váltakoznak. Amikor nagyobb vízmeny-
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jük tovább, hanem itt tartjuk. Nem szüntetjük meg a duzzasztást, csak részlegesen
nyitjuk ki az elzárótáblákat, így a tiszta víz
szabadon áramolhat tovább a tábla alatt
és a szemét fennmarad a víz felszínén. Az
árhullám levonulása után ezeket a táblákat lezárjuk, és amikor megnyugszik a víz,
megkezdődhet onnan a szemét eltávolítása – magyarázta a szakaszmérnök.
Június 16-tól 28-ig tart az első
Tisza-tavi PET Kupa, amelynek
a célja, hogy a résztvevő csapatok Tiszafüredről indulva a lehető
legtöbb szemetet szedjék össze
a Tisza-tavon. Az a csapat nyer,
amelyik a legnagyobb mennyiségű
szemetet szedi össze a Kisköréig
tartó versenyen.
Úszó munkagépekkel kezdődik meg
a szemét kiszedése és elszállítása. Az
ideérkező uszályt megpakolják vegyesen
fával és a kommunális hulladékkal, majd
a kirakodó helyen, a parton szelektíven
szétválogatják. A tűzre való fákat egyméteres darabokra felvágják és besarangolják, az apróbb törmelék: a nád és a gyékény komposztálóba kerül, a hulladékot
pedig szelektíven szétválogatják, elkülönítve a gumit, fémet, üveget, műanyagot,
tehát az utóbbiakat szállítják a hulladéklerakóhelyre.
– Nagyon vegyes hulladék érkezik Kiskörére. A kollégáim találtak már autógumin, PET palackon, flakonokon, strandpapucsokon, gazdátlan csónakokon,
stégeken és hordókon kívül többször
palackpostát is (olvashatatlan üzenettel),
valamint hűtők dobozait is. Nem egyszer
fordult már elő az is, hogy ember nagyságú vagy annál is nagyobb tárgyak voltak a
szeméthegyben, például: régi, mini lakókocsi is került már elő – mesélte.
Az, hogy mennyi szemét érkezik, az az
aktuálisan levonuló árhullámtól függ. Volt
már olyan év, hogy nem kellett szedni és
volt olyan is, amikor két alkalommal is
szükséges volt. Május közepéig, a fotón
látható mennyiség közepesnek mondható,
de volt már olyan is, hogy futballpályányi
területet is beterített. 2007-től vezetik az
erről szóló statisztikát. 2018-ban minimális szemét érkezett, de 2017-ben – a több,
kisebb árhullám miatt – 28 tonnát gyűjtöttek össze. A legtöbb 2010-ben, a nagy árvíz
idején érkezett: 675 m3-t, azaz nagyjából
62 tonnát fogott meg a vízlépcső.

Folytatódik a Kiskörei Vízlépcső felújítása
Mintegy négymilliárd forintból újítják fel a Kiskörei Vízlépcsőt. Az 1973-as építése óta már számos tatarozáson esett át és amennyiben szükséges volt, folyamatosan javították. A mostani projekt keretében várhatóan 2021-re újul meg a
vízlépcső, amit joggal nevezhetünk a Tisza-tó szívének.
A munkálatok során – többek közt – a fémszerkezetek, a vasbetonfelületek,
illetve a gépészeti és a villamos berendezések tatarozása is megtörténik.
Idén az ötös számú nyílás rekonstrukciós munkájára került sor.

A nyár folyamán, június 3-tól október 11-ig hajózsilip zárlat
lesz a felújítási munkálatok miatt, tehát ebben
az időszakban szünetelni fog a zsilipelés.
– A tapasztalatok szerint a turisták is
dobálnak el szemetet. Nemcsak nekem,
de szerintem nagyon sok ember számára felháborító, amikor egyesek kiviszik
magukkal az ételt-italt egy horgászathoz,
csónakázáshoz, kiránduláshoz és a csomagolóanyagot nem a kukába dobják,
hanem a természetben hajítják el azokat.
Minden kikötőben található szemetes,
ezért arra kérek mindenkit, hogy a nyári
kirándulása során tegye meg azt a szívességet a Tisza-tónak, hogy vigyáz a
tisztaságára! – hívta fel a figyelmet Fejes
Lőrinc.

Előzetes bejelentkezés alapján egész évben látogathatók a műtárgyak,
ám ehhez bejelentkezés szükséges a KÖTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökségének
valamelyik elérhetőségén:
Kisköre, Tisza II. Tel.: 36/558-310; e-mail: kiskore.szmg@kotivizig.hu
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Az utolsó tiszaörvényi
fűrészmalom
emlékét őrzi a kikötő

T

iszaörvényen, a Szabics
Kikötő és Szabadidőparton
egy óriási kőből és betonból
álló maradvány található. Első
pillantásra nem tűnhet fel az
arra járóknak, de közelebbről
szemügyre véve mégis látszik,
hogy a történelmet hordozza
magában. A malom falmaradványát Szabics Imre, a kikötő
tulajdonosa mutatta be nekünk.
Kovács Janka
- Az a falmaradvány, ami nálunk található, egy 20. század elejéig üzemelt parti malom emlékét őrzi. A Tisza partjára
épült „deszkametsző” – ahogy azt annak
idején hívták – működtetéséhez a folyó
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vízi erejét használták – kezdte a történetet Szabics Imre. Az építménytöredék,
ami a fűrészmalom meghajtó főtengelyének partra épített támasza volt, a kikötőbe érve a fogadóépülettel szemben, a
víz mellett található. Ahogy a tulajdonos
elmondta, már a kikötő területének megvásárlásakor látták, hogy óriási történelmi emléket kaptak, amire azóta is nagyon
vigyáznak. Nem hagyta nyugodni őket a
malom titka, ezért némi kutatás után valamelyest több információt és egy kedves
ismerőstől korabeli dokumentumokat is
sikerült beszerezni.
A fűrészmalmok feladata az volt, hogy
a Kárpátokban kivágott és a Tiszán leúsztatott hatalmas fenyők törzseit ezekben
aprítsák fel. A fatörzsekből gerendák,
deszkák készültek, valamint zsindelyt
is hasítottak belőlük. Az itt előkészített
faanyagot Debrecen és Eger templomainak, középületeinek, és lakóházainak
építése során használták fel. A malom,

az egykor itt dolgozó emberek megélhetését biztosította.
A parti malmok merülő vízkerekét a
partközelben, illetve a parton felépített,
az árvizek sodró erejének és a jeges téli
időjárás viszonyának is tartósan ellenálló ácsszerkezeten helyezték el. A malom
csapágyát és vízkerekét is úgy építették,
hogy a mindenkori vízállásnak megfelelően emelhető, vagy süllyeszthető legyen. A
beállítást csörlővel, a csapágyakat tartó
drótkötelek feszítésével vagy lazításával
végezték, míg a szabályozást a rendszerbe beépített ellensúly (kővel rakott léckosár) segítette.
Tiszafüred és Tiszaörvény környékén a
korabeli térképek szerint több vízimalom
is működött, amelyek elsősorban hajómalmok voltak. A parton épült, kocsival
közvetlenül és biztonságosan megközelíthető parti malmokat a gyakran változó
vízszint miatt csak néhány speciális műszaki megoldás alkalmazásával lehetett
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– Az, hogy pontosan mikor épült a kikötőnk területén egykor működő malom, arról sajnos nincs tudomásunk, de feltételezéseink szerint az 1800-as években kezdte meg működését és a 20. század elejéig bizonyára üzemelt. Amint
van egy kis szabadidőnk, mindig próbálunk új információkat
felkutatni róla. Ha valaki további tényekkel tudna szolgálni,
nagyon hálásak lennénk, hiszen a környéken nincs még egy
ilyen építménytöredék! A malom falmaradványát minden kedves kikötőbe látogatónk szabadon felkeresheti – zárta szavait
Szabics Imre.

megvalósítani. Ilyen volt a szabályozható magasságban üzemeltethető merülő vízkerék és a kovácsolt lengőlánc, valamint
a flexibilis meghajtó főtengely alkalmazásának gyakorlattá válása is, ami a kikötő helyén működött malomnál is használtak
már az 1780-as évektől kezdve.
Egy kedves ismerősük nagyapja a malom egykori dolgozója
volt, aki korabeli dokumentumokat adományozott a kikötőnek,
amelyeket a Tiszaörvényi Gőzfűrész és Őrlőmalom Részvénytársaság művezetője, Blau Bertalan művezető írt alá, 1901-es
keltezéssel.
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Abádszalók
százéves présházai
Talán kevesen gondolnák, de
valamikor Abádszalók méltán
híres volt kiváló szőlőiről, amelyekből finom borok készültek.
Az egykori szőlős egy része
már eltűnt, de a meglévőkből a
mai napig készítenek borokat.
Megmaradt lenyomatai még ma
is láthatóak, így ha Abádszalókon jár, érdekességként érdemes felkeresnie!

Abádszalók két település: Abád és Szalók
összeolvadásából keletkezett 1896-ban.

Kovács Janka

A

20. 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.
A szőlőskert eredetének két története
is van. Az egyik az 1848/49-es szabadságharchoz köthető, míg a másik 1877
körül eredezteti. A szabadságharc során
a terület tulajdonosának, Silling bárónak

a felesége parcelláztatta fel és adta el
azért, hogy a család megélhetését biztosítsa: „A [bárót] Szapáry Istvánnal együtt
hurcolták el Haynau emberei, ha igaz. És
a felesége a család érdekében kényszerült
eladni, fölparcellázni. […] A legkisebb lehetett 800 négyszögöl és 1 kaszteri hold is
volt. A másik szőlő a Bánomszőlő, Abádi
szőlőnek nevezik. A vasúton ideát az egy

külön rész, a szalóki határ gróf Nemesé
volt. Az akkori Magyarország területén 99
tanyája, pusztája volt, a századikat azért
nem vette meg, mert akkor magánhadsereget kellett volna neki tartani.” – áll a korabeli iratokban. A paraszti emlékezet úgy
emlékszik rá: „[…] Ha ezt visszaforgatnánk
az 1800-as évekre, példa rá ez az 1877es kunyhó, tehát én így az öreg, idősebb
emberektül tudom, az ezernyolcszázas
években alakult ez ki… Ez szántó volt, és
ezt eladta valami báró, állítólag Orczy, már
nem tudom és úgy vették meg paraszt
emberek. Ezt az öregektül hallottam. Az
anyámtul, a nagybátyjámtul, mert nagyapámnak is volt egy darab itten” – mondta
a 70 éves Faragó János 1989-ben.
A szőlős biztonságot adott az itt élő
embereknek. Az 1919-es nagy tiszai árvíz
az alacsony gát miatt az egész települést
fenyegette, és a falu ide menekült, ezekben a házakban húzták meg magukat
néhány napig, míg levonult az árhullám.

Élet a szőlősben

A szőlőskert közepén futó út két oldalán fekszenek a kicsi, mindössze 3,5
m x 2,7 m vagy 5 x 3,8 m alapterületű
kunyhók, amelyekhez dikó vagy kisebb
méretű ágy tartozott, ezen kívül faasztal, kisszék és tőke (ami ülőalkalmatosságnak is szolgált). Ezeket elsősorban
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a munkaeszközök tárolására
és a napközbeni tartózkodásra használták. A tulajdonosok
többsége huzamosabb ideig
nem élt ezekben a házakban,
amelyekben se fűtés, se kályha nem volt, de Bánomszőlőben a kunyhók mellett egy-két
lakóház is állt.
Mivel a szőlőskert közel feküdt a belterülethez, ezért a
tulajdonosok rendszerint hazajártak ebédelni, de ha nem
mentek haza, akkor szabadtűzön főztek, általában lebbencslevest, öreglebbencset
(helyi nevén: handabakárét), krumplilevest, paprikás krumplit, esetleg csirkevagy birkapörköltet. Volt olyan is, hogy
a szomszédok összeültek és együtt főztek, ettek. A szőlőbeli munkák végzése
gyakran ürügyet jelentett – különösen az
idősebb férfiak számára – a komákkal,
szomszédokkal való beszélgetésre és a
kötetlen időtöltésre…
A házak rendszerint vályogból épültek, de volt olyan is, amelyet vesszőből
fontak és sárral tapasztottak. Tetejére
nádat vagy cserepet tettek. Mindegyik
az 1800-as évek második felében épült.
Az építési évet akkortájt nemcsak a la-

kóházakra, hanem ezekre a kunyhókra is
rávésték: 1877-es és 1894-es évszámot
is találni rajtuk. Faluk kívül-belül fehérre
volt meszelve és a későbbi felújítások
során, betonalapra rakták őket újra, cserépre cserélték az egykori nádtetőt vagy
kis tornácot építettek hozzá.

Szőlőfajták

A szőlők mellett természetesen voltak gyümölcsfák is, amiket az 1800-as
években ültettek el. A szőlők jellemzően
igénytelen fajtájúak voltak, nem a mai,
nemesített fajtákhoz tartoztak. Volt itt Ot-

helló, Oportó és Delavári,
Kövidinka és Burgundi is.
Jobb minőségű szőlőnek
tartották az Olaszrizlinget, a Zala gyöngyét és az
Irsai Olivért, amit szintén
termesztettek itt, de csemegeszőlő is megtalálható volt. 1990-ben az egyik
tulajdonos úgy nyilatkozott, hogy 120 éves olaszrizlingjei vannak. Természetesen a szüret óriási
összejövetelt jelentett, és
ahogyan az egyik tulajdonos fogalmazott az 1900as évek elején: „azt az embert nem becsülték, aki kunyhójánál nem muzsikált a
cigány”. Az elkészült bor eladásra is került, de mindig úgy próbálták kiszámolni,
hogy szürettől-szüretig maradjon belőle
és egy bort nem ivó embernek is jusson
legfeljebb napi fél liter.
Ha szeretne további érdekességeket
olvasni az abádszalóki szőlőkről és kunyhókról, akkor a Tisza-tó környéki települések könyvtáraiból vagy akár a szolnoki
Verseghy Ferenc Könyvtárból is kikölcsönözheti a Szőlő és gyümölcskultúra a
szalóki szőlőskertben című könyvet, ami
alapján az írásunk is készült.
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Éttermünk gyönyörű
környezetben, közvetlenül
az élő Tisza partjánál található.
rda
Halászcsá
Tájjellegű halételeink
(pontyhalászlé, haltöpörtyű…)
mellett sertés- és baromfihúsból készült
fogásokból is választhatnak.
Csónakbérlési lehetőség,
csoportoknak
kedvezmény (20 fő).
Élvezze a természet
szépségeit teraszunkról!
Szeretettel várjuk!
POROSZLÓ
Külterület, Tisza-híd
Telefon: 06-70/77-22-698
e-mail: info@feheramur.hu
Nyitvatartás:
nyáron 10-től 21 óráig,
télen 10-től 20 óráig,
a hét minden napján.
feher.amurhalaszcsarda
www.feheramur.hu
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A SUZUKI GÉPJÁRMŰVEK TELJES MODELLPALETTÁJA,
SUZUKI HAJÓMOTOROK, SUZUMAR ÉS MÁS TÍPUSÚ HAJÓTESTEK
FORGALMAZÁSA ÉS SZERVIZELÉSE!
Hajómotorok 2,5 LE–300 LE-ig
Hajótestek légpadlós, alumínium padlós- és
merevaljú kivitelben
 Hajómotor szerviz, akár kiszállással is
 Teljes körű hajómotor alkatrészellátás
 Autóátvizsgálás és -szerviz, használtautóbeszámítás



DF 2,5 S
292.950 Ft helyett
199.900 Ft*

DF 6 AS
488.450 Ft helyett
339.900 Ft*

DS 360 AL

alumíniumpadlós hajótest

559.000 Ft helyett
399.900 Ft*

Tartozékok és alkatrészek széles skálája:
szerelt kerék, üléshuzat, szőnyeg szett,
díszlécek, kerékőr, sárfogó gumik,
tetőcsomagtartók
 Suzuki Casco+ biztosítás nem csak új autókra
 Hitelügyintézés, akár hajómotorra is
 BOOSTER Jet 3+7 év garancia


DF 9,9 AS
964.950 Ft helyett
699.900 Ft*

DF 20 ATL
1.342.950 Ft helyett
1.039.900 Ft*
TELJES KÖRŰ ALKATRÉSZELLÁTÁS ÉS SZERVIZ, AKÁR KISZÁLLÁSSAL IS!

*Az árak bruttó árban értendők. 2019. április 2-től 2019. július 31-ig van érvényben! A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, kizárólag tájékoztató jellegű! A részletes információkért
és az adott típus(ok) pontos specifikációiért érdeklődjön márkakereskedésünkben. Az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk. A képek illusztrációk! A nyomdai munkálatokból felmerülő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

5310 Kisújszállás, Közraktár u. 4.
Tel.: 59/520-750, Mobil: 20/254-7306; 30/665-8384
honlap: www.suzukisandor.hu
e-mail: suzukiertekesites@sandorservice.t-online.hu
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program, amely segít
a Tisza-tó megismerésében
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, programlehetőségeket, amelyeket érdemes beilleszteni a kirándulásba.

Mi a Tisza-tó életében a vízlépcső
szerepe? – Ismerd meg közelebbről
a Kiskörei Vízlépcsőt, ami a tó szívének is nevezhető!

A 7000 éve lakott település – Tiszafüred egy plébános régésznek
köszönheti történelmét, aki összegyűjtötte a környék leleteit.

Ismerd meg csónakról a Tisza-tavat! – 10 lóerős csónakot jogosítvány nélkül bárki vezethet. Aki így dönt,
annak összeállítottunk két motorcsónakos útvonalat is.

Pecsétes téglagyűjtemény található Tiszaszentimrén – A téglák a
világ minden tájáról
érkeztek, és meglepő, hogy mennyi
titkuk van...

Összefoglaltuk a vízi közlekedés
legfontosabb szabályait. – Ha motorcsónakot bérelsz,
és egyedül szeretnéd bejárni a tavat,
akkor tartsd be a vízi
KRESZ-t!

A Tiszafüredi nyereg méltán híres
története – Még a tengerentúlon is
használták a tiszafüredi nyerget, amit ma
a helyi múzeumban
lehet megtekinteni.

8 kerékpáros úticél a Tisza-tó környékén – A gátkoronán kívül is
vannak látnivalók a
Tisza-tó környékén.
Bemutatjuk, melyek
ezek!

A Tisza-tó legkedvesebb nevű
szigete: az Aranyosi-sziget – A
mesterségesen létrehozott szigetet pont
úgy visszafoglalta a
természet, ahogy azt
a tóval is tette.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb Tisza-tavi hírekről, programokról,
és még kirándulási tippeket is keresnél?

KÖVESD A TISZA-TÓ TURISZTIKAI PORTÁLJÁT!

Facebookon: I love Tisza-tó
Weboldalunkon: www.ilovetiszato.hu
Instagramon: @ilovetiszato
VÁRJUK A KIRÁNDULÁSAIDRÓL KÉSZÜLT FOTÓKAT, ÉLMÉNYBESZÁMOLÓIDAT
A KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLETEINK VALAMELYIKÉN!

Ne feledd: Élményt adunk minden évszakban!
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Hajókirándulás túravezetővel,
kényelmes és biztonságos
12 személyes hajóval

Havonta induló kedvtelési és hivatásos
kishajóvezetői tanfolyamok a Tisza-tavon.

Tel.: +36-20/929-1022; +36-20/344-4485
www.kapitanyhajosiskola.hu

Madárrezervátumi
csónaktúrák a Városi Kikötőből
Látogasson el a Tisza-tavi madárrezervátumba, Tiszafüredre, vegyen
részt velünk egy ökotúrán, ahol
szakképzett túravezetők segítik
megismerni ezt a csodálatos
vízi- és madárvilágot.
Amennyiben pedig kedvet
érez ahhoz, hogy egyedül fedezze fel ezt a kedvelt túraútvonalat,
kikötőnkből bérelt csónakkal, térképes segítséggel ezt bármikor megteheti.

KIKÖTŐNKBEN MOTOROS HORGÁSZCSÓNAKÉS LAKÓHAJÓ- BÉRLÉSRE IS VAN LEHETŐSÉG.
Tel.: 0630/568-1945

A csárda hagyományőrző étterme
magyaros hangulattal, ízekkel,
bőséges választékkal várja vendégeit.
Rendezvények
lebonyolítását
vállaljuk
kitelepüléssel,
óriásbográccsal!

Ökörsütés
2019. augusztus 20.

Betyártalálkozó 2019.
szeptember 14.

A PATKÓS CSÁRDA ÉS MOTEL
a Hortobágy nyugati kapujában
egész évben nyitva tart.
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Így nyaralj a kutyáddal!
A Tisza-tó körül számtalan
kutyabarát étterem, szállás és
szolgáltató található, így bátran
magunkkal vihetjük a kutyáinkat, ha nyaralni indulunk. Dr.
Koska Gáborral, Tiszafüred
állatorvosával összegyűjtöttük
azokat a veszélyforrásokat,
amelyek egy kirándulás során
leselkedhetnek kedvencünkre.
Dr. Koska Gábor tapasztalatai
szerint igen felkészülten érkeznek a tóhoz a gazdák, de sosem
árt az óvatosság!
Kovács Janka
1. Utazás: Ekkor leginkább a hőguta
veszélyének vannak kitéve a kutyák és
ne csak a tűző napon, zárt autóban hagyottakra gondoljunk! Az utazás során is
kaphatnak hőgutát, amelynek a fokozott
lihegés, nyáladzás az első tünete, majd
később az eszméletét is elvesztheti az
állat. Egy klímás kocsiban könnyebb
dolgunk lehet, de ott is óvjuk őket a tűző
naptól. Ha nincs klímánk, akkor próbáljuk
meg kereszthuzattal hűsíteni őket. Érdemes 1,5-2 óránként megállni és vízzel kínálni a kutyákat, sőt ekkor nem árt egy kis
mozgás sem.
2. Programok: A Tisza-tó olyan szabadtéri programokat kínál, amelyekre a
kutyánkat is vihetjük, sőt még élvezni is
fogja! Arra viszont figyeljünk oda, hogy
nem minden helyre vihetjük be őket és a
környéken nincs kutya napközi és panzió
sem. A strandolás sokunk kedvelt időtöltése, amely szintén rejt veszélyeket: a sulyom a tappancsába törhet, vagy a kagyló megvághatja azt. A fertőzésveszély
elkerülése érdekében azonnal induljunk
vele állatorvoshoz, de addig is érdemes
kitisztítani és bekötözni a sebet. Ha a

szabadtéri programok során bágyadt,
nagyon liheg az állat, akkor a végtagjait
és a tarkóját hűtsük vizes törölközővel,
de semmiképp sem a mellkasára tegyük
azt! Ha szeret úszni a kutyánk, akkor bizonyos időközönként küldjük be a vízbe:
a játékos fürdőzést bizonyára élvezni is
fogja, miközben lehűtheti magát.

A tiszafüredi Mancsos Pancsoló kutyastrand egész
nyáron várja a négylábú vendégeit hűsítő vízzel és kutyajátszótérrel, de a tó másik
oldalán, Sarudon is van lehetősége kedvenceinknek a
strandolásra.
3. Élősködők: A Tisza-tó környékén
rengeteg kullancs van, de az első irtások
hatásosságáig a szúnyogok sem kímélik a melegvérű állatokat. A kullancsok
jellemzően a nyirkos, árnyékos terüle-

teket kedvelik, amelyből a tó környékén
rengeteg van. Amellett, hogy a Lyme-kór
és a babesiosis kórokozóját terjesztő
kullancstól és a szívféreg kórokozóját
terjesztő szúnyogtól különböző cseppekkel, nyakörvekkel vagy szájon át adható
rágótablettákkal védjük kedvenceinket,
mégis érdemes naponta átbogarászni
a testüket a baj megelőzése érdekében.
A szívférgesség kizárásához a nyaralás
után érdemes állatorvosnál szívféreg
tesztet végeztetni. Tévhit, hogy az emberekre kifejlesztett szúnyog és kullancs
elleni készítmények állatainknak is védelmet nyújtanak! Dr. Koska Gábor arra kéri
a gazdikat, hogy feleslegesen ne fújják
őket ezekkel a szerekkel!
Ne felejtsék otthon kutyájuk érvényes
oltásokkal igazolt oltási könyvét vagy
útlevelét! Erre a bizonyítványra szükség
lehet állatorvosi kezelésnél, illetve az eb
harapása esetén is.
Jó nyaralást, hasznos időtöltést
a Tisza-tónál!

Dr. Koska Gábor állatorvos
mobil: +36 (30) 94-54-101
e-mail: info@drkoska.hu
web: www.drkoska.hu
www.facebook.com/drkoska

Rendelő címe: Tiszafüred, Csillag út 10.
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Miért kevesebb a ponty

a Tisza-tóban?

K

öztudott, hogy a ponty kedvelt ívóhelyei a frissen elöntött, füves szárazulatok. A sűrű gyep kiváló aljzat,
rajta szinte minden ikraszem megtapad,
emellett az ilyen helyeken hihetetlen
mennyiségben képesek elszaporodni az
ivadék táplálékát adó planktonikus szervezetek.
A frissen elöntött rétek tehát nemcsak
nagyszerű ívóhelyek, hanem kitűnő ivadékbölcsők is. A tározó feltöltése során,
majd a vízszint későbbi emelését követően hatalmas füves területek kerültek víz
alá, olyan kedvező feltételeket teremtve
a ponty szaporodásához és az ivadék
fejlődéséhez, amely évekre, sőt egy-két
évtizedre kihatott a tározó pontyállományára.
Az évről évre ismétlődő tartós vízborítás azonban még az elöntést jól viselő
ecsetpázsitos rétek növényzetét is kiölte,
megszűntek a sűrűn fedett, jó ívóhelyek.
A ritkás hínárnövényzetben lerakott ikraszemek zöme az iszapos fenékre került,
ahol elpusztult, és a kikelt ivadék sem
dúskált úgy a planktonban, mint hajdan.
Mivel a természetes szaporulat nem
biztosította a horgászok igényeit, mesterségesen szaporított és nevelt halak telepítésével kellett gondoskodni a pontyállomány fenntartásáról.
Minél kisebbek a halak, annál sérülékenyebbek, annál nagyobb a kihelyezett állomány kallódása. Háromnyaras, 35 centit meghaladó pontyokat azonban inkább
csak a sűrűn népesített horgásztavakba
érdemes telepíteni, ahol gyakorlatilag a

beszórt etetőanyagon élnek, a
kagylókban,
rovarlárvákban és egyéb gerinctelenekben bővelkedő
Tisza-tóba
csak
annyit, amennyit a
horgászigények
miatt muszáj. Ide
mi inkább 20-25
centis kétnyaras
példányokat telepítettünk, amelyek
a haljelölések tapasztalatai alapján
kiválóan hasznosították a természetes táplálékot. Jelentős részük már
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Pontytelepítések a Tisza-tavon

Amikor egy
horgász a fenti
kérdéssel fordult a
szakemberünkhöz, meghökkentő választ kapott:
Azért, mert több. Kis szünet
után aztán megkapta a furcsa válasz magyarázatát,
amelyből kiderült, hogy
mi is az igazság.

ugyanabban az évben elérte a kifogható méretet, a következő
évben pedig gyakorlatilag
mind horogéretté vált.
A telepített kétnyarasok tehát nagyon
jól növekedtek a természetes táplálékon, de hiába érte el
össztömegük a 15
ezer kilogrammot,
egyedszámuk – a
jelentős
egyedsúly
miatt – nem sokkal
haladta meg a 30 ezret.
Ezen igyekeztünk változtatni 2015-ben, amikortól a két- és
háromnyarasok helyett előbb kisebb,
majd egyre nagyobb arányban egynyaras
pontyokat helyeztünk ki. Jól látszik az
ábrán, hogy miközben a halasítás össztömege 2015-től napjainkig csak mintegy
20 százalékkal emelkedett, a kihelyezett
egyedszám 2018-ra a hatszorosára nőtt,
ez évben pedig már közel tízszerese lesz
a 2016 előtti egyedszámnak.
A tapasztalatok biztatóak, a 2018 tavaszán kihelyezett egynyaras pontyok
mostanra 25 és 34 cm között szórva,
átlagosan 30 centis testhosszt értek el,
tehát lényegesen jobban növekednek,
mint a halgazdaságokban. A kallódás
nyilván magasabb, mint a kétnyarasoknál, de a megmaradó egyedszám még
25% veszteség esetén is sokszorosa a
korábbinak. Az igaz, hogy ezek a halak
egy helyett két év alatt érik el a 35 centis
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Továbbra is ingyenesen
pecázhatnak a gyerekek!
A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. 2018. január 1-jétől ingyenessé tette a horgászatot a Tisza-tó területén pecázni vágyó, 3-14 év közötti gyermekek
számára. Mindezt azért, hogy elősegítse a gyerekek horgásszá válását,
népszerűsítse a Tisza-tavat, az itteni horgászatot és végül, de nem utolsó
sorban a családbarát vízparti időtöltést. Az ifjoncok ezáltal teljes értékű
pecázási lehetőséghez jutnak. Módjukban áll egy készséget használni,
és amennyiben sikerrel járnak a horgászat során, halat is vihetnek haza.

kifogható méretet, de rendszeres telepítések mellett minden
évben jelen lesz a horogra érett korosztály.
A Tisza-tóban két évet eltöltött pontyok azonban már közel
sem olyanok, mint a halastavak naponta etetett háziállatai,
amelyek szinte azonnal bekapják az eléjük kerülő, horogra tűzött kukoricát. Ezek a halak vadon élő, sokat tapasztalt, óvatos jószágok, amelyek rejtőzködnek, amelyek természetes
táplálékhoz szoktak, amelyeket épp ezért nem olyan könnyű
horogra csalni, mint a három éven át tavakban nevelt fajtársaikat. Emiatt érezheti úgy a horgász, hogy kevesebb a ponty a
Tisza-tóban, mint korábban, pedig valójában sokkal több.

Mivel társaságunk mindig is fontosnak tartotta a gyermekek támogatását, ezért 2019-ben is változatlanul, ingyenesen pecázhatnak a kis horgászok. Az ehhez szükséges területi horgászjegyet a Tisza-tó parti jegyértékesítő horgászboltokban, kikötőkben és a Tisza-tavi Sporthorgász Kft.
tiszafüredi Horgászati Központjában vehetik át.

Pecasuli a helyi kis horgászoknak

A Tiszai Pecasuliban is becsöngettek szeptemberben! A Tisza-tó környékén élő gyerekek a horgászathoz felszerelést és megfelelő tudást kapnak
a társaság jóvoltából. A program terjesztésének célterülete a Tisza-tó
vonzáskörzete volt, elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye területén. A csatlakozók többsége
már a korai években is részt vett a programban, mellettük egy szegedi
és egy ongai frissen betársuló iskolát is köszönthettünk. Októberben
megkezdődött a korábban már említett felszerelések kiosztása, úgymint
tankönyv, munkafüzet és szerelékesláda. Vannak olyan intézmények,
ahol az elméleti órák mellé néhány gyakorlati foglalkozást is beiktattak.
A hosszú ősznek hála, sok alkalom adódott a halfogásra és a diákok
minden lehetőséget megragadtak, hogy botot tartsanak a kezükben. November elejéig 75 település 89 iskolájának 1494 diákjához jutottak el az
eszközök. Ezzel párhuzamosan a létszám bővítése továbbra is zajlik. A
Pecasuli támogatója az Agrárminisztérium.

Váltsa meg tavalyi áron horgászjegyét!
Az előző évekhez hasonlóan, egyetlen Tisza-tavi jegy ára sem emelkedik a 2019-es esztendőben. Minden területi jegytípus a tavalyi évben aktuális összegért vásárolható meg! Az ingyenes gyermekhorgászatról, a Pecasuliról, valamint a jegyvásárlás részleteiről bővebben
a www.sporthorgasz.eu oldalon tájékozódhat, esetleges kérdéseikre
pedig az info@sporthorgasz.eu címre írva kaphatnak választ.
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Főzz magadnak
Tisza-tavi ételt!
A

hazai a legfinomabb! – tartja a mondás
és talán nem szeret mindenki főzni, de ha
saját magunknak készítünk el egy finom
ételt, az mindig büszkeséggel tölt el bennünket
és még a környezetünk dicséretét is learathatjuk. Kövér Gábor, Tisza-tavi szakács már a
korábbi lapszámainkban is a magyaros és a
régióra jellemző ételek receptjeit ajánlotta az
olvasóknak. Most sincs ez másképp, hiszen
harcsagulyás és gőzgombóc receptet hozott.
Az előbbi alapanyaga ott lapul a tóban és csak
szerencse kell ahhoz, hogy horogra is akadjon!

KÖVÉR GÁBOR

Harcsagulyás
Hozzávalók:

1 fej vöröshagyma
(nagyobb)
 zsír vagy olaj
 só
 pirospaprika
 bors
 őrölt kömény
 3 szál répa
 2 szál fehérrépa
 fél fej zeller
 2 db krumpli
 30 dkg harcsafilé (kockára
vágva)


Elkészítése:

1. A vöröshagymát apróra
vágjuk, felhevített zsiradékra
tesszük, megsózzuk és enyhén
lepirítjuk, majd felöntjük egy kis
vízzel és megpároljuk. Hagyjuk,
hogy a vizet elfője, majd megszórjuk pirospaprikával.
2. A répát és a fehérrépát
nagyobb, míg a zellert és a
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krumplit apróbb kockára vágjuk, majd hozzáadjuk a hagymás alaphoz és felöntjük vízzel.
Felforraljuk és sóval, borssal,
pici őrölt köménnyel ízesítjük.
3. Amikor a zöldségek már
majdnem megpuhultak, hozzáadjuk a leveshez a kockára vá-

gott harcsát és kb. 15 perc alatt
készre főzzük a levest.
Tipp: Lehet használni halászlé kockát is, de szerintem akkor
elviszi a gulyás ízét a halászlé
felé. Aki így szereti, az nyugodtan tegyen bele 1 darabot a fűszerezés során.
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Gőzgombóc
Hozzávalók:

4 dl tej
1 ek. kristálycukor
 3 dkg élesztő
 60 dkg liszt
 0,5 dl étolaj, savanyú lekvár
(kevéssé folyós szilva vagy
vegyes)
 15 dkg olvasztott margarin/vaj
 darált mák



Elkészítés:

1. A 3 dl tejet a kristálycukorral
meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt, felfuttatjuk. Egy
nagyobb tálba beletesszük a
lisztet, hozzáöntjük az étolajat
és az élesztős tejet. Az egészet
összegyúrjuk, további 1 dl tejet
kell még hozzágyúrnunk, hogy
elég lágy legyen a tészta.
2. Ezután kinyújtjuk 3-4 mm
vastagra, felkockázzuk. A kockákra lekvárhalmokat teszünk

és gombócot formálunk belőle.
Hagyjuk kelni fél órát.
3. Fogunk egy nagyobb lábast
és félig engedjük vízzel, ráteszszük a sűrű szövésű szitát és felforraljuk a vizet.
4. Ha a víz már forr, a szitába tesszük a gombócokat kb. 2
cm-s távolságra egymástól és
egy tűzálló magas tállal lefedjük.

(Célszerű ugyanakkora kerületűt
választani, mint a lábasunk, így
nem szökik a gőz.)
5. 10-15 percig főzzük gőz felett a gombócokat, majd egy
evőkanál segítségével leszedjük.
Az előzőleg felolvasztott margarinban/vajban megforgatjuk,
majd a cukrozott mákkal megszórjuk. Vaníliaszósszal tálaljuk.

Tiszafüred,
Húszöles út 80/B
Tel.: +36/30-436-6434
www.facebook.com/
oreghalasztiszafured
www.oreghalasz.net/hu/etlap

Nyitva tartás: H–P 10:00-21:00

Napi menüvel is várjuk
kedves vendégeinket!
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33
Poroszló

Street food
és hagyomány
Tiszafüred

33

34

Abádszalók

Így főznek a Tisza-tavi éttermekben!
Magazinunk tavalyi 2. számában elkezdtünk egy Tisza-tavi étteremkritika-sorozatot, amely során találomra bejárjuk a tó környéki vendéglátó egységeket és laikusként véleményezzük azokat. Egyikünk sem
szakács vagy zseniális szakértője a gasztronómiának. Tesztcsapatunk
egyik tagja: Szabó Róbert gasztrokedvelő, akinek a főzés és a remek
éttermek látogatása az egyik hobbija. A másik tag: Kovács Janka, a
magazin főszerkesztője és egyben a cikk írója, aki hozzá képest teljesen laikus. Mindketten úgy gondoljuk, nemcsak a mesterszakácsok és
gasztrobloggerek kiváltsága az, hogy véleményt mondjanak egy ételről.
Ez a lehetőség mindenkit megillet. Az alábbiakban nem versenyt vagy
besorolást olvashatnak, hanem egy szubjektív véleményt, amivel az a
főcélunk, hogy népszerűsítsük a Tisza-tavi éttermeket/csárdákat, illetve az alábbi ajánlásunkkal képet kapjon az olvasó róluk.

1. megálló:
Fehér Amúr Halászcsárda - Poroszló

A 33-as út déli részén, Tiszafüredhez közel, rögtön az élő Tisza mellett található a Fehér Amúr Halászcsárda. Piros teteje egyből szemet szúr mindenkinek. A meredek lejtőn lekanyarodva igen sok parkolóhelyet találni.
Kerékpárral is könnyedén megközelíthető. A parkoló mellett lelhető fel a
kerthelyiség, de a fedett teraszon és az épületben még ennél is több ülőhellyel rendelkezik. A terasz sarkán lévő asztalt foglaltuk el, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Tiszára – ha itt ebédelne vagy vacsorázna az olvasó,
akkor mindenféleképpen ajánljuk ezt a sarki helyet, ha még nincs elfoglalva! 11:20-kor adtuk a le a rendelésünket egy előételre és egy halászlére,
majd kíváncsian vártuk, mennyi idő alatt és milyen ebédet kapunk.
Előételként hideg halikra krémet kértünk, ami nagyjából 10-15 perc alatt
kiért. Helyes kis félgömbként tálalták paradicsommal, paprikával, lilahagymával és uborkával.
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Pozitív: A pirítós mindkét oldala szépen átsült, egyáltalán nem volt
megégve. Aki nem igazán szereti a halikrát (létezik ilyen ember, pl.:
jómagam), és egy kicsit szkeptikusan áll hozzá, annak meglepően kellemes ízű volt. Számomra, elfogadható mennyiségben szerepelt az ikra
a majonézes, igazán krémes állagú ételben. Én nagyon örültem, hogy
nem tömény ikrát kellett ennem.
Negatív: Robi szerint elbírt volna még egy kis ikrát, de neki is ízletes volt.
Főételként korhely halászlét ettünk, amire szintén nem kellett sokat
várni, majdhogynem azonnal megkaptuk az előétel elfogyasztása után.
Pozitív: Kellő mennyiségű halat kaptunk bele és valóban filéből készült,
mert nem találtunk benne szálkát. Az ízesítését is sikerült eltalálni, kellemesen fűszerezett volt és látványra is elég gusztusos. Belsőséggel
kértük, melynek mennyisége számomra elegendő volt.
Negatív: Robi több belsőséget is el tudott volna viselni benne. A leves
hőmérséklete volt annál kissé alacsonyabb, mint ahogyan mi szeretjük:
forrón.
Plusz pont a csárdának: Mivel nem tudtuk megenni az egész levest,
ezért elcsomagoltattuk a maradékot. Meglepetésünkre nem műanyag,
fedeles tálban kaptuk meg, hanem befőttes üvegben! Ennek köszönhetően nem folyt ki a kocsiban.

2. megálló:
Stég Étterem és Szabadidőközpont - Tiszafüred

Második megállónk a tiszafüredi Stég Étterem és Szabadidőközpont
volt. Autóval kicsit nehezen lehet megközelíteni a helyet, mert a családi
házas övezet aszfaltozatlan, kátyús utcáiból lehet csak bejutni. Mivel
közvetlenül a gát mellett helyezkedik el az étterem, így valószínűsítjük,
hogy inkább az éhes kerékpárosok és csónakázók a fő célközönségei,
hiszen egy pici kikötő és nagyon sok kerékpártároló található a frontján.
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Ez egy igazi street food étterem, ahol feltölthetők a telefonok, van ingyen wifi, a gyerekek számára mini játszótér, nagy pihenőkanapé és
egy tetőterasz, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik. Az is megtalálja itt
a kedvére való ételt, aki nem szereti a halat, hiszen azok mellett húsosak is kaphatók.
Harcsa gyrost rendeltünk és hozzá kávét. Mindkettőt gyorsan megkaptuk. Az értékelést a másodikkal kezdenénk: a kávé azon túl, hogy finom
volt, a Tisza-tónál egyedülálló módon csak itt tudnak fotót vagy grafikát
a habra nyomtatni, ezáltal egyedi kávét ihat a vendég. Mi, természetesen a logónkban szereplő szívet választottuk!
Pozitív: A harcsa gyrosban a hal szálkamentes, puha és jól átsült volt.
Először a fűszert éreztük, utána jött elő a harcsa íze. A köret krumpli
volt és saláta, amire egy igen különleges szószt kaptunk.
Negatív: Az ételben nem találtunk kivetnivalót, csak az autóval való
megközelítésre, viszont a Tisza-tavon inkább kerékpározni és csónakázni kell, hiszen úgy több élményben lehet részünk.
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3. megálló: Czifra Csárda - Abádszalók

A nap végén, délután a Czifra Csárdába vezetett az utunk. Az étterem
igen jól megközelíthető autóval és ki is táblázták, ami nagyban megkönynyíti az odajutást. Abádszalók csárdájába belépve, először a népi élet
kiegészítői fogtak meg bennünket. Fali tányértok, bödönök, csipketerítők,
vajköpülők és régi fotók tarkítják az étterem kerthelyiségét. Érdemes az
épületbe is bemenni, mert ott is csupa muzeális berendezés látható. Bizonyára nem mi voltunk az egyetlenek, akik végigfotózták a helyet!
Itt a harcsapaprikás-túróscsusza kombinációra és palacsintára esett a
választásunk, ha már a magyaros vonalat erősíti a csárda. Külön elnyerte tetszésünket a pincér, hiszen nagyon barátságos, jópofa, ugyanakkor hihetetlenül illemtudó volt. Egy főételt ettünk ketten, ami akkora
adag volt, hogy jól laktunk mindketten és még az egy darab palacsintát
is megfeleztük.
Pozitív: Itt is tökéletes, szálkamentes halat kaptunk és a benne lévő kis
pirított szalonna igazán pikáns ízt adott neki. Továbbá olyan házias ízű
volt, mintha a vidéki nagymamánk főzte volna nekünk. Az almás palacsintába egy kis erdei, bogyós gyümölcsöt is belecsempésztek, amitől
az édes íz kellemes savanykás pluszt kapott.
Negatív: Csupán azt bántuk, hogy nem tudtunk mást is megkóstolni.
Negatívot nem is tudunk írni: remek szakács, remek kiszolgálás fogadott bennünket!
photos by

ROb’s choice
#robs_choice

Tiszató_2019 máj_.indd 65

2019. 05. 27. 10:53:26

66

T

Minden falatban
„Egy csepp Tisza-tó”
A

Tisza-tó egyik legismertebb
édessége, az abádszalóki
Szabó István által készített „Egy
csepp Tisza-tó” sulyomcsokoládé. Az ötletgazda – vendéglátós múltjából fakadóan
– már évtizedek óta szeretett
volna egy olyan különlegességet megalkotni, ami csak
a Tisza-tóra jellemző. Hoszszú keresgélés után talált rá
a sulyomra. A belőle készített
velőt és párlatot használja fel
kézműves édességeinek ízesítésére, megtöltésére. Erről és a
sokszor szemétnek hitt növény:
a sulyom felemeléséről mesélt
nekünk.
Kovács Janka
– Honnan indult a sulyomból készült
csokoládé története?
– Egészen 1996-ig kellene visszanyúlni, amikor az Abádszalóki Tourinform
iroda vezetője lettem. Előtte soha nem
foglalkoztam marketinggel, mert szakácsként és vendéglátósként dolgoztam.
Igyekeztem néhány marketing témájú
könyvet elolvasni, amelyekből azt hámoztam ki, hogy csinálhatsz bármit, a
lényeg az, hogy halljanak és beszéljenek
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rólad. Amikor ez leülepedett bennem,
éppen bementem egy boltba és vajon
mi jött velem szembe? Egy Balaton szelet. Akkor azt gondoltam, hogy mekkora
mákjuk van a balatoniaknak! Egy egyszerű ostyaszeletet klasszul becsomagoltak
egy földrajzi névvel úgy, hogy a kettőnek
igazából semmi köze sincs egymáshoz,
viszont mindenki ismeri. Elhatároztam,
hogy addig nem nyugszok, míg nem lesz
a Tisza-tónak is egy csokoládéja!
– Ekkor egyből felcsapta a könyveket,
hogy hogyan kell csokoládét készíteni?
– Nem, előbb felkerestem néhány cukrász kollégát, akiknek felvetettem az ötletet, de nem mertek belevágni. Attól tartottak, hogy nagyon sok aprólékos munkát
és odafigyelést igényelne a gyártása. 12
évig voltam irodavezető, de nem sikerült

elérnem, hogy legyen a Tisza-tónak is
csokoládéja. Teltek-múltak az évek, de
nem adtam fel az álmomat és egy egészen más oldalról közelítettem meg ezt
a dolgot. Egy rajztanárnő vendégemet
kérdeztem meg, hogy szerinte mi az az
egy valami, amit ha 10 év múlva meglát
vagy meghall, akkor egyből a Tisza-tó jut
róla az eszébe? Ekkor a táskájába nyúlt
és elővett egy szem sulyomtermést.
Ezen teljesen ledöbbentünk. A sulyomra
mi sokáig szemétként tekintettünk, habár
tudtuk, hogy valaha ezt fogyasztották.
Emlékszem, amikor nagymamám kivitt
minket a Tiszára és megkóstoltatta velünk az érett sulymot – ennél több kapcsolatom nem volt a növénnyel.

– Hogyan kezdett el dolgozni a sulyommal?
– A tanárnőnek köszönhetően szedtem egy kiló sulymot és otthon rájöttem,
hogy ez a termés úgy néz ki, mint egy
zöld dió: ha kettévágjuk, egy magrészt és
egy zöld héjréteget látunk benne. Eszembe jutott a zöld dióbefőtt és megpróbáltam a sulymot is befőzni. Időközben
megtudtam, hogy ehhez engedély kell. A
következő évre, 2014-re meg is kaptam
az engedélyt 100 kg szedésére. A leszedett sulyomból sikerült elkészítenem a
befőttet. Egy évig érleltem és mire kibontottam, szó szerint ehetetlen volt! Életemben nem készítettem még ennyire rossz
ételt, viszont eszembe ötlött a szakácsok
egyik mondása: ha valami darabosan
nem jó, pürésítsd le! Ráéreztem melyek
azok a rossz ízek, amelyeket a pürésítés
folyamán el kell nyomni. Ekkor ugrott be
a Balaton szelet, a csokoládé készítés
ötlete, és így 2015 végére megszületett
a sulyomkrémmel töltött étcsokoládés
bonbon!
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– Rögvest hozzá is látott a csokoládé
készítéséhez?
– Igen. Úgy éreztem, jobb lesz, mint
az ostyaszelet, hiszen ez egyedülálló
Tisza-tavi identitással rendelkezik. Csokoládékészítő tanfolyamokat végeztem,
de folyamatosan fejlesztem magam.
A következő napokban végzem el az
„Alkoholos technikák a bonbonkészítésben” kurzust, így a következő
termékem egy alkoholos, sulyompálinkával töltött csoki-bonbon
lesz, hiszen a sulyomból almával
összekeverve pálinkát is főzünk.
– Az „Egy csepp Tisza-tó” név
honnan ered?
– Főként magam miatt. A
szemléletem miatt volt fontos,
hogy ezt választottam, hiszen
azt szeretném, hogy a Tisza-tó
nevét minél többen megismerjék.
A csokoládét igyekeztem népszerűsíteni az elmúlt évek alatt. Az egyik
kereskedelmi televízió befektetőkereső
műsorában is jártam, ahol mentorra találtam. Vele indultam el az „Egy csepp
Tisza-tó” márkaépítésének rögös útján.
Nagyon sok tervem van még a sulyommal, amelyhez partnereket keresek.
– Más is próbálkozott már ilyen csokoládét készíteni?

– Ez le van védve a saját receptúrámmal. Jelenleg, sulyommal töltött étcsokoládét csak a Tisza-tóban fellelhető

sulyomból lehet készíteni. Ennek köszönhetően ez egy eredetvédelmet jelent, de
persze más is próbálkozhat vele, viszont
az meglehet, hogy nem lesz glutén-, lak-

tóz– és hozzáadott cukormentes 70%-os
étcsokoládé.
– A sulymon kívül már más töltelékkel
is kapható a csokoládé…
– Az elmúlt közel négy évben, 16 különböző településhez kötődő egyedi
töltésű – ízesítésű bonbon készült. Az
elsőt, Szarvaskő település felkérésére,
csipkebogyó ízesítéssel készítettem,
hiszen nekik ez a helyi termékük, így
született meg az „Egy csepp Szarvaskő”! Majd jöttek sorba az „Egy
cseppek…”: Nagykörű – cseresznye borzselés-aszalt cseresznyés, Kisújszállás – karamellizált
rizskrémes töltésű, Túrkeve –
szilvaízesítésű, Jászszentandrás
– homoktövises. Mezőkövesd felkért, hogy készítsem el a csokoládéjukat, amit rózsakrémmel töltöttem meg. A keresztségben az „Egy
csepp Matyóföld” nevet kapta. Tavaszi
debütálása során óriási sikert aratott.
Emellett feldolgoztam az Alföld jellegzetes növényeinek virágszirmait pl. búzavirágos, pipacsvirágszirmos, kamillás, és
karamellizált csicsókakrémes bonbon is
létezik. A 2019-es őszi–téli szezon új ízei
a fehér és fekete faeper-krémes valamint,
az akácfa virágos-akácmézes bonbonok,
szaloncukrok lesznek.

ÁRUSÍTÓHELYEK
VITORLÁS VENDÉGHÁZ
Abádszalók, Őszike út 2.
Tel.: 06-20/669-4462
e-mail: vitorlasiszato@gmail.com
www.vitorlastiszato. [1]hu
vitorlas.vendeghaz

ILDI DIVAT – AJÁNDÉK
Abádszalók, Deák F. út 1/16.
Sportpálya melletti üzletsor

TISZA BALNEUM HOTEL – TISZAFÜRED
Tiszafüred, Húszöles út 27.
Tel.: 06-59/886-200
sales@balneum.hu

KUPÍR PAPÍR ÉS AJÁNDÉK BOLT
Tiszafüred, Piac tér 38/A
Tel/Fax: 06-59/511-256.
e-mail: kupaineedit@gmail.com

Tiszató_2019 máj_.indd 67

TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM
AJÁNDÉKBOLTJA

Poroszló, Kossuth u. 41. Tel.: 06-30/399-5735

ÉVA MAMA HELYI TERMÉK BOLTJA
Poroszló, Fő út 5., Tel.: 06-30/239-7455
Éva-Mama-sajt-és-delikátesz-boltja

GYÖNGYSZEM ABC
Sarud, Széchenyi út 2.
Tel.: 06-20/986-9202
sarudgyongyszemabc

TOURINFORM – SZOLNOK

Szolnok, Hild tér 1. (Agora épülete)
Tel.: 06-56/420-704
e-mail: szolnok@tourinform.hu
Web: www.szolnoktourinform.hu

PÉNZES ANDRÁS TÚRAVEZETŐ
Tiszafüred, Városi Kikötő
Tel.: 06-70/382-3343
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aQuarium Étterem
és Vendégház
Abádszalók, Tömörkényi u. 2/1.
Esküvők, családi és baráti összejövetelek,
céges rendezvények 110 főig
 Tisza-tó nyertes Halászleve és Korhely halászleve
 Kerékpáros-, család- és kutyabarát szálláshely
 6 szoba, max. 22 fő
 Tisza-tó, a kerékpárút és az Abádi kikötő 100 méterre


A TISZA-TÓ ELSŐ SZABADULÓSZOBÁJA

LAKAT ALATT
Abádszalók, István Király út 11.

INTERAKTÍV SZABADULÓS JÁTÉK
KICSIKNEK & NAGYOKNAK
KALANDÉRZÉS, ADRENALIN, FEJTÖRŐK, FELADVÁNYOK

aQuarium City
Abádszalók, Deák F. u. 1.

közös konyha és étkező
 3 szoba, max. 12 fő


60 perc

Te ki tudsz szabadulni?

Próbáld ki Sherlock Holmes és a Doktor szobánkat!
Vagy legyél részese a Városi Kalandtúránknak és oldj
meg egy nyomozós történetet a szabadban!
A játék ára 10.000 Ft, a játékban min 2 max 6 fő vehet részt

IDŐPONTFOGLALÁS
Tel.: +36-70/318-0226
info@aquariumtiszato.hu  www.aquariumtiszato.hu
www.facebook.hu/aquariumtiszato
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06/20-463-89-59
www.lakatalatt.hu

Facebook: /lakatalattabadszalok
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Bosszúságot okoz, mégis ehető
A nyári kirándulások során rendszeresen találkozunk zöld levelével és barna termésével. A
strandolóknak bosszúságot okoz, hiszen éles
tüskéibe lépve azok könnyen belefúródnak
talpaikba. Ám, a sulyomból valamikor étel is
készült! Ismerje meg a sulymot, ezt az egyedülálló Tisza-tavi növényt, amit ugyan engedélyhez
kötötten lehet csak szedni, de megvan a lehetőség arra is, hogy megkóstolja.

A sulyom

Kovács Janka

A sulyom fogyasztását az 1980-as években is folytatták. Ebben az időben a tiszafüredi Hableány Hotel és Étteremben is
feldolgozták a sulymot. Halételek mellé mártásként, panírral öszszekeverve és zöld salátákat megszórva lehetett kapni, amit az
étterem vezetője: Molnár György és a szolnoki Pál-Szabó Mihály
szakács, a Francia Gasztronómia lovagja talált ki. Az 1990-es
évek közepén védetté nyilvánították a növényt és ezek az ételek lekerültek az étlapról. A sulyom jelenleg sem szerepel egy
Tisza-tavi étterem étlapján sem.
Ám néhány évvel ezelőtt ismét visszatért a sulyom fogyasztása: Szabó István bonbonokat készít belőle, amit „Egy csepp
Tisza-tó” névre keresztelt. Először a „vak”, azaz fénytelen csokoládé pasztillákból álló csokoládét folyamatos hőméréssel
a megfelelő hőfokra állítja be, hiszen ez adja meg a fényes,
roppanós külsejét. A 42-45 C ° közé felmelegített étcsokoládét
lassú, kíméletes mozgatás mellett 31-33 fokra hűti vissza. A
visszahűtött csokit formába önti, majd ha az kissé megdermedt, megtölti a csokoládé és sulyomkivonat keverékéből készült krémes állagú töltelékkel, majd a temperált csokoládéval
bezárja (talpazza) a bonbon testeket.
Ha szeretné megkóstolni a sulyommal töltött csokit, vagy
megismerni annak történetét, keresse Abádszalókon, a Vitorlás
Vendégházban Szabó Istvánt!

Czifra Csárda

A

sulyom (Trapa natans) tavak és holtágak egyéves, eleinte az iszapban gyökerező, később úszó hínárrá váló faja.
A víz felszínén kiterülő jellegzetes levélrózsáit egymáshoz szorosan illeszkedő, rombusz alakú, fogazott szélű levelek alkotják. A növényt a felfúvódott, levegővel teli levélnyelek
tartják a víz felszínén. A sulyomnak alámerült levelei is vannak,
ezek gyökérszerűek és szeldeltek.
A fehér szirmú, négytagú virágok júliusban–augusztusban
jelennek meg a felszíni levelek hónaljában. Szeptemberre érik
be a növénynek a 2–4 hegyes szarvat, a csúcsán pedig koronát
viselő termése.
A magyarság már régen ismerte a sulymot. Kitaibel Pál útinaplójából, Jókai Mór, Borbás Vince, Kieselbach Gyula és mások
írásaiból tudjuk, hogy termését „az állatok és az ember egyaránt
fogyasztják”. A tüskés termést főzve vagy sütve csemegeként
ették, a lisztjéből még kenyeret is sütöttek. Népi elnevezései
(csemegesulyom, vízigesztenye, vízidió, vízimogyoró) arra
utalnak, hogy igen kedvelték. Bartha István szerint Szolnokon
ócska subával halászták ki a Tiszából, és főzve fogyasztották.
Nagy Jenő szerint a 19. század ötvenes, hatvanas éveiben
Nyíregyházán „annyira dívott a főtt sulyom evése, hogy a piacon úgy árulták, mint a gesztenyét, és a nép oly nagy tömegben fogyasztotta a közkedvelt csemegét, hogy a felvágott és
szétdobált szúrós sulyomhéjak szinte lehetetlenné tették a
mezítláb való járkálást”.
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Kóstolja meg
a Gazdasszony főztjét
Abádszalók egyetlen csárdájában!
Magyaros ételeinkkel
és muzeális berendezésünkkel,
a város déli kapujában, régi idők hangulatával
és ízeivel várjuk Önt és kedves családját!

Nyitvatartás szezonban: mindennap 11-től 22 óráig

Abádszalók, István király út 133. Tel.: 0620/574-1312
www.facebook.com/czifra.csarda
Étkezését leróhatja bankkártyával és SZÉP kártyával is.
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Hol van
az Élményfalu?
Ha kinyitjuk a
térképet és az É betűnél az Élményfalut szeretnénk megtalálni, valószínűleg
nem járunk sikerrel. De ha ezt
Sarudon keressük, akkor annál
inkább! Ahogyan már több ezer
ember meglelte, úgy mi is sikerrel jártunk és olyan kincsre
leltünk, ami máshol nem
fedezhető fel.

A

Kovács Janka

Tisza-tó régiójának nyugati partja
majdhogy teljesen más látványt
nyújt, mint a keleti. A Heves Megyei Füves Puszták melletti települések
olyan hatással vannak az utazóra, mintha visszament volna az időben, mindezt
a szó pozitív értelmében. Ezen az idilli
területen fekszik Sarud is, ami a Tisza-tó
egyik legkülönlegesebb települése, hiszen itt a múlt és a jelen összefonódik.
A faluba érve a vendégnek egyből megakad a szeme a gyönyörű parasztházakon, amelyek tiszta szobái elé erkélyt és a
kapujuk fölé színes üvegezést hagyott az
utókorra a történelem. A kanyargós főutcával rendelkező faluból a tó irányába haladva egy murvás földút után elénk tárul
az Élményfalu. Az, hogy pontosan mit is
jelent a kifejezés, arról Kücsön Gyulát, az
élményfalu ötletgazdáját kérdeztük.
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– Budapesti vagy. Hogyan kerültél Sarudra?
– Onnan kezdeném a történetemet,
hogy a budapesti cégem kollégáival minden évben elmentünk vitorlázni az Adriára. A vitorlázásban pedig az tetszett
nagyon, hogy a parton lehetett hagyni
minden problémát és azokkal az emberekkel lehettem, akiket kedvelek. Akkor
eldöntöttem, hogy a Balatonon lesz egy
kis vitorlásunk, ehhez beiratkoztam egy
tanfolyamra és vettem egy hajót is. Egy
kedves, régi kollégám: Dudás Tibi, a MOHOSZ akkori Tisza-tavi vezetője, a Szövetségnek épített egy horgászpanziót Tiszafüreden. Mi voltunk az első vendégei.
Lejöttünk a lányommal egy hétvégére és
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– Élményfalu nincs. Szerintem vagy csinálsz egy turisztikai attrakciót vagy megmentesz egy falut. Amikor mi ide jöttünk
nem akartunk attrakciót, hanem egy olyan
falut álmodtunk meg, ami élményeket hordoz. Ha minden sikerül, akkor idén nyáron
egy olyan helyet hozhatunk létre ahova, ha
beköltözik valaki egy hétre, akkor minden
látványosság, élményelem legtávolabbi
helyszíne 4 km-re van tőle. Azt gondoljuk, hogy az Élményfalu egy küldetés, ami
Sarudról szól. Az idelátogató emberek eljutnak azokhoz az élményekhez, amelyek
elsősorban róluk szólnak és ők maguk a
főszereplői. Ezek aktív programokat jelentenek a természetben, de ugyanúgy jelentik a pihenést is. Tehát ez az Élményfalu,
a sehol sincs település.
ő elvitt minket kirándulni, csónakázni.
Amikor feljöttünk a vízről, a lányom azt
mondta nekem: „Apa, ne menjünk a Balatonhoz, mert az ehhez képest egy lavór!”
Úgyhogy maradtunk. A vitorlás helyett
vettünk egy öreg, szakadt kabinos csónakot és Tibi barátom javaslatára eljöttünk
Sarudra, ami annyira megtetszett, hogy
minden hétvégénket itt, a hajóban töltöttük. Aztán vettünk egy romos parasztházat, majd elkezdtük azt szépítgetni.
– Mit szerettél meg Sarudban?
– Azt, hogy rengeteg egyedi dolga van:
a település házaitól kezdve a természeti
környezetén át egészen a legfontosabbig, a gyönyörű partjáig mindent megszerettem. Viszont ezt csak az tudja
meg, aki nem 1-2 napot, hanem annál
többet tölt el a faluban: amíg nem látsz
bele az itt élő emberek életébe, addig talán ez a falu nem jelent neked semmit.
– Hogyan indult az Élményfalu ötlete?
– Miután nyaralónak megvettünk egy
parasztházat úgy döntöttem, hogy ha
már játszóházzal foglalkozik a cégem,
akkor miért is ne csináljak itt egy nyári
tábort? Hiszen ezzel még munkát is tudok adni az itt élőknek. Az Élményfalu
tehát az első táborozók első turnusával
kezdődött. Később elkezdtük toborozni is őket, és szerencsére támogatót is
kaptam mellé. Ám a táborok mellett az
is nagyon fontos volt, hogy a lakosoknak
munkát tudok adni ezzel úgy, hogy nem
kell több kilométert utazniuk, helyben
maradhatnak. Már nagyjából tíz éve a
faluban vagyunk, de 2014-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy fel kellene
pezsdíteni a települést. A rákövetkező
évben érkezett ide az első csapat gyerek, majd elkezdtünk házakat vásárolni,
hogy minél többen jöhessenek és egyre
több gyereket tudjunk fogadni, majd lett
vízpartunk is. Szép lassan növekedtünk,
de még mindig van hova fejlődni.
– Hol található az Élményfalu?
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Tisza-tó Kalandpart, Sarud – Eger tengerpartja

HOZD MAGADDAL EZT A HIRDETÉST ÉS 500 FT KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK
AZ AQUAGLIDE VÍZIJÁTSZÓTÉR BELÉPŐJÉBŐL!
(A szolgálatás a Kalandpart belépőjének megvásárlásával vehető igénybe.)
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Utánam Srácok!

A Tisza-tó legizgalmasabb kalandjai várnak
Benneteket az Élményfaluban, Sarudon!
UTÁNAM SRÁCOK! – ÉLMÉNYTÁBOROK A TISZA-TÓ PARTJÁN
Az idén 5-féle tematikus bennalvós és 1 napközis táborral várjuk a gyerekeket. Legnépszerűbb táborunk: a Haldorádóval közösen szervezett HALDORÁDÓ Matula Horgásztábor, melynek
keretében Finomszerelékes, Nagyhalvadász és Pergető táborokat indítunk a nagy Ho-ho-hok számára. A Tisza-tó Sail Vitorlás
tábor keretében folytatjuk az ifjú hajósok oktatását. A HarcMező Felderítő Táborban játékos csaták és kiképzések keretében
ismerik meg a gyerekek a saját határaikat. A HuculUdvar Lovasközpont sem hagyja program nélkül a gyerekeket: a napközis
Hucul Lovastáborban minden a lovak és a lovaglás körül forog.

GYEREKPARADICSOM ÉPÜL SARUDBÓL
Már készen van a Kalandpart gyereköblökkel tagolt partja, ahol
az idén új szolgáltatások is várják a gyerekes családokat. A
tavaly az ország II. legjobb turisztikai attrakciója címet elnyert
Aquaglide Vízijátszótér az öböl vízén úszik. Új elemként készül
el új projektünk: az Apraja Farmja, amely egy Játszóerdő lesz az
árnyas fák alatt, ahol a család apraja-nagyja együtt töltheti az
UV veszélyes órákat, s játékosan menekülhet meg a leégéstől.

VIGYÁZUNK A GYEREKEKRE!
Magyarországon először adott engedélyt a nemzetközi játékszergyártó: a Playmobil, hogy a Biatorbágyon működő Aprópolisz Szerepjátszóház egy 50 nm-es játszósátorban letelepüljön a Tisza-tó
partjára. Sarudon egy különleges gyerekvigyázó várja a 6-12 éves
gyerekeket, sok-sok Playmobil játékkal és egyéb kiegészítővel.

SZERVEZETT PROGRAMOK SARUDON
Szervezett kajak-, kenu-, SUP-, sárkányhajó-, kerékpártúrákhoz
lehet csatlakozni. Hetente egy-egy alkalommal bemutatjuk a
falusi élet jellemzőit, látogatásokat szervezünk a helyi tehenészetbe és a Tilcsik farm életével is megismerkedhetnek a résztvevők.

MÁSZÓBÁZIS A LEVEGŐBEN
Már folyik az új sarudi Mászóbázis építése. Igazi ügyességi és
bátorságpróbák várnak rátok a kötélpályákon és egy 15 méter
magas kilátó is új látnivalója lesz Sarudnak.

CSAPATJÁTÉK
A HarcMező „kiképző központ” élményei, a Csapatbázis – Egymásrafigyelő Központ szálláshelyei a közösségek erősödését
szolgálják.

VENDÉGLÁTÁS
Az Élményfalu márkanév alatt közel 300 különböző színvonalú
szálláshellyel várjuk a Tisza-tó felfedezésére indulókat. A kempingtől az ifjúsági táboron és a Közösségi központ önálló bázisán át a felújított parasztházakig minden elérhető Sarudon, sőt
a tó vizén úszó lakóhajók is elérhetők a kínálatunkban.
Szeretettel és különleges élményekkel várjuk Önöket Sarudon!
Ugorjanak be hozzánk!

ÚJ VÍZISPORT BÁZIS ÉPÜL A KALANDPARTON
A Tisza-tó legnagyobb sporteszköz parkjával várjuk az idelátogatókat. Az ország egyik legnagyobb kishajós vitorlás ﬂottája
várja a vitorlázás szerelmeseit az ÖkoPortban. Tervezzük a Tisza-tó új evezős központját is. A bázison kajakok, tengeri kajakok, üvegszálas és műanyag kenuk, sárkányhajók és SUP-ok
várják a sportolni vágyókat, míg a csapatok számára sárkányhajó túrákat és sárkányhajó versenyeket kínálunk.

ÚJ VÍZITÚRAKÖZPONT IS VÁR RÁTOK!
20 különböző csónak és hajó várja a vízre szállni vágyókat kalandozásokhoz, hosszabb túrákhoz. Gumicsónakos és kabinos
hajótúrák, banánozás, vízisíelés a sportolási célra kijelölt területeken lehetséges. 2019 újdonsága a vezetett csónakos kirándulások indulása Sarudról, illetve a Tisza-tavi átszálló program,
ahol azok a kerékpárosok, akik több élményt is át szeretnének
élni, vagy nem szeretnének egy teljes kört tekerni, Sarud és Tiszaderzs között egy hajós-bringás túrán is részt vehetnek.
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Ljasuk Dimitry:

„Engem a Tisza-tó

mindig feltölt!”
T

isza-tavi kalandok címmel készítette el első
videóját a tiszafüredi származású, jelenleg
Budapesten élő Dimitry, aki már gyerekkorában
is szerelmese volt a tónak. Nagysikerű filmjei
közül öt, egy nemzetközi filmfesztiválra is bekerült. Hogy ki ő, és honnan van ennyi ötlete a tó
megfilmesítésére, arról interjúnkban számolt be
nekünk.
– Tiszafüredi származású vagy, de a neved alapján mégsem
tűnsz annak. Mesélnél magadról?
– Ezt sokan meg szokták kérdezni. Édesanyám magyar,
édesapám pedig ukrán származású, én pedig nem is itt, hanem
Szentpéterváron születtem. Egy éves koromban költöztünk Magyarországra. Tiszaörvény előtt többek közt Tatabányán, Karcagon, Kisújszálláson és Tiszafüreden is laktunk. Édesapám
mindig is nagy szerelmese volt a tónak! Nagyjából öt éves lehettem, amikor először elvitt magával pecázni, csónakázni. 18
éves koromig éltem a Tisza-tó mellett, a tanulmányaim miatt
Szolnokra, majd munkám miatt Budapestre költöztem.
– A Tisza-tóra azért visszajártál?
– Természetesen igen, minden hónapban. Nekem a tó mindig
a kedvenc helyem marad, járhatok bárhol a világban és megannyi helyen! Akár szomorú, akár pedig boldog voltam, mindig
a tóra mentem. Ez egyfajta rekreációs hely nekem, ami mindig
feltölt és segít megtalálnom magam, bármit hozzon is az élet.
– Mióta filmezel? Az első Tisza-tavi videód megjelenésekor
számítottál arra, hogy ekkora sikere lesz?
Mindig is érdekelt a filmezés, de csak két éve kezdtem el képezni magam, tanulni magamtól. Munkám során is sok profi
filmessel dolgoztam, akiktől sokat tanulhattam. Nagyon sokat
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meséltem a Tisza-tóról ismerőseimnek, akik mindig tippeket
kértek tőlem a programlehetőségekre, ezért úgy döntöttem,
készítek egy kisfilmet erről. Sok tanulás után vettem a bátorságot arra, hogy végre meg merjem mutatni a nagyvilágnak első
munkámat. A téma adott volt, hiszen mindig is tenni akartam
a Tiszáért. Több hetes forgatás, utazás és vágás után tavaly
nyár végére készültem el a Tisza-tavi kalandok első részével.
A Top 8 kalandot bemutató videóm eredetileg 10-ből állt volna, de azt terveztem, hogy még a nyári szezonban kiadom, így
az idő rövidsége miatt lett csak nyolc (Abádszalók és Sarud
sajnos kimaradt). Mindent egyedül csináltam. A költségeket is
én álltam, mert nem szerettem volna, hogy reklám ízű legyen,
vagy bárki előírja, mit mondjak. Reméltem, hogy sikeres lesz a
film, de arra nem számítottam, hogy ilyen pozitívan fogadják
a nézők. Témája, tartalma még aktuális lesz akár évek múlva
is. Nagyon boldoggá tett, hogy ennyi ember szereti ezt a tavat!
– Mi a célod a videókkal?
Szerintem az utóbbi 30 évben nem kapta meg azt a figyelmet és törődést a Tisza-tó, amit megérdemelne. Sokszor találkoztam azzal a véleménnyel, hogy ez csak egy pocsolya...

2019. 05. 27. 10:54:02

T

75

Mondták ezt olyanok, akik soha nem is voltak a tónál. Szeretném megváltoztatni az emberek fejében a Tisza-tóról kialakult
képet. Szeretném felfelé pozícionálni a fejekben és a szívekben, és azt, hogy a turistáknak egy csodálatos és vadregényes
mini-paradicsom legyen, vágyjanak arra, hogy idejöjjenek!
Az itt élőknek meg egy kincs, ami az életük része, ami őket
is éppúgy feltölt, mint engem. Legyenek nagyon büszkék rá!
De nem elég csak kapni a Tiszától, hanem adni is kell. Ezért
ez is egy fő üzenetem. Nemcsak beszélek róla, hanem cselekszem is: szemétgyűjtést szervezek, vagy részt veszek mások
által szervezett gyűjtésen, vagy teszek bármit, amivel hasznos
lehetek a tó számára. Magyarországon rengeteg csodálatos
hely van, ezek közül a Tisza-tó egy igazi kis ékszerdoboz! Ezért
is hangzik el filmjeimben a szlogenem: Vedd észre, fedezd fel
és vigyázz rá! Magamban elhittem, hogy filmjeim el fognak indítani valamit, csak csinálnom kell szívvel! Nem érdekes, hogy
ez mennyi idő és energia. Egy év elteltével úgy érzem, érdemes
volt hinnem ebben.
Nem természetfilmeket készítek, hanem inkább kaland- és
vlogfilmeket, amit a természetfilmek klasszikus elemeivel ötvözök. Kezdő „filmesnek” tartom magam, távol áll tőlem az,
hogy influencernek, véleményvezérnek vagy videóbloggernek
aposztrofáljam magam. De rájöttem, amit csinálok, az felelősségel jár. Nem mindegy mit mondok, mit teszek és mit csinálok, példát kell mutatnom – alázattal.

A QR-kódot beolvasva nézheted meg Dimitry összes videóját:
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10 dolog, amit még

nem tudtál a Tisza-tóról
A 10 legfontosabb kérdésre válaszolunk a Tisza-tóval, a mi ámbrás cetünkkel kapcsolatban,
melynek farkában Abádszalókot, szájánál Tiszafüredet, vízkifúvókájánál Poroszlót találod.

1

A Tisza-tó Kelet-Magyarország legnagyobb állóvize. Lánykori
nevén Kiskörei Víztározónak hívták ezt a 127 négyzetkilométeres területet, melyből 23 négyzetkilométert szigetek alkotnak.

2

Mekkora a Tisza-tó a másik két, ismert tavunkhoz viszonyítva?
A Balatonhoz képest ötször kisebb, viszont a Velencei-tónál ötször nagyobb felületű „állóvíz”.

3

Miért is „állóvíz” - így idézőjelben? Mivel a Tisza duzzasztásával
hozták létre, így a Tisza-tó az a tó, amelyik folyik, és az a folyó,
amelyik áll. A tóban egy 33 km-es szakaszon átfolyik az élő Tisza. Tisza-parton sétálhatsz: Tiszaszőlősön, Tiszaörvényen és
persze Kiskörén.

4

A Kiskörei duzzasztómű kapui nyáron akár 250 millió köbméter
vizet is a tározótérben tartanak. Szerinted milyen erővel nyomja
ez a víztömeg a körei zsilipeket?

5

A Tisza-tóba három felől érkezik természetes módon a víz és
négyfelé távozik szabályozott formában. Az utánpótlást a Tisza, az Eger- vagy Rima-patak és a Laskó-patak biztosítja; kifelé
pedig a Tisza, a Jászsági-főcsatorna, a Nagykunsági-főcsatorna és a Horthy-csatorna viszi.

6

A Horthy-csatorna Magyarország egyetlen függőcsatornája.
Az 1930-as években épült csatorna Tiszaörvénynél indul a Tisza-tóból, és egészen Kenderesig szállítja ma is az öntözővizet.
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7

A Tisza-tó mesterséges képződmény, 1968–1973 között a Kiskörei Vízerőmű – Tisza II. Vízlépcső – megépítése miatt hozták
létre. Fő célja a Nagykunság és Jászság vízellátásának biztosítása, valamint a megfelelő mennyiségű víz biztosítása a kiskörei erőmű számára.

8

A Tisza-tó térségében található, ma már a folyótól távolabb eső
Tisza előnevű települések a 19. század közepéig Tisza-parti
települések voltak. Amikor a folyó szabályozására került sor,
a Tisza kanyarulatainak a levágásával „kerültek távolabb”, s az
egykori meder maradványai még ma is megtalálhatóak. Könynyen megtalálod Tiszaderzs határában Cserőközt; autóval, kerékpárral egyaránt felkeresheted.

9

A Tisza-tó téli-nyári vízszintváltása egyidős a tóval. Az első
években még több mint 2 méter volt a két vízszint között a
különbség, de napjainkban már csak 120 centiméter. A téli vízszintre főleg a jegesedés elkerülése és a jeges ár kivédése miatt
van szükség.

10

A 10. érdekességünk: a Tisza-tavon 1 centiméteres vízszintemelkedéshez több mint egymillió m3 vízre van szükség.
Lázár Tünde
Gyere a Tiszatóra! blogszerző
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AKCIÓ MARKET ITALDISZKONT
Megszomjazott a nagy melegben?
Töltse fel az Akció Marketben italkészletét!
Üzletünkben nagy választékban és diszkont áron talál
söröket, borokat, szeszes italokat, üdítőket
és ásványvizeket, a nyári szezonban hűtve is.

NE FELEDJE: HA ITAL, AKKOR AKCIÓ MARKET!
Haben Sie in der großen Hitze Dust?
Vergessen Sie es nicht: wenn Sie gute Getränke möchten, dann wählen Sie Akció Market!
In unserem Geschäft finden Sie Biere, Weine, Spirituosen, Softdrinks
und Mineralwasser in großer Auswahl und zu einem reduzierten
Preis, auch in der Sommersaison gekühlt.
Kaufen Sie an den besten Preis in Akció Market!

Tiszafüred, Igari út 18.

Tel.: 06 59 351 0371 facebook.com/akciomarketfured
Nyitva hétfőtől péntekig: 8-tól 17 óráig, szombaton: 8-tól 13 óráig
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Fedezd fel a Tisza-tó vízi
világát túravezetővel!

Fogászat: +36-59/201-100

Választhatod a madárvilág kedvencét, a kenut,
de a motoros ladikot vagy a kishajót is.
Küldök értetek kisbuszt,
vagy találkozzunk a parton!
Kikötőválasztás és túraprogram megbeszélés:
Tárnai Csaba
ökotúra-vezető
Tel.: 70/610-1192
e-mail:
trsnszk@gmail.com

Gyógyszertár:

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.

Deák Ferenc út 16.
+36-59/355-250
Deák Ferenc út 10.

KARCAG

Kátai Gábor Kórház
Sürgősségi betegellátó osztály
+36-59/507-111, Karcag, Zöldfa u. 48.

Kikkel találkozhat útközben 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

Segélyhívó: 112
ÚJLŐRINCFALVA

NEPTUN KIKÖTŐ
ÚJLŐRINCFALVA

Hajótárolás
Kemping
Szállás
Ökoturizmus

Tel.: 30/940-6280, 30/278-4887
www.neptunkikoto.hu
neptunkikoto@gmail.com
GPS koordináták:
N 47.595430; E 20.626810
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TISZAFÜRED

Tiszafüredi Vízirendészeti
KMB Iroda

Tourinform Iroda:

+36-30/663-9577

+36-59/511-123, Fürdő utca 29.

Tiszafüred, Kossuth tér 1.

Rendőrség:
59/510-050, 59/352-522, Fő utca 55.

TISZADERZS
HORGÁSZ ÉS ÁLLATELEDEL BOLT
5243 Tiszaderzs, Fő u. 10.

Orvosi Ügyelet:

Tel.: 30/681-6487

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

Tisza-tavi horgászengedélyek, napijegyek,

Orvosi Rendelő:

gáthajtási engedélyek, éjjel-nappal üzemelő

+36-59/351-045, Béke tér 8.

csali automatával.

Gyermekorvosi rendelő:

Horgásztatás, motorcsónak kölcsönzés.

+36-59/352-677, Örvényi út 11.

Villa Lenka

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

Bed & Breakfast

VIKI KISÁLLATFARM
IFJÚSÁGI SPORT KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

5350 Tiszafüred, Poroszlói út 7.
villalenkatiszato.com
+36 30 354 6536

Lovaglás, pónizás, kocsizás
Kérjük támogassa munkánkat
adója 1%-ával.
Adószámunk: 18152573-1-09
Tel.: 30/351-6694

KATICA FAGYIZÓ
ÉS BÜFÉ
5243 Tiszaderzs, Fő u. 10.
Tel: 30/681-6487
katicabufe@puhasoft.hu
facebook.com/katicafagyizoesbufe
Nyitva mindennap!
Hamburger, gyros, frissensültek
házhozszállításra is!



Tiszafüred-Örvény, Orgona utca 26.


Építőipari tervezés, generálkivitelezés
Fűrészüzem, épület- és bútorasztalos munkák
Transzportbeton- és betonelem-gyártás

Tiszafüred, Igari út 61. Pf.: 132
Tel./fax: 59/511-178; 30/958-1322
jozsakft@enternet.hu; www.jozsakft.com
Termékcsoportok:












Józsa Kft. – Membrán Építők Áruháza
Tiszafüred, Petőfi út 4.
Tel/fax.: 59/511-345, 30/375-4952



épületgépészet
vasáruk
szerelvények
festékek, lakkok,
festőszerszámok
zárak, vasalatok
munkavédelmi
eszközök és felszerelések
emeléstechnika















szaniterek, fürdőszoba- felszerelés
STHL gépek
szerszámok,
kisgépek
háztartási gépek
csillárok, lámpák
villamossági
anyagok
kulcsmásolás

Membránvill – Villamossági Szaküzlet
Tiszafüred, Petőfi út 1.
Tel.: 59/300-463

e-mail: jozsakft.membran@gmail.com  Web: jozsakft.com
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EGYEK

CIFRA
KUTYAKOZMETIKA
Mobil kutyakozmetika
Egyek-Félhalom,
Rózsás u. 1/A
Bejelentkezés szükséges:
20/595-8947

Fogászat:
+36-36/353-147, Berzsenyi u. 3/A
Gyógyszertár:
+36-36/553-006, Kossuth út 2.
Mentőállomás:
+36-36/353-307, Fő út 2.

POROSZLÓI
RÉTESHÁZ

Egész évben szeretettel
várjuk POROSZLÓN,
a LEPKÉS VENDÉGHÁZBAN!
Szöllősi Krisztina
és Komlósi Gábor házigazdák

Házi rétesek, pogácsák,
betyárbatyu, lekvárok, szörpök!

POROSZLÓ
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.
Tűzoltóság: +36-59/510-110
Tiszafüred, Béke tér 8.
Orvosi Rendelő, Ügyelet:
+36-36/553-096, +36-36/353-036
Bajcsy-Zsilinszky út 3.
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Rendezvényekre megrendelést felveszünk!
Csoportokat helyben étkeztetünk,
nagyobb létszám vagy csapatépítő esetén
kitelepülést is vállalunk!
Tel.: 06-70/555-1742
Facebook:
Poroszlói Rétesház / Kemencés Udvarház
e-mail: krusper01@gmail.com

SARUD
Orvosi Rendelő:
+36- 36/362-009,
Kossuth út 106.
Ügyelet: Füzesabony
+36-36/314-104
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CARMEN LOVAS UDVAR
Tiszacsege
Lóval asszisztált
tréningek:

– csapatépítő
– önismereti
– félelemleküzdő
– családharmonizáló
Alternatív képességfejlesztés lóháton.
Lovas oktatás az első
felüléstől a versenyzésig.
Felnőtteknek:
– több hétvégés intenzív
lovas oktatás
– 10 napos intenzív
oktatás
– erőnlétnövelő
lovas torna
Tiszacsege, Sóskás Tanya
(Tiszacsege-Egyek között a 15-ös km kőnél)
Lovardavezető: Kern Szilvia, 06-70/389-89-92
www.carmenlovasudvar.hu
e-mail: carmenlovasudvar@gmail.com

Szolnok, Hild János tér 1.
Tel.: 56/420-704
www.szolnoktourinform.hu

TISZAVIRÁG
TURISZTIKAI
DÍJ
Tourinform
Szolnok Iroda
dolgozói
közössége
Szolnok, 2018.

ISMERJE MEG SZOLNOK ÉS KÖRNYÉKE
LÁTNIVALÓIT ÉS PROGRAMJAIT!
Kérjen ingyenes kiadványokat
Magyarország látnivalóiról!
Tervezze meg üdülését belföldön!
Vásároljon ajándéktárgyakat a SZOLNOK BOLTBAN!

Vásárlását kezdje a Tisza-tói TÜZÉP-telepen
és a Fészek Áruházban!
Széles áruválasztékkal,
akciós árakkal,
udvarias kiszolgálással
várjuk kedves
vásárlóinkat!
Díjmentes rakodást és
kedvezményes házhozszállítást biztosítunk
30 km-es körzeten belül.

TISZA-TÓI
TÜZÉP-TELEP
ÉS FÉSZEK ÁRUHÁZ
A DUNA-HUNGARIA
CSOPORT TAGJA

Tiszafüred, Rét út 10.
www.tisza-toituzeptelep.hu
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Nyitva tartás: hétfőtől péntekig:
7.30–16.30,
szombaton: 7.30–11.30
Telefon: 59/351-820
Telefon/fax: 59/511-016
FÉSZEK ÁRUHÁZ
Telefon: 59/511-017
e-mail: ff97@freemail.hu
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