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magazin | III. évfolyam 1. szám

Magazinunk jubileumához érkezett, 
ugyanis harmadik évfolyamunk 

ötödik lapszámát tarthatja kezében. 
Örömünkre szolgál, hogy kiadványunk a 
kezdetektől számolva folyamatosan bővül, 
akár csak a Tisza-tó látogatóinak száma. 
A mostani kereken száz oldalas újságun-
kat országosan is elérhetővé tettük, ezáltal 
nemcsak a tó környékén juthatnak hozzá az 
érdeklődők az I love Tisza-tó magazinhoz, 
hanem az ország különböző pontjain is.

Kiadványunkban kiemelt �gyelmet 
szentelünk a Tisza-tavi települések bemu-
tatására, hiszen rengeteg nevezetesség és 
látnivaló található a térségben, amelyet 
érdemes felkeresni. Ezt követően sok-sok 
érdekességről olvashatnak, többek között 
bemutatjuk az idén 80 éves Tiszafüredi 
Öntözőrendszert, ízelítőt adunk a Horto-
bágy csodálatos világából, valamint kerék-

páros túraajánlatunkon egy közel 60 km-es, 
izgalmas utat részletezünk. Természetesen, 
most sem maradhat ki a csónakázás, hiszen 
leginkább ezen keresztül ismerhető és sze-
rethető meg igazán a Tisza-tó, ami min-
den évszakban, minden hónapban és szinte 
mindennap más-más arcát mutatja. Végül, 
de nem utolsó sorban a térség szolgáltatói 
kínálják Önöknek leg jobb ajánlataikat.

A Tisza-tó tavasszal is várja lelkes felfe-
dezőit, ahogyan ebben a lapszámunkban is 
olvasható! És ha a leg �issebb helyi hírekre, 
újdonságokra kíváncsi, kérjük keresse fel 
honlapunkat, a www.ilovetiszato.hu oldalt 
és kövessen bennünket közösségi média fe-
lületeinken: facebook.com/ilovetiszato és 
instagram.com/ilovetiszato.

Kellemes időtöltést kívánok!
Kovács Janka 

főszerkesztő

K érem, csukja be a szemét és képzelje 
el, hogy indákkal benőtt, hódrágta 

fák által szegélyezett csatornákon csónaká-
zik, miközben madarak trilláznak a fákon, 
majd néhány száz méter múlva pedig már 
a végtelen víztömeget látja maga előtt! 
Kellemes látvány, igaz?! Ez pedig nem egy 
mese és nem a képzelet szüleménye, hanem 
maga a Tisza-tó, hazánk egyik legvadre-
gényesebb és legérintetlenebb mesterséges 
tava. Ezen a területen őseink hajdanán 
szántottak-vetettek és az itteni erdők pe-
dig az állatok lakhelyéül szolgáltak. Több 
mint negyven évvel ezelőtt, a tározó meg-
épülésekor voltak, akik attól féltek, hogy ez 
az érintetlen élővilág eltűnik, de nem így 
lett: a természet visszafoglalta, ami az övé 
és csodálatos vízivilágot teremtett magá-
nak, az embert pedig befogadta és szemet 
gyönyörködtető látvánnyal kápráztatja el. 
A tiszafürediek és a Tisza-tó környéki tele-
püléseken élők szívét büszkeség járja át, ha 

szeretett lakókörnyezetükre gondolnak és a 
Tisza-tavi vendégszeretetet pedig minden 
turista számára megmutatják. Ha betér 
a Tisza-tó fővárosába: Tiszafüredre, lát-
hatja településünk folyamatos fejlődését és 
azt, hogy rengeteg újdonsággal, turisztikai 
attrakcióval várjuk a látogatókat. Nyáron 
Tiszafüred pezseg: egymás kezébe adják a 
kiadó szobák kulcsát a látogatók, a közös-
ségi média felületein pedig folyamatosan 
láthatók az itt készült fotók. Természetesen 
a Tisza-tó nem áll meg Tiszafürednél: a tó 
környéki településeken rengeteg látnivaló, 
program és újdonság van, amelyeket lehe-
tőleg mind érdemes megnézni azért, hogy 
megismerhető legyen a Tisza-tó. 

Az I love Tisza-tó magazin ezt a kü-
lönleges Tisza-tavi csodát segít bemutatni 
immáron harmadik éve. Tiszafüred és a 
Tisza-tó településeinek nevében szívből 
ajánlom Önnek a Tisza-tó egyetlen turisz-
tikai magazinját. 

Kedves Olvasó!

Üdvözlöm a Tisza-tó fővárosában, Tiszafüreden!

Kívánok kellemes kikapcsolódást mind 
a magazin olvasásához, mind pedig a ki-
rándulásához!

Ujvári Imre 
Tiszafüred város polgármestere
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– A Tisza-tó egyre nagyobb hang-
súlyt kap a turizmusban, amelynek 
oka a rengeteg fejlesztés. Mit gondol, 
mennyi újdonságot tud még a tó befo-
gadni?

Az elmúlt évek céltudatos, kitartó épí-
tő, fejlesztő munkája beérni látszik, a 
Tisza-tó egyre hangsúlyosabban van je-
len a hazai turizmus térképén, évről évre 
több ember figyelmét kelti fel. Az eddig 
elért eredményekben fontos szerepet 
játszanak a térségben megvalósult fej-
lesztések és beruházások. A turizmus-
ban azonban a változó keresleti trendek-
nek megfelelően a szolgáltatásoknak 
is változniuk kell, szükséges nyitni az 
újdonságok és egyedi élmények felé, 
amivel a hasonló adottságokkal bíró 
területektől megkülönböztetjük magun-
kat, és amiért a vendég a Tisza-tavat 
fogja választani.  Azt gondolom, hogy 
a szálláshelyfejlesztő beruházások 
mellett elsősorban olyan attrakciókra 
van szüksége a térségnek, amelyek az 
év bármely szakában alkalmasak tar-
talmas időtöltést kínálni. Ezt szolgálja 
például a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Önkormányzat új, több száz milliós 
– természetbúvár játszóház és túraköz-
pont létrehozását célzó - turisztikai be-
ruházása is Tiszafüreden vagy éppen a 
horgászturizmus fejlesztését szolgáló 
tiszaroffi beruházás. 

– Ez nem mehet a varázslatos kör-
nyezetének rovására?

Minden beruházás esetében alapvető 
kritérium a környezetbarát működés és 
a fenntarthatóság. A Tisza-tó az ökotu-

rizmus szigete, az aktív kikapcsolódás 
kedvelt és népszerű helyszíne. A folya-
matosan növekvő forgalom a környezet 
számára egyre nagyobb terhelést jelent, 
de a környezettudatos szemlélet elterje-
désével, meghonosításával mindennek 
elejét vehetjük. Elsősorban szemlélet-
formáló programokkal, valamint a kör-
nyezettudatosság népszerűsítésével. 

Még a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnökeként volt szerencsém 
részt venni a Tiszta tó a Tisza-tó projekt 
indításában. Ez a 2016 tavaszán kezdő-
dött, a környezettudatos szemléletfor-
málást erősítő projekt már a 4. ütemé-
nél tart.

 – A Tiszta tó a Tisza-tó projekt ki-
emelt figyelmet fordít a környezet meg-
óvására, ennek kapcsán milyen progra-
mok, megmozdulások várhatók?

Most zajlik éppen a tavaly év végével 
zárult 4. ütem elszámolása, és nagyon 
bízunk abban, hogy az illetékes szakmi-
nisztérium lehetőséget lát a folytatásra. 
A Tiszta tó a Tisza-tó projekt nagyon 
hasznos és eredményes programja a tér-
ségnek, melynek kézzelfogható eredmé-
nyei vannak. Az első időszakokban a 120 
és 1100 literes szelektív hulladékgyűjtő 
edények minél nagyobb számú kihelye-
zése állt a projekt célkeresztjében. En-
nek köszönhető, hogy megszaporodott 
a tó körüli horgászhelyeken, strandokon, 
kikötőkben található szelektív kukák szá-
ma. Aztán a későbbiek során kiemelt fi-
gyelmet kaptak a fiatalok, akik különböző 
játszva tanító programokon ismerkedtek 
a Tisza-tóval, a környezetszennyezés kö-
vetkezményeivel és a környezettudatos 
magatartás előnyeivel. A legutolsó sza-
kaszban pedig a tiszaderzsi csónakkikö-
tő és a poroszlói ökocentrum is fűz- illet-
ve kőrisfákkal gazdagodott a projektnek 
köszönhetően. Ezek tényleg csak kiraga-
dott elemek, hiszen nagyon sok hasznos 
program és kedvelt kezdeményezés – 
csónakos és gyalogos szemétszedő ak-
ciók, Tisza-tó Napja rendezvénysorozat, 
szakmai konferenciák, öko divatbemuta-
tó, Sulyom Sára, a Tisza-tó kabalafigurája 
- kapott még helyet ebben a projektben. 
Nagyon fontos jó gyakorlata a program-
nak az a példaértékű állami, önkormány-
zati és civil összefogás, amely már az 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 
frissen megválasztott elnökeként, a 

Tisza-tó régi rajongójaként, örömmel kö-
szöntöm Önt az I Love Tisza-tó magazin 
hasábjain! 

Az I Love Tisza-tó magazin három évvel 
ezelőtti indulása óta nagy hiányt pótol a 
Tisza-tavat szeretők és a tó iránt érdek-
lődők körében. A térség iránt érzett fele-
lősség és az idelátogató érdeklődők kí-
váncsisága is olthatatlan, ezért örömmel 
adok hírt róla, hogy 2020 nyarától számos 
szolgáltatással bővül a Tisza-tó kínálata. 
Kedvcsinálóként előre bocsájthatom, hogy csa-
lád- és látogatóbaráttá válnak a megújuló sza-
badstrandok, kerékpárral körbejárható lesz a 
gyönyörű körpanorámát nyújtó teljes gátkorona 

és elindul a nyaralóhajózás is. Számos 
fejlesztés veszi kezdetét, vagy éppen 
átadásra kerül, a vendégek négyévsza-
kos itt tartózkodását pedig elősegíti az 
élménykínálat bővülése. Tiszaroff hor-
gászturisztikai bázist épít, Tiszafüreden 
természetbúvár játszóház és túraköz-
pont készül, szerte a Tisza-tó körül kikö-
tők, éttermek, szálláshelyek bővülnek és 
újulnak meg. Május végén a TÓMÉK-kal, 
a Tisza-tó hagyományos, gasztrokul-
turális seregszemléjével hivatalosan is 
kezdetét veszi a fesztiválszezon. 

Nagy örömömre szolgálna, ha személyesen 
is átélné családjával, barátaival az emberi kéz 
alkotta Tisza-tavi térség szolgáltatásainak és 
természetes élővilágának varázsát! 

Hubai Imre
elnök 

Tisza-tó Térségi 
Fejlesztési Tanács

A Tisza-tó egyre hangsúlyosabban
van jelen a hazai turizmus térképén

Kovács Sándor, 
a Tisza-tavi térség or-

szággyűlési képviselője 
beszámolt lapunknak 
a tó jelen helyzetéről 
és a jövőben várható 

fejlesztésekről. 

Tisztelt Olvasó! 
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induláskor létrejött. Fontos, hogy ezt to-
vább tudjuk vinni minden olyan területre 
is, amely a Tisza-tó fejlődését szolgálja.   

– Tavaly hét Tisza-tavi strand kapott 
támogatást a fejlesztésre. Hogyan áll-
nak ezek a projektek? 

Abádszalók, Kisköre, Poroszló, Sarud, 
Tiszabábolna, Tiszafüred, Tiszanána 
szabadstrandjai első körben egységesen 
bruttó 100-100 millió forintos támoga-
tással kezdhettek neki a fejlesztéseknek. 
Az előrehaladás eltérő mértékű az egyes 
helyszíneken, Abádszalókon például már 
2019 nyarán voltak a vendégek számára 
is jól érzékelhető pozitív változások. Idén 
nyárra valamennyi helyszínen látható 
lesz a beruházás eredménye a vendégek 
számára. 

Ezzel kapcsolatosan további jó hír, 
hogy következő ütemben újabb – 26–-56 
millió forint közötti – forrásokat kaptak a 
szabadstrandokat fenntartó önkormány-
zatok, amelyből ez év végére családbarát 
mosdót, baba-mama szobát, öltözőket 
kell kialakítani és egységes információs 
táblákat és arculati eszközöket kell kihe-
lyezni.

– Ön szerint hol ér véget a Tisza-tó? 
A környező településeknél vagy a Hor-
tobágynál?

Először is el kell választani egymástól 
a Tisza-tó régió földrajzi és turisztikai 
megjelölését. Mint földrajzi térség, a Ti-
sza-tó a Nagykunság és a Hortobágy ta-
lálkozásánál fekszik, a Közép-Tisza vidék 
északi részén. Turisztikai szempontból 
kettős az értelmezése. Egyrészt létezik a 
Tisza-tó, mint önálló desztináció, és léte-
zik egy nagyobb egység, amely a kiemelt 
turisztikai fejlesztési térség részeként ér-
telmezi a Tisza-tavat Debrecennel, a Hor-
tobággyal és Hajdúszoboszlóval együtt. 
A siker záloga mindig az összefogásban 
és az együttműködésben van, legyen szó 
akár helyi szintről, akár kisebb vagy na-
gyobb térségi egységről. 

– Van adat arról, hogy mennyivel nö-
vekedett az ideérkező turisták száma?

Nálunk az a jellemző, hogy a turizmus 
sikerességét a vendégek és vendégéjsza-
kák számában mérjük. Vannak országok, 
ahol már nem ezt a szemléletet követik, 
erre majd később visszatérek. 

A KSH által mért adatok módszertana 
és aktualitása felett eljárt az idő. A sta-
tisztikák nem teljesen a valóságot tük-
rözték – legalábbis a vendégéjszaka-szá-
mokban biztosan. És ezt nem azért 
mondom, mert a Tisza-tónál nem alakul-
tak kedvezően a vendégforgalmi adatok, 
hanem azért, mert egész egyszerűen a 
rendszer a kereskedelmi szálláshelyek 
forgalmán alapult, az üzleti célúaké - ko-
rábban magánszálláshelyek - például 
nem volt mérvadó.   Márpedig a Tisza-tó 

térségében mérvadó ez utóbbi is. 2018. 
évi adatok alapján a kereskedelmi szál-
láshelyeken 345 ezer vendégéjszakát 
regisztráltak, az üzleti célúak esetében 
további 103 ezret, ez összesen már több 
mint 450 ezer! 

Ez a helyzet ettől az évtől egyébként az 
ún. NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszol-
gáltató Központ) rendszer-bevezetésével 
sokkal átláthatóbb, frissebb lesz, és aktu-
ális elemzésekre is lehetőséget nyújt a pi-
aci szereplőknek. Azaz sokkal hamarabb 
juthatunk átfogó adatokhoz. 

A kérdésnél maradva egyébként a 
Tisza-tavi régióban a vendégek száma 
5,7%-os emelkedést mutatott 2019-ben, 
az előző évihez képest. 

Visszatérve egy pillanatra a turizmus 
eredményességét mérő mutatókra. Nem 
biztos, hogy a folyamatosan emelkedő 
statisztikai adatokban van a siker kulcsa. 
A minősített szolgáltatások, a vonattal 
érkező vendégek emelkedő száma, vagy 
az elégedett vendég fontos fokmérője és 
eredményességi mutatója lehet a fenn-
tartható turizmusnak. 

– Melyek lesznek a 2020-as év leg-
fontosabb beruházásai, fejlesztései?

Talán az elmúlt évtized legfontosabb 
turisztikai beruházása a Tiszafüred és 
Poroszló közötti kerékpárút megépítése. 
Hamarosan véget ér a munka, a tervek 
szerint, tavasz végén – nyár legelején ve-
hetik majd birtokba a kerékpárosok.

Korábban nem volt biztonságos a 
főútvonalon közlekedni, mégis sokan 
döntöttek a Tisza-tó megkerülése mel-
lett. A hiányzó szakasz elkészültével 
biztonságosabbá válik a tókerülés, ami 
további robbanásszerű ugrást eredmé-
nyezhet a regisztrált kerékpárosok szá-
mában. Fontos újdonság még az idei 
évben, hogy elindul a nyaralóhajózás 
a Tisza-tónál. Ez egyébként új kikötők 
építését és több meglévő fejlesztését is 

hozza magával. Látványos változások 
lesznek a szabadstrandokon, elindulhat 
a nyáron, Tiszaroffon egy horgászturisz-
tikai fejlesztés is, melynek eredménye-
ként látogatóközpont, csónaktároló és 
vendégház is kialakításra kerül. A megyei 
önkormányzat projektjeként az új ter-
mészetbúvár játszóház és túraközpont 
megvalósítása is kezdetét veheti hama-
rosan, reményeink szerint Tiszafüreden.  
Újabb éttermek nyitásáról is lehet hallani, 
valamint a kiskörei raftingpálya engedé-
lyes tervei is készen állnak. 

– Várható a településeket összekötő 
utak felújítása?

A Tisza-tó térségének közúthálózatát 
nemcsak az itt élők, hanem az idelátoga-
tók is használják. A jó állapotú úthálózat 
vonzóbbá teszi a térséget a gazdaság 
szereplőinek is, ezáltal – a turizmus mel-
lett – a gazdaságfejlesztés egyik sarok-
pontja. Ezt szem előtt tartva végezzük 
az úthálózat fejlesztését, tavaly például 
megújult a Tiszaszentimre és Tomajmo-
nostora közötti útszakasz, a beruházás 
idén a másik irányba, Tiszaszőlős felé 
folytatódik.

– Ön mit szeret a Tisza-tóban? Önnek 
mi a személyes kedvence?

A Tisza-tó közös szerelem a csalá-
dom minden tagja számára! Varázslatos, 
vadregényes helye ez hazánknak, ahol 
nem lehet unatkozni. Három fiammal és 
feleségemmel együtt gyakran szállunk 
vízre, hogy tegyünk egy csónaktúrát, 
horgá sszunk, vagy éppen banánozzunk 
egyet. A kisebb-nagyobb rendezvényeket 
is rendszeresen látogatjuk csakúgy, mint 
néhány kedvenc vendéglőnket, ahol kivá-
ló halászlevet ehetünk.  

Egyszóval számomra a Tisza-tó egy 
olyan pozitív életérzést is megtestesít, 
amelyben elegyedik a szabadság, a kö-
töttségnélküliség, az aktív pihenés, az 
élmény és az öröm.    
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– Mennyit fejlődött a város az 
elmúlt években?

– 2015-ben a Városháza felújításával 
kezdtük meg a munkálatokat, hiszen 
a korábbi városvezetés a hosszú évek 
alatt, rendkívüli módon elhanyagolta ezt 
az emblematikus épületet. Számunkra 
egyértelmű volt, hogy ezeket az állapo-
tokat haladéktalanul meg kell szüntetni, 
ugyanis a városba látogató turisták ezt 
a helyet keresik fel legelőször, továbbá 
a házasulandó fiatalok itt mondják ki a 
boldogító igent. Ezt követően Magyaror-
szág legnagyobb kerékpáros centrumát 
vehették birtokba Tiszafüreden, az aktív 
kikapcsolódás kedvelői. A kormány-
zat azon döntésének hála, miszerint a 
Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési 
térséggé vált, 2020-ig mintegy 50 ki-
lométernyi kerékpárút hálózat épülhet 
ki, melynek első szakasza Tiszafüred 
érintésével már megvalósult. Erőn felül 
igyekszünk felújítani az elhanyagolt útja-
inkat, amelyhez állami és uniós forráso-
kat egyaránt igénybe vettünk. 

– Az elmúlt években hogyan 
alakult a turisták száma a város-
ban?

– Tiszafüred mindig is a turisták cél-
pontja volt, azonban az elmúlt években 
vált ténylegesen komoly turisztikai cél-
ponttá, ezért is lett a Tisza-tó fővárosa. 
Büszkén elmondhatom, hogy a vendég-
éjszakák száma 5-6%-kal nőtt az elmúlt 
évben. Egyre több vendég érkezik hoz-
zánk, a legfrissebb adataink szerint 35 
ezerről 39 ezerre nőtt a vendégek szá-
ma. Az egyre növekvő turisztikai vonze-
rő miatt a szálláshelyek száma is gya-
rapodott.

– Milyen visszajelzéseket kap-
nak a városba érkező látogatók-
tól?

– Három évvel ezelőtt a Szállás.hu 
oldal szavazásán: Az év turisztikai te-
lepülése címet Tiszafüred nyerte el és 
2019-ben pedig a második helyezett lett, 
amire elképesztően büszkék vagyunk. 
Mindemellett arra is, hogy Az év turiszti-
kai attrakciója első helyezettje a tiszafü-
redi Mancsos Pancsoló kutyastrand lett. 
2018-ban fogalmazódott meg bennünk 
a gondolat, hogy érdemes lenne Ke-
let-Magyarországon megnyitni az első 
kutyastrandot. A gondolatot pedig tet-

Tárt karokkal vár
a Tisza-tó fővárosa

Ujvári Imre polgármester

A Tisza-tó fővárosának nevezett Tiszafüred évről-évre hű 

marad a nevéhez, hiszen a számtalan turistacsalogató 

program mellett az ott élők számára is igen sok és fontos 

fejlesztés valósul meg folyamatosan. Ujvári Imre, a tele-

pülés polgármestere büszke a helyben elért eredmények-

re és a tó fejlődésére.
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tek követték és a megnyitása után több 
mint egy évvel pedig a legnépszerűbb 
turisztikai attrakció díjat zsebelhette be. 
A szavazóknak a településünk nevében 
ezúton is szeretném megköszönni a 
voksokat. Emellett sok pozitív vélemény 
is befut hozzánk, de elég csak végigsé-
tálni egy nyári napon Tiszafüreden és 
a turisták jelenléte is mind azt tükrözi, 
hogy jó az az út, amin járunk.

– Tiszafüreden milyen élmé-
nyekben lehet része a vendégek-
nek?

– A Tiszafüredet körbeölelő termé-
szet sokszínűsége mindig elkápráztatja 
a vendégeinket. Az első élmény, amikor 
az idelátogató felfedezi a vadregényes 
Tisza-tavat. A második élmény, ami-
kor kipróbálja a tó és a folyó nyújtot-
ta lehetőségeket! A harmadik, amikor 
szabadon gyönyörködhet a partokat 
díszítő ligeterdőben, a csendes öblök-
ben megbújó tavirózsa-mezőben és a 

fiókáit nevelő ezernyi vízimadárban! A 
felfrissülésre vágyók pedig megmár-
tózhatnak a szabadvízi strandon, vagy 
elmerülhetnek a termálstrand 39 °C-os 
alkáli-hidrogénkarbonátos vizében, mely 
kiválóan alkalmas regenerálódásra és 
különböző mozgásszervi és reumatikus 
betegségek kezelésére. A megnöveke-
dett igények miatt Tiszafüred fejlesztési 
stratégiájának egyik sarokpontja a terü-
let szolgáltatásainak minőségi javítása. 
A szabadstrandunk teljesen új stégrend-
szert kapott (ami távol tartja a sulymot) 
és a gyerekek nagy örömére vízi játszó-
elemeket helyeztünk el. Kialakítottunk 
egy fitnesz parkot, műanyag borítású 
sportpályákat, ahol 2x600 négyzetmé-
teren akár streetball, tenisz vagy lábte-
nisz meccseket lehet rendezni. 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. 

– Milyen rendezvényekre láto-
gathatunk el idén a városba?

– A turisztikai vonzerővel is bíró ren-
dezvények tekintetében szintén erő-
södtünk! Nem véletlenül választották 
Tiszafüredet 2017-ben az év turisztikai 
településének, illetve kapott számos 
dicséretet, pozitív véleményt térségünk 
az országos média munkatársaitól. Idén 
is ennek szellemében szervezzük prog-
ramjainkat, vagyis egész évben folya-
matos lesz a kínálat. Az idelátogatókat 
nemcsak a legnagyobb fesztiválunk, a 
Halasnapok hívogatja, hanem már ta-

vasszal megnyitja kapuit a Tisza-tavi 
Napok és II. Tisza-tavi Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, 
azaz a TÓMÉK. Az év végén ismét lesz 
Disznótoros és Pálinkamustra, ami 
rengeteg látogatót vonz. A legfrissebb 
programokról honlapunkon és a közös-
ségi média felületeinken lehet értesülni.

– Ön miért szereti Tiszafüre-
det?

– Itt születtem, ez a szülővárosom, is-
merem minden szegletét. Őszintén szól-
va mindenét szeretem Tiszafürednek, 
de szívem csücske az a csodálatos ter-
mészeti környezet, amelyben elhelyez-
kedik. Ezt a páratlan élővilágot, amelyet 
a tó nyújt, nem tudom semmihez sem 
hasonlítani – persze ebben egy jó adag 
elfogultság is van, nem tagadom… 

Kovács Janka
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T iszafüred és környéke számta-
lan pihenési és kikapcsolódási 

lehetőséget biztosít az ideérkező 
vendégei számára. Ezért is nyerte 
el 2017-ben több ezer utazó érté-
kelése és szavazata alapján az Év 
Turisztikai Települése címet. 

A város a Tisza-tavi régió legnagyobb 
települése és idegenforgalmi központ-
ja, a Tisza-tó fővárosa.  A település fő 
vonzerejét a szigetekkel, félszigetekkel, 
holtágakkal tarkított, gazdag élővilágú 
Tisza-tó és a Tisza folyó fürdési, hor-
gászati és egyéb vízi sport lehetőségei, 
valamint a termálvíz adják. Tiszafüred 
kedvelt ökoturisztikai célpont, a síkvi-
déki kerékpározás európai központja és 
igazi horgászparadicsom.

Közel a természet
Az idelátogatók a tanösvényeken és a 
kiépített túraközpont-hálózaton szak-
képzett túravezetők segítségével fedez-
hetik fel a természet szépségeit, akár 
gyalogosan, akár vízi-, kerékpáros- vagy 
lovas túrák keretében. A jól felszerelt 
kikötőkben bármely évszakban napra-
kész információkkal állnak a horgászok 
rendelkezésére a vízügyi információk-
ról, a horgászrendről, a halfogásokról 
vagy éppen a horgászengedéllyel kap-
csolatos kérdésekről. A város kapu-
jában található Tisza-tavi Kerékpáros 
Centrum – Magyarország legnagyobb 
kerékpáros szolgáltató központja – 
kölcsönző-, szerviz- és egyéb szolgál-
tatásai biztosítják a gondtalan kerék-
pározás örömeit. A szabadidő aktív 
eltöltésére 15 méter magas mászótor-

nyával, kilátójával és csúszópályáival 
mindenki számára felejthetetlen élmé-
nyeket nyújt az ország legnagyobb Ka-
landszigete.

Önfeledt lubickolás 
az egész családnak!

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

Relaxálás közben 
gyógyulni is lehet!

A Tisza-tó mellett nagy kincse váro-
sunknak a termálvíz. Az itteni víz alkáli 
hidrogén-karbonátos gyógyvíz, mely 
összetételénél fogva az idült mozgás-
szervi, reumatológiai, porckorong-ko-
pásos betegségek, izombénulással és 
sorvadással járó ideggyógyászati be-
tegségek, sőt idült nőgyógyászati be-
tegségek kezelésére is alkalmas. 

        TISZAFÜRED        TISZAFÜRED        TISZAFÜRED a Tisza-tó
„fővárosa”
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A Tisza-tó fővárosa olyan 
látnivalókban is bővelkedik,  

amelyek egész évben  
megtekinthetők!

A Lipcsey család által épített nemesi 
kúria ad otthont a Kiss Pál Múzeum-
nak. A múzeum gyűjteményét mintegy 
13 ezer darabból álló néprajzi, történeti, 
természettudományi (elsősorban ős-
lénytani) és képzőművészeti műtárgy és 
dokumentum alkotja.

Népművészet, kultúra

A népművészet iránt érdeklődők meg-
ismerkedhetnek a híres füredi faze-
kassággal az ismert fazekasdinasztia 

örökségének emléket állító Nyúzó Gás-
pár Fazekas Tájházban. Városunkban 
jelenleg is két műhelyben űzik a faze-
kas-mesterséget, az általuk készített 
tárgyak megvásárlása őrzi az itt töltött 
pihenés emlékét. Szűcs Imre a Népmű-
vészet Mestere és Nagyné Török Zsóka 
Népi Iparművész munkáit országszerte 
ismerik. Ki is próbálhatják az érdeklődők 
a fazekasmesterséget a jelenleg is mű-
ködő 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 ki-
elégítő használati tárgyakat készítenek a 
Bőrműves Alkotóház műhelyében. Alap-
anyagként főleg növényi cserzésű natúr 
marhabőrt használnak, melyet mahagó-
ni, vagy négerbarna színűre festenek. Ki-
egészítőként csontot, szarut, korhű vere-
teket, fém kellékeket alkalmaznak.

Szálláshelyek

A városba érkező vendégek szállásáról 
szállodák, családias panziók, színvona-
las kempingek és a magán szállásadók 
gondoskodnak. A Tisza-tó egyetlen 4 
csillagos szállodáján át az olcsóbb sát-
ras kempingekig mindenki megtalálja a 
számára megfelelő szálláshelyet.

2017-ben Tiszafüred kezdeményezé-
sére hungarikummá vált a Tiszai halász-
lé, amit mindenképp érdemes megkós-
tolni, 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.



Ez Tiszafüred!

A mai kornak és igényeknek megfelelő csarnok épült a Belsőfokpart úton, a kibővített belvárosban. A 
beruházás főbb elemei: jól megközelíthető, parkolóhelyekkel körülvett piac létrehozása közel 500 m2 
alapterületű új épület megépítése, energetikailag korszerű és hőszigetelt épület, üzlethelyiségek és bü-
fék kialakítása, kültéri és beltéri piaci árusítótér létesítése.

A belvárosban az új piaccsarnok szomszédságában az alapellátásoknak otthont adó, modern egészség-
ügyi intézmény fogja a tiszafüredieket kiszolgálni.  A beruházás főbb elemei: a földszinten 2 db gyermek-
orvosi rendelő, 2 db védőnői tanácsadó szoba kialakítása, az emeleten 5 db háziorvosi rendelő helyiség 
létrehozása, akadálymentesítés keretein belül beteglift beépítése, fedett babakocsi-tároló elhelyezése, 
parkolók kialakítása, orvosi eszközök beszerzése.

MODERN PIAC ÉPÜLT

ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI RENDELŐ ÉPÜL A VÁROSBAN!

Energetikai korszerűsítésen esett át a városháza, a művelődési ház, 
és a Nefelejcs úti egészségügyi rendelő

Tovább nő a kisgyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló intézményeink kapacitása és az általuk 
nyújtott szolgáltatások minősége. A beruházás főbb elemei: új óvodai aula, tornaszoba építése, öltözők 
és előtér létrehozása, 56 bölcsődei férőhely megújítása, bölcsődei férőhelyek számának növelése, 150 
óvodai férőhely fejlesztése, udvar, játszóudvar felújítása, játszó eszközök beszerzése.

MEGÚJUL ÉS KIBŐVÜL AZ ÓVODA
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HOGYAN FEJLŐDÖTT A VÁROS?

A beruházás során megszépültek a Lipcsey Elemér Sporttelep öltözői, a kiszolgáló épület. Új, fedett lelá-
tót és korszerű világítást kapott a futballpálya, valamint új eszközök is beszerzésre kerültek.

Az épület szigetelése, a külső nyílászárók cseréje, sportpadló cseréje, új és modern kivetítő felszerelése, 
valamint lelátófejlesztés történt székek elhelyezésével.

MEGÚJULT A TÉRSÉG EGYIK LEGSZEBB PÁLYÁJA, A LIPCSEY ELEMÉR SPORTTELEP

MEGSZÉPÜLT AZ OLIMPIAI LEGENDA NEVÉT VISELŐ,  
BENEDEK GÁBOR VÁROSI SPORTCSARNOK IS

MEGSZÉPÜL A TISZA-TÓ EGYIK LEGJOBB ADOTTSÁGÚ  
SZABADSTRANDJA

A várost körülvevő csodás természeti értékek és a Tisza-tó fővárosához méltó, valamint a turisták és  
a helyi lakosok igényeinek megfelelő szabadstrand épül.
A beruházás főbb elemei: � új főépület építése � öltözők, mosdók és tárolók kialakítása � biztonsági ka-
merarendszer fejlesztése � többfunkciós strandfoci pálya és lelátó építése � játszótér kialakítása � sza-
badtéri strandjátékok beszerzése
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        ABÁDSZALÓK

Isten hozott  
Abádszalókon!
A Tisza-tó téli álmából felébred-

ve, márciusban máris egy több 
évre visszanyúló hagyományokra 

épülő fesztivállal nyit Abádszalók. XIV. 
Tiszator Böllérfesztivál ez év március 
14-én várja vendégeit a hagyományos 
disznótorok hangulatát megigéző ren-
dezvényre, ahol a csapatok látványos, 
hagyományőrző portáin folyó munkála-
tokba tekinthetnek be a látogatók. Az itt 
elkészült disznótoros étkeket a csapa-
tok jószívvel kóstoltatják a vendégekkel, 
mialatt kiváló népzene, néptánc, kirako-
dóvásár és gyermekprogramok kínála-
tából válogathatnak. 

Alig egy hónap múlva, április 12-én 
tartjuk immáron a III. Húsvéti So(n)ka-
dalom családi rendezvényt a városháza 
előtti téren. Az igazi színes, tavaszi ka-
valkád során húsvéti finomságokkal és 
hagyományokkal kedveskedünk kicsik-
nek, nagyoknak egyaránt. A nap folya-
mán a tojásfestésé a főszerep, de lesz 
itt kölnikészítés, egyéb kézműves fog-

lalkozás, tojáskeresés, számos közös 
játék minden korosztály számára. 

Pünkösd vasárnapján az édessége-
ké a főszerep, megannyi sütemény - és 
tortacsodával nyitja kapuit a VI. Tisza-tó 
Tortája fesztivál. A környék amatőr és 

profi tortakészítői mérettetik meg itt tu-
dásukat 8 kategóriában szakavatott, 
neves zsűri közreműködésével. A házi 
süteményektől a torta remekművekig 
minden megtalálható és megkóstol-
ható. A nap folyamán workshopokkal, 
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cukrászbemutatókkal és édes gyer-
meknapi programokkal várjuk kedves 
vendégeinket.

Az idei évben nyíló megújult stran-
dunk kiváló lehetőségeket biztosít a 
mozogni, sportolni szerető látogatók-
nak. 

Július 25-én startol a XXXIII. Tisza-tó 
Átúszó verseny, mely Kelet-Magyaror-
szág legnagyobb nyílt vízi úszóverse-
nye, ahol az indulók 6 korosztályban és 
2 távon mérettethetik meg magukat. 
A Tisza-tó kiváló vízminőségű abád-
szalóki strandján a vízisportok szerel-
mesei jet-skivel, Sup-pal, wake-board/
wakesurf deszkával, vagy vízi banán-
nal hódolhatnak kedvtelésüknek. A 
természet szerelmesei vadregényes 
csónaktúrákon barangolhatják be a ta-
vat, figyelhetik meg az élővilágot, mely 
egyedülálló és magával ragadó. 

Augusztus 20-án, az Államalapítás 
ünnepség színvonalas megemlékezé-
sén és a tűzijátékon túl a nap még a 
hagyományőrzésről is szól itt Abádsza-
lókon, hiszen köztudottan burgonyater-
mesztő őseink reánk hagyományozott 
növénytermesztési tudásán túl burgo-
nyás ételekre épülő gasztrofesztivál 
kerül lebonyolításra. 

Kiváló program következik ezután 
szeptember 19-én, Városunk napján: 
ünnepi megemlékezés és kitüntetések 
átadása a testvérdelegációk részvételé-
vel. Az ünnepség után a XV. Hal–Vadfő-
ző Fesztiválra ajánljuk meghívásunkat 
az érdeklődőknek, melyen a halászat 
és vadászat tisztelete által életre hívott 
rendezvényen bemutatókat, kiállításo-
kat tartanak a főzőverseny-rendezők. 

A tél közeledtével a hűvösebbre for-
duló idő sem veszi kedvét a vendé-
geknek, hiszen szépszámmal meglá-
togatják az idén már III. alkalommal 
megrendezésre kerülő Márton napi 
hagyományőrző családi eseményün-
ket, ahol libás ételeket, forralt bort kós-
tolhatnak. A kézműves foglalkozások, 
töklámpások kellemes, családias han-
gulatot ígérnek. 

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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A név első fele a Tisza közelségére utal, a Nána pedig erede-
tileg puszta személynév volt. 
A 2500 lelket számláló faluban számos önkormányzat által 
működtetett intézmény, civil szervezetek és gazdasági vállal-
kozások működnek.

A településhez tartozik a Tisza mellett fekvő üdülőterület, 
Dinnyéshát. Csónakkikötője több száz vízi jármű befogadá-
sára alkalmas. Szabadvizű strandját szívesen látogatják a 
családok.

250 millió forintból újul meg a Tiszanána-Dinnyéshát kikö-
tője és strandja, amely a 2020-as nyári szezonban már meg-
újulva – felújítva várja az ideérkező látogatókat. 

        TISZANÁNA                

www.tiszanana.hu
www.facebook.com/fekete.istvan.konyvtar

e-mail: tiszanana.info@gmail.com

Naná,
hogy Nána!
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0-6 éves gyermek   Ingyenes
Diák (6-18 év) 400 Ft/nap
Diák heti bérlet 1.200 Ft/hét
Diák havi bérlet 2.200 Ft/hó
Felnőtt	 600	Ft/nap
Felnőtt	heti	bérlet	 2.000	Ft/hét
Tiszanánai lakosok (idényre) 1.700 Ft/idény
Dinnyésháti lakosok (idényre) 5.000 Ft/idény

Lakókocsi:  1.800 Ft/nap
Lakókocsi	elősátorral:		 2.000	Ft/nap
Lakókocsi havi bérlet:  17.000 Ft/hó
2 személyes sátor:  1.500 Ft/nap
3-4 személyes sátor:  1.800 Ft/nap
5-10 személyes sátor:  2.300 Ft/nap
Gépkocsi:  1.200 Ft/nap
Áramhasználati díj: 1.700 Ft/nap
Idegenforgalmi	adó:		 300	Ft/fő/éj

Strandbelépő árak

Camping árak

Horgászcsónak 800 Ft/óra
 2.000 Ft/nap
Csónakmotor üa. nélkül 800 Ft/óra
 2.000 Ft/nap
Kenukölcsönzés:  800 Ft/óra
                              3200 Ft/nap
Strandkajak-kölcsönzés 800/óra
 3.200 Ft/nap
Vízibicikli-kölcsönzés 1.200 Ft/óra
Zorb használati díj                       1.000 Ft/15 perc
Tavi csónakkölcsönzés 800 Ft/óra
Kerékpárkölcsönzés 800 Ft/óra
 2.200 Ft/nap

Kölcsönzési díjak

Enter-Nána Kft. – Díjak 2020. évre
Szállásdíj (felnőtt)           3.500  Ft/fő/éj 
                                                                   +300 Ft  idegenforgalmi adó
Szállásdíj  
70 éves kor felett: 3.500 Ft
Szállásdíj  
6-18 éves korig: 1.750 Ft
Szállásdíj  
6 éves kor alatt: Ingyenes
Terembérlet
(közösségi helyiség):                                  20.000 Ft/alkalom
Hotel teljes területe
rendezvény céljából:                                100.000 Ft/nap+ rezsi
Hoteludvar bérlése:                                    40.000 Ft/nap+ rezsi

Hotel Kálvin:  2020. év
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        KUNMADARAS        KUNMADARAS

A hagyományok 
tükrében

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

Településünk 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 Magyaror-
szágra és találtak új hazát ezen a sajátos kultúrtájon. Nevét 
birtokosától, Madaras Györgytől származtatják. 2016-ban ün-
nepelte faluközösségé alakulásának 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 kiváltsá-
gaikat. Ekkor kezdődött el a település gyarapodása, amellyel 
– átmeneti időszakra –a mezővárosok szintjére emelkedett.

Kunmadaras életében nagy szerepet tölt be a hagyomá-
nyok őrzése, azok ápolása különböző szervezetek, rendez-
vények segítségével. Településünk büszke gazdag történelmi 
múltjára és a jelenére is. A hétköznapokban és az ünnepek 
alkalmával is számos eseményen és helyszínen ismerked-
hetnek meg az idelátogatók Kunmadaras hagyományaival.

24 éve már, hogy minden február hónap utolsó szombat-
ján kerül megrendezésre a Fonó néptánctalálkozó, a helyi 

művelődési házban. Mára elmondható, hogy ez – a magyar 
néptánc sokszínűségét és szépségét bemutató rendezvény 
– településünk egyik színfoltjává vált, amelyen évről évre te-
hetségesebbnél tehetségesebb gyerekekből és felnőttekből 
álló néptánccsoportok mutatkoznak be. Ez azért különösen 
fontos, mivel így biztosak lehetünk abban, hogy a magyar kul-
túra szerves részét képező néptánc nem felejtődik el, hiszen 
a pedagógusok lelkes munkája révén a gyerekek és felnőttek 
tovább örökítik, ápolják a régi idők tánckincseit. A találkozó 
keretében két félidőben tekintheti meg közönség a fellépő 
táncosok élő zenével kísért műsorát, mely mindig táncházzal 
zárul, ahol profi táncosoktól leshetik el az érdeklődők a kü-
lönféle táncok alaplépéseit. A fellépő csoportok a két évtized 
alatt számtalan települést, régiót képviseltek már nálunk Bu-
dapesttől Erdélyig. Ez a rendezvény azon kivételes alkalmak 
egyikévé vált, mely az állandóságot jelenti az életünkben – és 
azt gondoljuk, ez olyan értéket hordoz, mely egyre fontosabbá 
válik mai, folyton változó világunkban. 

„A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, a magyar 
nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az 
évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei 
hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindany-
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nyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhet-
nek bennünket” – mint Kodály Zoltán szavaiból kiderül a nép-
dalokban is rengeteg esszenciális bölcsesség van, ráadásul 
a magyar népdal, mind mennyiségre, mind költői és néprajzi 
érdekességre vetekszik bármely nép költészetével. Ezt az egye-
dülálló kincset ünnepeljük meg minden év tavaszán és őszén 
Kunmadarason, népdalkörök találkozóinak keretében, amely-
nek ápolásában elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi Őszi-
rózsa Népdalkör és természetesen valamennyi eddigi fellépő.

A jelenkori jász- és kunkapitányok – köztük Barta László 
Kunmadaras Nagykun Kapitánya – az elődök tisztelete, a ha-
gyományok ápolása kapcsán hívták életre a hármas kerületi 
aratóversenyt. Idén, július 4-én Kunmadaras ad helyet 16. 
alkalommal a Jászság, Nagykunság, Kiskunság településeit 
képviselő aratócsapatok versenyének. A csapatoknak 100 
négyszögöl területet kell learatni. Valamennyi település csa-
pata a tájegységnek megfelelő módon jeleníti meg az arató 
szokásokat és viseletet. Az értékelést a kapitányi zsűri végzi, a 
minőségi munka alapján, a pontozás során figyelembe veszik 
a tájegységnek megfelelő öltözetet, szokások megjelenítését, 
a kötélkészítést, a kaszakalapálást bemutató jelleggel, a tarló 
magasságát, tisztaságát, a kévék és a keresztrakás formáját, 
minőségét, valamint az arató reggeli, hagyományoknak meg-
felelően a tábla szélén való megterítésének módját. Mindezt 
természetesen hagyományőrző műsorok, bemutatók, árusok 
és ételek forgataga kíséri.

A Nagykunságban készített szabadrajzú és szálán varrott 
kisszámú párnavéghímzés elnevezése a kunhímzés. 2014 
októberében a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodája 
„Újra öltünk örökítünk” címen programot indított, amelyhez 
Kunmadaras is csatlakozott. A tevékenység célja az volt, hogy 
a hímzés hagyományát és tudását átörökítse a fiatalabb ge-
nerációnak, és megmentse e szépséges motívumkincset az 
utókornak. Ez olyannyira sikeres lett, hogy a helyi Kunrózsa 
Hímző Szakkör idén ünnepli működésének 5. évét jubileumi 
kiállítással, illetve 2019 szeptemberében hirdették ki a Szellemi 
Kulturális Örökség Nemzeti jegyzékére felkerülő legújabb ele-
meket, köztük a kunhímzést. A rangos elismerés bizonyítja, egy 

igazán hosszú és sokak együttműködésén alapuló folyamat 
eredménye, hogy él a kunhímzés hagyománya településünkön 
és a Nagykunságban.

Ma már minden településnek szüksége van hagyományai 
olyan szintű megjelenítésére, amely kiemeli a többiek közül, 
amely érdekessé teszi mások számára. Kunmadaras hagyaté-
ka is számottevő, védelmet érdemlő, büszkén vállalható. 

Egyik legszebb hagyatékunk a Kossuth-ház a Tóparton.  
Az egykori kunkapitányi-ház az 1800-as évek első felében a 
község kereskedelmi útja mentén épült. Az impozáns ház ki-
emelkedik a községszéli szerényebb lakóházak közül. Utcavo-
nalban álló, téglalap alaprajzú, cserépfedéses, csonkakontyolt 
nyeregtetős gazdaház, udvari homlokzata mellvédes, három 
kosáríves nyílású lopott tornáccal. Utcai szobája csehsüveg 
boltozatos. Beosztása egyszerre mutatja a parasztpolgár és a 
kisnemes igényét. A nagyközség egyedüli népi műemléke. Az 
elmúlt évben a Kunmadarasi Honismereti Egyesület segítőivel 
az épület hibáit kijavította, a környezetet rendbe tette. A tabló-
kat felújította, a gyűjteményt digitalizálta, a dokumentumokat 
kiegészítette. A konyha és a szoba berendezését adományok-
ból gazdagította, a Nagykunság néprajzosainak segítségével 
egységessé, korhűvé tette.
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II. Berekfürdői 
Tavaszi 

Édes Fesztivál 
március 21.

Freddie – 15.00

Honeybeast – 21.00

Húsvéti LocsolóFesztivál – április 12.

Szent Iván-éj – június 26.

Nemzetközi Erős Emberek 
Csapatversenye

május 16.

I. Fürdőbál – június 20.

Fool Moon – 21.00 Bikini – 21.00 

II. Fürdőbál – július 4.

További információk: 0659/519-059
   Bod László Művelődési Ház, Berekfürdő

www.bereki-vigassag.hu

Bereki Vigasság 9.0 
–  augusztus 7–9.

augusztus 7. (péntek) 21.00 
 Follow The Flow

Augusztus 8.,  Quimby – 21.00  

Deák Bill Gyula és Hobo 
21.00 

IX. Tepertő és Pörc  
Fesztivál 

november 21.
Balkan Fanatik

   Bod László Művelődési Ház, Berekfürdő

        BEREKFÜRDŐ        BEREKFÜRDŐ        BEREKFÜRDŐ

A nagykunság 
aranya

III. Fürdőbál – Augusztus 22.
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        TISZADERZS Kicsiny falu
 nagy rejtelmekkel

Tiszaderzs már a honfoglalás után 
nem sokkal benépesült, ekkor 
ugyan csak Derzs névre hallgatott. 
A helyiek büszkék az itt található, 
12. századi domonkosrendi Má-
ria-templomromra. A homlokfal 
íves kapuja és az északi fal kis 
része őrzi az Árpád-kori téglaépíté-
szet emlékét. A templomnak épült 
téglaépületet a feljegyzések szerint 
az 1706-os Rabutin-féle hadjárat 
idején égették fel.

A rom körüli park az elmúlt évek-
ben teljesen megújult, virág-
ágyások, utcabútorok, informá-

ciós 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 épít-
tetett 1750–56 között. A kúria oszlo-
painak negyed köríves téglái a Tisza-
füredi 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 Szi-
lassy kúria a 19. század végén épült, a 
Losonczy kúriához közel, mivel házas-
ság 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 megál-
modott és 2016-ban létrehozott Biblia-
múzeum, ahol 500-nál is több, 45-féle 
nyelven írott szentírás kapott helyet. 
A gyűjtemény további fejlesztésére 
adományokat, felajánlásokat szívesen 
fogad a múzeum. A református paró-
kia a templom szomszédságában áll. 
Az épület köré 2013-ban címeres tég-
lákból 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 körülö-
leli a morotva, ezért az utcarendszer 
bővülése miatt – ami főleg az 1900-as 
évekre tehető –, délkelet és északnyu-
gat irányába valósult meg, továbbá az 
egykori cselédházak helyén megjelen-
tek a mostani házak, amelyek megha-
tározzák a faluképet. 

Tiszaderzs 
egész évben vár

Ha igazi kikapcsolódásra vágyik, érde-
mes Tiszaderzsre ellátogatni. A falusi 
turizmus itt is virágzik, panzió és ven-
dégházak várják a megfáradt, dolgos 
hétköznapjaiból kiszabadulni vágyókat. 
Ha egy hosszú nap után szeretnének 
megpihenni, Tiszaderzsen igazi szívé-
lyes fogadtatásban részesül mindenki. 
Az itt élők híresek vendégszeretetükről, 
és mindig készségesen segítenek a tu-
ristáknak, akik a helyiek kedvességét 
rendszeres látogatással viszonozzák.

A Tisza ezen szakaszát – a számos 
rekordfogás miatt – a horgászok para-
dicsomának is nevezik. A derzsi kikötő 
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kedvező fekvése miatt népszerű a hor-
gászok körében. A horgászat mellett, a 
természet szerelmesei is megtalálják a 
számításukat. Páratlan növény és állat-
világ figyelhető meg, akár egy vadregé-
nyes tavi csónaktúrát választunk, akár 
felfedezzük a Cserőközi holtágat, vagy 
végigkerékpározunk a Tisza töltéskoro-
náján.

Több, színes program gondoskodik 
arról, hogy a szórakozni vágyók is talál-
janak maguknak elfoglaltságot. Ezek 
közül a legnagyobb, a minden év július 
harmadik hétvégéjén megrendezésre 

kerülő Kárásznap. A sztárfellépőkön 
kívül, helyi és környékbeli művé-
szek szórakoztatják a közönséget. 
Hal ételfőző és kőttkalács-sütőver-
seny, ugrálóvár, kirakodóvásár és 
utcabál. És ez csak egy kis ízelítő 
abból, amire az idelátogatók szá-
míthatnak.

Hagyomány már a Szüreti felvo-
nulás és bál ősszel, tavasszal a kicsik 
tojásfát díszíthetnek. Szintén tavasz-
szal 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 programso-
rozatot.

Tiszaderzs 
a fejlődés mentén

2019 a fejlődés éve volt Tiszaderzsen, 
befejeződtek a korábban elkezdett be-
ruházások, megújultak a falu közintéz-
ményei. A legnagyobb beruházás a már 
várva várt szociális konyha megépíté-
se. Azon kívül, hogy 3 főnek ad piaci 
munkahelyet, ellátja az óvodát, iskolát, 

az idősek otthonát és a falu lakossá-
gát is. A konyhán elsősorban a helyi 
mezőgazdasági és kertészeti közmun-
kaprogramban megtermelt zöldséget, 
gyümölcsöt és fűszernövényeket dol-
gozzák fel. 

Megújultak a közintézmények, új tetőt, 
új nyílászárókat és szigetelést kaptak, 
valamint korszerű napelemek kerültek 
az épületek tetejére. Befejeződött a csa-
padékvíz-elvezetés kiépítésének első 
üteme, melynek keretében megépült a 
záportározó, és több utcán is elkészül-
tek a vízelvezető árkok.

Az év tavaszán indult el a levendu-
latermesztés Tiszaderzsen, több ezer 
palánta elültetésével. Az első termésből 
ajándéktárgyak, illatosítók, kispárnák ké-
szültek. A szívünkhöz vagy inkább a ha-
sunkhoz legközelebbi újdonság mégis, 
a szeptemberi Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei közfoglalkoztatott kiállításon 

debütált helyi levendulás csokoládé: 
az „Egy csepp Tiszaderzs”. 

Tiszaderzs a fejlődés útjára lépett 
és ezen az úton halad tovább 2020-
ban is!

Tiszaderzsen minden adott 
ahhoz, hogy – akár aktívan is – 

kipihenje magát az ember.
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        TISZADOROGMA

A Tisza-tó 
északkeleti 

bejárója 
Tiszadorogma (Dorogma)  

Árpád-kori település. Révje már 
Anonymus honfoglalás történeté-
ben is szóba került, mint amelyen 
magyarok keltek át a Tisza túlol-
dalára, ami bizonyossá teszi, hogy 
1200 körül fontos révhely volt. 
Önkormányzatunk a mai napig 
üzemelteti a Tiszadorogma–Egyek 
közötti kompátkelőt.

A mai település új keletű, a korábbi te-
lepülés házai és temploma ugyanis a Ti-
sza áradásainak estek áldozatul. A falu 
életét a kezdetektől fogva meghatározta 
a Tisza folyó közelsége. Ma is elsősor-
ban ezért jönnek ide a turisták. A termé-
szet barátait csábítja a Tisza-tó állat- és 
növényvilága és a Mezőségi Tájvédelmi 
Körzet sokszínű tája.

Még ma is megtekinthetjük a hagyo-
mányos népi kismesterség, a vesszőfo-
nás művelőit és munkáikat. Több család 
is ebből él, vásárokba, kiállításokra jár-
nak, megrendelésre készítik a kosarakat. 
Falunapunkat is erről neveztük Vesszős 
Napok rendezvénynek, itt a helyszínen 
is megtekinthető a kosárfonás folya-
mata. A hagyományőrző események 
alatt horgász- és főzőversenyt, kiállí-
tásokat, bemutatókat, népi ügyességi 
játékokat, kispályás focitornát tartunk, 
valamint egyéb sport-és szórakoztató 
rendezvényeken is részt lehet venni. Az 
aktív sport kedvelőinek is számos lehe-
tőséget kínál a település: lehet hajózni a 
Tiszán, kerékpározni, horgászni, vadász-
ni, lovagolni, természetet járni.

Egyre többen üzemeltetnek falusi szál-
láshelyet, vendégházakat szinte egész 
évben. Táborhelyek kialakítására is egyre 
nagyobb az igény: évről-évre visszajön-
nek Budapestről és már hagyománnyá 
válik, hogy a Művelődési Házban Nap-
közi Erzsébet-tábort tartunk a helyi és 
elszármazott gyermekeknek.

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér – Művelődési Ház, Tiszadorogma 
egyik büszkesége széles körben nyújt 
kulturális élményeket a helyi lakosság-
nak és az idelátogatóknak. Az edző-
terem a sportolás különböző formáit 
igyekszik elősegíteni, mai kornak meg-

felelő felszereltséggel. A település köz-
pontjában található a teniszpálya és ját-
szótér, valamint a műfüves sportpálya. 
A helyszín egy kültéri pingpong-asztal 
telepítésével bővült.

A közösségi élet színterei sokrétűek. 
Itt működő civil szervezeteink: a Kulturált 
és Egészséges Gyermekekért Közala-
pítvány és a Tiszadorogma Fejlődésért 
Egyesület. Az Idősek Napközi Otthona is 
nagyon tevékenyen részt vesz a közös-
ségi életben. Néhány éve az intézmény 
udvarán építettünk egy kemencét, amit 
örömmel használnak. A közösségi élet 
aktív résztvevői, programszervezői: a Ti-
szadorogmai Motoros Klub és a Tisza-
dorogmai Népdalkör, valamint a nemré-
giben alakult Színjátszókör.

Látogasson el hozzánk, ismerje meg 
településünket, természeti értékeinket, 
hagyományőrző és egyéb rendezvénye-
inket!  Szeretettel várjuk! 
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a jó cselekedet  

és a jótékonyság  
érzetének élménye

Egyek kínálata: 
a jó cselekedet 

és a jótékonyság 
érzetének élménye EGYEK

Egyek Hajdú-Bihar megye leg-
nyugatibb fekvésű települése, 

gyönyörű földrajzi környezetben 
helyezkedünk el a Hortobágyi Nem-
zeti Park, a Tisza-tó és öt csárda 
ölelésében. Maga a település a 
202 éves katolikus templomán 
és a romantikus szerelmi fészkek 
látszatát keltő parasztházain kívül 
sok építészeti örökséget nem kínál, 
de igazi horgász és kerékpáros 
paradicsom. Talán ezért és a még 
olcsónak mondható ingatlanárak 
miatt sokan költöztek ide Nyu-
gat-Európa több államából is.

8000 éves történelmi múltunkat, hit-
tel és szorgalommal épített táji és épí-
tett környezetünket, barátságos, vidám 
közösségeinket és a jó cselekedetek, 
jótékonyság lehetőségének élményét 
ajánlom most Önöknek.

Célunk a Tisza-tavi és Hortobágyi ki-
emelt fejlesztési térségeket összekap-
csolni és megszüntetni azt a turisztikai 
fekete lyukat, ami már régen jellemző 
erre a vidékre. Olyan kitörési pontokat 
keresünk, amikkel nem ütjük a szom-
szédos települések programjait, hanem 
inkább erősítjük. Ilyenek a vízi turizmus, 
kerékpárturizmus és ökoturizmus sze-
relmeseinek nyújtott lehetőségeink. 
Mindehhez kiváló segítség a Tisza, az 
Eurovelo 11-es út és a Hortobágyi Nem-

zeti Parki közigazgatási területünket át-
fedő része. 

A csendes, gyönyörű látvány mellett 
különleges érzés a kerékpározás. Séta 
közben a Tisza-part, a hortobágyi pusz-
ta, az érintetlen, forgalommentes táj, a 
tiszta levegő inspirálhat bennünket. Et-
től válik a mai modern ember még em-
beribbé és boldogabbá. Horgászoknak 
igazi paradicsomként hat az érintetlen 
Tisza-part, az Ohati-halastavak és a 
falu központjában található Válykos-tó. 
Utóbbi a hobbihorgászaton kívül az él-
mény-vízibiciklizés és csónakázás örö-
mét is biztosítja. 

Az idelátogatóknak feltét-
lenül ajánlom az ország 
legjobban működő gyep-
mesteri telepének meg-
tekintését (GPS koor-
dináták: 47.630315, 
20.907165)! 

Mitől tartjuk magunkat a legjobbnak? 
2019-ben 419 kutyát sikerült újra gaz-
dásítani. Nem tudunk olyanról, akinek 
több sikerült volna. De sajnos altatnunk 
is kellett. Ez az a pont, ahol Ön is segít-
ségünkre lehet. Több állatvédő szerve-
zettel kitűnő működésünk van, de olyan 
is van, aki csak állatvédőnek mondja 
magát, de a valótlan tartalmú rágalma-
zások szintjén megragad. Mi azokat az 
embereket és állatvédőket keressük, 
akik segítenek bennünket az újragaz-
dásításban. Mint minden, valahol ez is 
pénz és jó szándék kérdése.

Júniusban megnyitjuk kisál-
lat boltunkat, ahol helyben 

vásárolhatnak, jótékony-
kodhatnak a szeretetre 
és jutalomfalatokra 
éhes kutyák számára. 
Ha valaki az örökbe-
fogadást szeretné 
segíteni, az általa kivá-
lasztott kutya komplex 

védőoltását, elektroni-
kus transzponderét és 

egészségügyi kiskönyvét 
is kifizetheti vagy átutalhatja a 

Takarékbanknál vezetett számlánkra: 
70100121-11103918. Ha gyermeke-
inknek jó cselekedeteinkkel példát mu-
tatunk, akkor talán még gazdagabb és 
még kerekebb lesz a nyaralás élménye! 
Ez persze nem jelenti azt, hogy csak a 
nyaralókat várjuk. Sőt!

Mi szeretettel hívjuk! Ön készen áll?

Dr. Miluczky Attila 
polgármester
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A Tisza-tó nyugati partján található egy hangulatos, vízközeli falu, 
amelyet az ott élők a Tisza-tó gyöngyszemének is neveznek. Már a falu 
határánál megérthetjük ennek okát, hiszen balról a Hevesi Füves Puszták 
Tájvédelmi Körzet, míg jobbról a Tisza-tó habjai ölelik. Sarud egyszerre 
jelenti az ide látogatóknak a nyugalmat és az aktív kikapcsolódást: egy-
szerre ad elvonulási lehetőséget a városi rohanástól és aktív kikapcsoló-
dási lehetőségeinek köszönhetően garantáltan nem lehet itt unatkozni. 
Az alábbiakban felsorolunk öt olyan programot, amelyet nem érdemes 
kihagyni, ha Sarudra érkezünk.

1. Sarudi Aratófesztivál 
Péter–Pál napján

A hagyományőrzés kiemelt szerepet ját-
szik a falu életében, ezért minden évben 
megrendezik az Aratófesztivált, amelyre 
június végén nemcsak a látogatókat, ha-
nem a résztvevő háromfős aratócsapa-
tokat is várják. A fesztivál menete a kö-
vetkező: a faluközpontból a búzamezőig 
menetel a tömeg, ahol megkezdődik a 
kézi aratás. A hagyományos megmoz-
dulás során a nevező csapatokat is pon-
tozzák és a legjobb kaszásnak, kévekö-
tőnek, valamint marokkötőnek ítélik oda 
az elismerést. A fesztivált pogácsasütő 
verseny is kíséri, és azokat is díjazzák. 
A csapatokat a Sarudi Hagyományőrző 
Népdalkör kíséri, akik énekszóval lelke-
sítik a csapatokat és a hagyományok 
szerint falatoznak is a tarisznyába tett 
harapnivalókból. Útjuk ezután a partra 
vezet, ahol színpadi programokkal foly-
tatódik a nap, este pedig koncertekkel 
zárul a fesztivál.

2. Élj át egy falusi lagzit a 
Sarudi Lakodalmassal!

Manapság legtöbbször modern eskü-
vőkre lehet eljutni…, kivéve Sarudon! 
A hagyományos, népi lakodalom fele-
levenítéséért hívta életre a Sarudi Ha-
gyományőrző Népdalkör és a település 
önkormányzata a Sarudi Lakodalmas 
rendezvényt. A rendezvényen testközel-
ből ismerhető meg a menyasszony kiké-
rése és az újdonsült házaspár köszönté-
se, valamint minden esküvő mozgatója, 
a vőfély vicces versei és természetesen 
nem maradnak el a legfinomabb fogá-
sok sem, mint a húsleves csigatésztával, 
a töltött káposzta, a házi sütemények és 
a grillázstorta sem. A jó hangulatról a 
népdalkör gondoskodik a dalaival, akik a 
résztvevőkkel együtt népviseletbe öltöz-
ve mutatják be a régi korok lakodalmát.

3. Strandolj 
a Kalandparton!

A Tisza-tó legnagyobb nyíltvízű területe, 
a 28 négyzetkilométer alapterületű Sa-
rudi-medence partján található Kaland-

part a legsokszínűbb partszakasza a 
térségnek. Itt egy védett, nyugodt öböl-
ben vár benneteket a Tisza-tó tenger-
partjának is nevezett partszakasz, több 
mint 4000 négyzetméter homokos part-
tal, abban kialakított gyermeköblökkel, 
árnyas fákkal és sok-sok szórakoztató 
kalanddal, kikapcsolódási lehetőséggel. 
A jó szórakozást a Tisza-tó első vízi ját-
szótere garantálja, ami az országban is 
egyedülálló! 

4. Indulj csónakázni  
a Tündérrózsa hajókikötőből!

A hajókikötőből bérelhetsz csónakot 
és kajakot, amivel Tisza-tavi vízitúrára 
indulhatsz. Ha esetleg a horgászat ér-
dekel: etetett helyen horgász-sziget és 
horgász-versenypálya épült a kikötőben, 
ahová választékos programokkal várják 
a vendégeket. Kishajóvezetői tanfolya-
mon elsajátíthatod a vezetés fortélya-
it is, a kikötői büfé pedig várja az éhes 
vendégeit.

5. A legcukibb állatok  
várnak a miniZOO-ban

A Tisza-tavi miniZOO Sarudon, a Tisza 
menti települések nyugodt és termé-
szetközeli hangulatával várja a kedves 
látogatókat egy igazán családias és 
állatbarát élményre. A miniZOO célja: 
megismertetni testközelből kicsiket és 
nagyokat a színes állatvilággal, nagy 
hangsúlyt fektetve a környezeti neve-
lésre és a természetvédelem fontos-
ságára, mindezt játékos és interaktív 
formában. 

        SARUD                

Öt dolog,
amiért érdemes 

Sarudra látogatni
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         POROSZLÓ

A Tisza-tó kapuja
Poroszló a Tisza-tó jobb partján,  
az egyik legnagyobb településként, 
a 33-as főközlekedési út mentén, 
fogadó települése a Tisza-tóhoz 
látogató vendégeknek. 

A község szabadstrandja, kikötői kivá-
ló kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak 
az idelátogatóknak. Poroszló megannyi 
színvonalas szálláshelyéről és kiváló 
éttermeiből elégedett vendégként tér-
hetnek haza. A műemlékek kedvelői a 
református és katolikus templomba is 
ellátogathatnak. Kétségkívül legismer-
tebb látnivaló a Tisza-tavi Ökocentrum, 

amely egész napos kikapcsolódási lehe-
tőséget nyújt az év minden napján.

A település kedvező fekvése lehetővé 
teszi az itt üdülők számára, hogy – akár 
a vízen csónakkal, akár kerékpárral – 
megismerjék a Tisza-tavi régió neveze-
tességeit. 

Egész éves színes, szórakoztató és 
gasztronómiai programkínálat, többek 
között: Fogathajtó- és Lovas Ügyességi 
Verseny, Kakasszépségverseny és Bog-
rácsfesztivál, Palacsinta Party, Gazdák 
napja, Lampionos felvonulás várja a Po-
roszlóra látogatókat.



1 millió literes egyedülálló édesvizű akváriumrend-
szer ahol végigsétálhatsz a „víz alatt”.

2  cuki vidrapár, akiknek látványetetésén naponta 
kétszer, illetve háromszor is részt vehetsz.

3  szuper szabadtéri játszótér kicsiknek-nagyoknak.

4   évszakos nyitvatartással várunk télen, tavasszal, 
ősszel és persze nyáron is.

5 méter mélyen sétálhatsz a vizák és vágótokok „kö-
zött” az Ökocentrum alagútjában.

6 nyelvű információs anyaggal állunk a látogatóink 
rendelkezésére.

7 hektáros szórakoztató jellegű szabadidőparkban 
 sétálhatsz, etethetsz állatokat, s tehetsz időuta-
zást a múltba, ha a Tájházhoz kanyarodsz.

8 éve dolgozunk azon, hogy minél többen megis-
merhessétek a hazai állatvilágot.

9 szintes monumentális főépületben mutatjuk be a  
 Kárpát-medence élővilágát a -2 szinttől egészen a 
24 méter magas körpanorámás kilátótoronyig.

10+2 túraútvonalat jelöltünk ki a Tisza-tavon, 
amelyeket a helyben bérelhető GPS-szel 

felszerelt motorcsónakokkal fedezheted fel önállóan.felszerelt motorcsónakokkal fedezheted fel önállóan.

érv, hogy a poroszlói Tisza-tavi 
Ökocentrumot meglátogasd10

TISZA-TAVI 
ÖKoceNTrum

Poroszló, 
Kossuth L. u. 41. 
Tel.: 36/553-033

www.tiszataviokocentrum.hu
info@tiszataviokocentrum.hu
Nyitva: a hét minden napján
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Kiss János, a Tisza-tavi Ökocentrum 
igazgatója lapunknak lelkesen 
számolt be az idén várható újdon-
ságokról és a nemrég megvalósult 
projektekről: az elkészült mobilal-
kalmazásukról, a közönség számá-
ra is hamarosan látható új vidrákról 
és arról, hogy hogyan árasztják el 
az algák az Ökocentrumot…

– Milyen évet zárt 2019-ben az Öko-
centrum?

– Az elmúlt évben közel 240 ezer láto-
gatónk volt, amivel megdöntöttük saját 
rekordunkat is. Ez azért nagyon fontos, 
mert már a nyolcadik évnél tartunk és 
kevesen gondolták 
volna, hogy egy ilyen 
felívelő pályán ennyire 
hosszú ideig fogunk 
tudni haladni. Mind-
ezt nagyon köszön-
jük a látogatóinknak, 
hiszen nélkülük nem 
tartanánk itt! Célunk továbbra is az, 
hogy minél több, érdekesebb és jó minő-
ségű szolgáltatást, programot tudjunk 
számukra nyújtani.

– Akkor bizonyára pozitívak voltak a 
látogatói visszajelzések…

– Ez így van. Folyamatosan figyeljük a 
Facebook és a Google értékeléseket is, 

és büszkén mondhatom el, hogy a maxi-
mum adható 5 csillagos értékelésből át-
lagosan 4,7 csillagot kapunk. Szerintem 
ez nagyon jó visszajelzés. Gyűjtjük a gra-

tuláló és pozitív véleményeket tartalmazó 
leveleket is. Perzse építő jellegű kritikákat 
is szoktunk kapni, ezekkel mindig igyek-
szünk érdemben foglalkozni.

– A visszajelzések 
alapján mi a látogatók 
kedvence? 

– A fő látványosság 
nyilván az óriásakvári-
um. Ez Európában to-
vábbra is egyedülálló, 
hiszen a kontinensen 

nincs másik ekkora méretű édesvízi ak-
várium. Körülbelül egymillió liter édesvi-
zet tartalmaz ez a hatalmas akvárium-
rendszer, emellett még nagyjából másfél 
– kétmillió liter édesvízzel vannak feltölt-
ve a szabadtéri mesterséges tavaink. Az 
akváriumban több mint harminc fajta 
édesvízi hal található, az egyedek száma 
pedig 1500 -2000 között változik. A láto-
gatóknak mindig ez a kedvencük, a másik 
pedig a tutajostó: ezen a mesterséges kis 
tavacskán fatutajokon lehet evezni, ami 
igazán mókás szórakozás. Az állatok kö-
zül a kabalaállatunk, a viza szokta vinni a 
prímet, az emlősök közül pedig a vidra a 
kedvenc. 

– A tavalyi tervekben többek közt 
szerepelt a sün- és vidraóvoda is. Ezek 
megvalósultak? 

– Van, ami a tavalyi tervek közül még 
folyamatban van – tudniillik ezeket a pro-
jekteket nem mindig lehet egyik napról a 
másikra megvalósítani. Sikerült beszerez-
nünk két új vidrát, akik még nem láthatók 
a közönség számára, hiszen még nagyon 

Kovács Janka

Lendületben 
az Ökocentrum

kevesen gondolták 
volna, hogy egy ilyen 
felívelő pályán ennyire 

jük a látogatóinknak, 

Idén a süllőt választotta meg a Magyar Haltani Társaság 
az Év halának, ami az Ökocentrum óriásakváriumában 

is megtekinthető. Az Ökocentrum születésnapján, 
április 25-én süllőkóstolóval is várják a látogatókat. 
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fiatalok – kicsit több mint egyévesek. Ők 
most egy elkülönített helyen vannak, ahol 
szoktatjuk, tréningezzük őket: külföldi ál-
latkertekből érkeztek, nekünk úgy kell fog-
lalkoznunk velük, hogy később látványe-
tetéseken vehessenek részt, tehát szépen 
lassan megszokják az ember közelségét, 
érintését, simogatását, ami egy hosszú 
ideig tartó folyamat, egy hosszú „barát-
ság” kezdete, aminek során szívesen és 
precízen együttműködnek gondozóikkal.  
Számukra fogjuk megépíteni a vidraóvo-
dát, ahol nem titkolt szándékunk, hogy ké-
sőbb pici vidrák szülessenek és így gya-
rapodjon nálunk egy boldog vidracsalád.

– Mi várható még idén?
– A szabadidőparkunkban nagytestű 

emlősök is helyet kaptak, például a dám-
szarvasok vagy az európai őzek. Ezt a 
területet is szeretnénk bővíteni, a terveink 
szerint muflonok fognak még melléjük 
költözi. 

A nagytestű madaraknak elkészült egy 
fedett madárröpde. Ez azért volt fontos, 
mert a fehér és fekete gólyának szüksé-
ges télre a védelem, a biztonság, hogy 
tavasszal ismét nyugodtan sétálgathas-
sanak a parkban. 

– A vizaállományban lesz változás?
– Ha minden jól megy, akkor igen. 

Továbbfolyik az előkészítése annak, 
hogy növendék (60-80cm-es) vizák ke-
rülhessenek be az akváriumba a többi-
ek közé. Jelenleg a legnagyobb vizáink 
1,5-2 méter hosszúak és 18-20 év körül 
vannak. A vizák gyakorlatilag embernek 
megfelelő életkort élnek, tehát már akár 
fiatal felnőtteknek is lehet őket nevezni. 
A mesterséges élettér miatt várhatóan 
nem fognak már sokat nőni, ellentétben a 
tengerekben élő példányokkal, amik akár 
6-7 méteresek is lehetnek. Egyébként ke-
vesen tudják, hogy a vizák a dinoszauru-
szok „kortársai”, ugyanis a többi állathoz 
képest, az evolúció során szinte semmit 
sem változtak. 

– Időszaki kiállításokat is megtekint-
hetnek a vendégek. Idén mire készülhe-
tünk?

– Nos, idén elárasztják az algák az Öko-
centrumot. Ezt pedig nem negatívan, ha-
nem pozitívan kell értelmezni, hiszen egy 
algakutatással foglalkozó tudományos 
intézet egy egyedülálló kiállítást tervez 
bemutatni nálunk. Sokszoros nagyítás-
ban lehet majd megtekinteni ezeket az 
„algamolekulákat”, amelyeket 3D nyom-
tató segítségével varázsolnak számunk-
ra láthatóvá. Több tízezer algaformából 
választanak ki 50-60 darabot, amelyeket 
egy speciális akváriumban fogunk elhe-
lyezni és nagyon látványos lesz majd, 
ahogy úszkálnak benne. A kiállítást a 
Makrovilág teremben lehet majd megte-
kinteni.

A konferenciateremben egzotikus 
halakról lehet megnézni egy kiállítást 
ebben az évben Távoli tájakon címmel. 
Áprilisi születésnapunktól kezdve – az 
egri Dobó István Múzeum jóvoltából – „A 
Puszta múltja” nevű tárlat várja majd a 
látogatókat. A 31.sz. főút építése, felújítá-
sa kapcsán végzett régészeti feltárások 
anyagának egy részét lehet majd itt meg-
tekinteni. 

– Interjún kívül már említette, hogy 
egy telefonos alkalmazás is készült az 
Ökocentrumnak. Erről mit lehet tudni?

– Az okostelefonos alkalmazás már 
élesben megy, tavaly év vége óta ingye-
nesen letölthető. Az applikáció elsősor-
ban helyi idegenvezető szerepét tölti 
be, hiszen tételesen felsorolja, hogy az 
Ökocentrum főépületében és parkjában 
milyen állatok élnek, milyen látnivalók ta-
lálhatóak, s ezekről röviden mit érdemes 

tudni. Hasznos, hogy a kapcsolódó navi-
gáció segíti a vendégeket a tájékozódás-
ban. Ezen kívül még Poroszló települését, 
látnivalóit, szálláshelyeit és éttermeit is 
felsorolja, bemutatja az applikáció, va-
lamint a Tisza-tó növény-, madár-, halál-
lományát is megismerteti. Az aktuális 
rendezvények, események külön listában 
kereshetőek, s van egy kupon menüpon-
tunk is, tehát érdemes résen lenni és ki-
használni az aktuális kedvezményeket, 
akcióinkat. Az alkalmazás két nyelven is 
elérhető, a magyar mellett angolul is. 

Másik ismeretterjesztő–idegenvezető 
eszközünk, az audioguide használatáért 
tavaly óta nem kell fizetni, ingyenessé tet-
tük látogatóink számára. Ezeken a készü-
lékeken magyar, angol, német és lengyel 
nyelven található több mint egy órányi 
hangos tartalom az Ökocentrum látniva-
lóiról, érdekességeiről.  
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Ha az Alföldet szimbolizáló Hortobágyra gondolunk, 
egyből a végtelen pusztaság, a kilenclyukú híd és a 

csikósok jutnak eszünkbe. Pedig ezen a három dolgon 
túl is rengeteg élmény vár bennünket, ami segít lelas-
sítani és kiszakadni a városi létből. Összegyűjtöttük 
azokat a programokat, amiken ha részt veszel, mindig 
vissza fogsz vágyódni!

Tudtad, hogy itt található az egyet-
len kisvasút Magyarországon, 

amely halastavi környezet-
ben fut? Több mint száz 

évvel ezelőtt, 1916-ban 
kezdték meg a horto-
bágyi Öreg-tavak kiala-
kítását a Csúnyaföld 
nevű mocsár helyén, 
ami 2000 hektár nagy-
ságú területen fekszik. 
Ahhoz, hogy a legtá-

volabbi helyét is meg 
lehessen csodálni, sze-

mélyszállításra alkalmas 
kisvasutat hoztak létre, ami 

a víz mellett fut csodálatos 
környezetben. A közel százéves 

tógazdaság vízrendszere, tavai és 
ipartörténeti emlékei is egyedülálló látványt 
kínálnak. A kisvasút a halastavak 
belső gátja mentén tesz 
meg egy kb. 5 km-es 
távot; a végállomás-
nál leszállva egy 
460 méter hosz-
szú pallóúton 
g y a l o g o s a n 
végighaladva 
betekintőkből, 

magaslesről ismerhető meg a növény- és állatvilág. Érdemes 
távcsővel vagy nagy optikás fényképezővel érkezni, hiszen a 
mesterségesen kialakított tóegységet otthonukká választották 
a fészkelő és átvonuló madarak: elmúlt 35 év alatt közel 300 
madárfajt figyeltek meg itt, ezzel a halastórendszer Közép-Eu-
rópa egyik legismertebb madárélőhelyévé lett. 

Csupán terítsd le a plédedet egy 
nyári estén, és csodáld a Hor-
tobágy felett látható milliónyi 
csillagot! Amikor néhány 
száz éve feltekintett vala-
melyik ősünk az égboltra, 
sokkal többet láthatott 
belőlük, mint mi ma – ez 
sajnos a városok fény-
szennyezettsége miatt 
van. Mivel a Hortobágy 
igen távol található a váro-
soktól, itt sokkal több pislá-
koló pontot figyelhetsz meg 
az égen, mint bárhol máshol. 
Sajnos a fényszennyezés túlmu-
tat azon, hogy elrontja az égbolt esz-
tétikáját: rengeteg állatot összezavarnak a 
mesterséges éjszakai fények. Az emiatt történő tájékozódási 
zavarok és ütközések következtében – a legszerényebb becs-
lések szerint is – vándormadarak milliói pusztulhatnak el. A 
„helyben lakó” élővilág éjszakai nyugalmának „feldúlása” pedig 
az életritmusban és az élettevékenység számos más terüle-
tén (táplálkozás, szaporodás, rovarok elvonzása élőhelyükről, 
stb.) indít el helyrehozhatatlan változásokat. A káros folyama-
tok megfékezése érdekében a Nemzetközi Sötét Égbolt Tár-
saság (International Dark Sky Association) kezdeményezésé-
re új program indult útjára. Ennek lényege, hogy világszerte 
csillagoségbolt-parkokat hoznak létre olyan térségekben, 
ahol elenyésző az éjszakai fényszennyezés és megőrizhetők 
a természetes adottságok. 2011-ben a Hortobágyi Nemzeti 

Kisvasút a Halastónál, az Öreg-tavak mentén

Európa harmadik legszebb csillagos 
 égboltja található itt

Hortobágy: 

élmény és elvonulás
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Park területén jelölték ki hazánk második, Európa harmadik 
csillagoségbolt-parkját, majd 2019-ben a CNN szerint a világ 
23 legszebb éjszakát mutató helyei közül egyik a Hortobágyi 
Csillagoségbolt-park.

Nem kell Afrikáig menni egy sza-
fariért: a magyar változata itt 
is megtalálható a Puszta-
szafarin! Ugyan nem zsirá-
fokat és elefántokat lehet 
megtekinteni az út során, 
hanem vadlovakat és ős-
tulkokat az úgynevezett 
„Extra” és „Naplemente” 
szafarin. Speciálisan ki-
alakított jármű segítségével 
a bemutatólegelőn testközel-

ből figyelhetjük 
meg a Prze-

walski vadlovat és a rekonstruált 
őstulok állományt. Az előbbiek 
első egyedei 1997-ben kerültek 
a vadasparkkal szomszédos 
Pentezug pusztára, ami egy 
bioszféra-rezervátum magte-
rület, ebből kifolyólag nem láto-

gatható. A Hortobágyi Nemzeti 
Park területén napjainkban élő 

vadlovak egyedszáma meghaladja 

a háromszázat, az őstulkoké pedig ötszáz fölé emelkedett. 
Ezekből az állományokból láthatunk a vadaspark területén 
összesen mintegy harminc-negyven egyedet. A vadaspark 
második szakaszában tágas, vizesárokkal határolt kifutók-
ban, rácsok nélkül tekinthetjük meg a puszta korábbi raga-
dozóit, valamint természetes tavakon és röpdékben a terü-
let egykori és jelenkori madárvilágát.

A Hortobágyi Vadaspark lakói kö-
zött láthatók az ember megjele-
nése előtt ezen a tájon élő, de 
a civilizáció térhódítása miatt 
a területről kiszorított állatfa-
jok, mint például: farkas, sakál, 
vadló, keselyű, pelikán, illetve a 
védett területeken ma is élő vad-
állatok: vadmacska, róka, görény, 

őz, réti 
sas, nyá-

ri lúd, nagy 
kócsag, szürke gém, daru, 
fehér gólya, vörös vércse. A 
vadaspark csak szervezett 
formában látogatható, a 
Hortobágy központjában, a 
Kilenclyukú híd lábánál talál-

ható Pásztormúzeumtól indu-
ló járatokkal.                           

Ismerd meg testközelből a vadlovakat!

Az ősi puszta állatvilága

� Szent-György-napi Kihajtási Ünnep 
és Kézműves Vásár – Világörökségünk 

a Puszta Napja: 2020. április 25. 

(Hortobágyi Nonprofit Kft. és Horto-
bágyi Nemzeti Park Ig. közös szervezé-
sében.) A gazdag állattartó tradíciókkal 
rendelkező Hortobágyon ünnepeink so-
rában kiemelkedő a Szent György-napi 

Kihajtási Ünnep, mely 
során pásztoraink-

kal és állatainkkal 
ismerkedhetnek 
az érdeklődők. 
A Kilenclyukú 
hídon áthajtott 

jószágok, a cser-
gető csikósok, a 

híres pusztaötös és a 
h í d lábánál legelésző, impozáns 
szürkemarha-gulya feledhetetlen lát-
ványt nyújt. A nagyszabású rendezvé-
nyen a Hortobágyi Csárda egész nap, 
hamisítatlan pusztai ételekkel várja 

vendégeit, ahol megkóstolhatják a 
szürkemarhából, rackajuhból, házi bi-
valyból készült ízletes fogásokat, míg a 
vásártéri forgatag nemzeti parki védje-
gyes és kézműves termékekkel várja a 
látogatókat.

� Szent Iván-éji napforduló 
a Hortobágyon: 

2020. június 27.
� Meteorles – Perseidák éjszakája:

2020. augusztus 12–13.
� ÉjszakáZOO  – Állatkertek éjszakája 

a Hortobágyon:  
2020. augusztus 16.

� Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep 
és Darufesztivál – „A természet őszi 

ünnepe a Hortobágyon”: 
2020. október 24. 

(A Hortobágyi Nonprofit Kft. és a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kö-
zös szervezésében.)

Hortobágyon a 
régi népszo-
kás hagyo-
m á n y a i t 
követve, a 
hideg be-
álltával az 
állatokat be-
hajtják a pusz-
tai legelőkről a téli 
szálláshelyükre. A behajtás népszoká-
sát elevenítik fel, de színpadi műsorok-
kal, kézműves vásárral, játszóházzal is 
várják Hortobágyon a látogatókat.

� Vezetett túra a darvak nyomában: 
szeptember–október

Az ősz legvonzóbb természeti esemé-
nye a daruvonulás a Hortobágyon.

� Zöld Mikulás: 2020. december 5–6.

� Halastavi vezetett túrák: egész évben
� Naplemente Szafari: július–augusztus

Hortobágyi programnaptár egész évre!

EzENKíVül EgéSz éVbEN TEMATIKuS ProgrAMoKKAl VárjuK Az érDEKlőDőKET!
Tanösvények, látogatható területek, nyitvatartás, egyéb információk: http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus

  (x)
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A víz természetes meghatározó ele-
me Jász-Nagykun-Szolnok megyének - 
területét átszelik a Tisza és mellékfolyói, 
melyek holtágaikkal együtt pihentető és 
szemet gyönyörködtető környezetet biz-
tosítanak az aktív időtöltés szerelmesei 
mellett a természet közelében nyugodt 
kikapcsolódásra vágyóknak is. A megye 
észak-keleti részén fekszik hazánk má-
sodik legnagyobb állóvize, a 127 km2 
felületű, szigetekkel, félszigetekkel tűz-
delt 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 ideérkezőknek. 
Tiszafüred, a Tisza-tó fővárosa és Abád-
szalók mellett Kisköre, Poroszló, Sarud 
és a többi hangulatos kis település vagy 
éppen a környéken fekvő Berekfürdő, 
Kisújszállás és Karcag is számos él-
ményt kínál.  

A Tisza-tónál soha nem látott mértékű 
turisztikai fejlesztések zajlanak! 2020 
nyarától 7 település – Abádszalók, Kis-
köre, Poroszló, Sarud, Tiszafüred, Tisza-
bábolna, Tiszanána – szabadstrandja 
teljesen új köntösben és modern körül-
mények között várja a fürdőzőket, meg-
érkeztek a nyaralóhajók, valamint 2021-
től hazánk egyetlen rafting pályája is 
megnyitja kapuit. A kerékpárosok nagyot 
mentek 2018-ban, két év alatt majdnem 
megháromszorozódott a tónál tekerők 
száma, s meghaladta az 57 ezret…

Ezerarcú vidék ez az Alföld szíve, ben-
ne a Tisza-tóval, a Nagykunsággal, a 
Jászsággal, a Tiszazuggal és Szolnok 

környékével, tele számtalan felfedezés-
re váró kinccsel és büszke népcsopor-
tokkal, akik tudják, hogy természeti, épí-
tészeti és kulturális örökségeik éppoly 
egyediek, mint ők maguk.   

S talán az sem a véletlen műve, hogy 
Jász-Nagykun-Szolnok megye körvona-
la szív alakot formáz. Szlogenje pedig 
így szól: Jász-Nagykun-Szolnok, az Al-
föld szíve - Ahová a szív húz!

Merülj a Tisza-tó habjaiba  
a megújult szabadstrandokon!

2019-ben hét Tisza-tavi strand (Abád-
szalók, Kisköre, Poroszló, Sarud, Ti-
szabábolna, Tiszafüred, Tiszanána) 
egyenként 100 millió forint támoga-
tásban részesült az MTÜ jóvoltából. A 
strandfejlesztés még abban az évben 
elkezdődött és várhatóan idén nyáron 
befejeződik. A települések a kapott 
összeget általánosságban a part rend-
betételére, vízijátszóterek vásárlására, 
napozószigetek és öltözők, vizesblok-
kok felújítására/kialakítására, valamint 
szabadtéri sportpályákat és a kikap-
csolódást szolgáló létesítményekre 
fordították. Jó hír, hogy ezek a strandok 
további forráshoz jutva 2020 végéig 
családbarát szolgáltatásaikat fejleszt-
ve baba-mama szobával, családbarát 
mosdóval (ellentétes nemű szülő–gye-
rek számára is alkalmas WC-k), egysé-
ges táblarendszerrel és arculati eszkö-
zökkel bővülnek. 

A négylábú barátunkat sem kell 
otthon hagynunk, ha a Tisza-tóra ér-
keznénk: Tiszafüreden, a Tisza-tó fő-
városában, 2018-ban Mancsos Pan-
csoló nyílt. Kelet-Magyarország első 
kutyabarát fürdőhelye a Morotva Ke-
rékpáros Pihenőparkban várja, hogy 
a négylábú kedvencek is megmártóz-

Ízek, élmények, kalandok… 
Ezzel vár a Tisza-tó!

Ha Kelet-Magyar-
országra indulnál 
idei kirándu-

lásod során, akkor 
mindenképp állj meg 
a Tisza-tónál, hiszen 
kihagyhatatlan élmé-
nyekkel vár Téged. Az 
Alföld Szíve Térségi 
Turisztikai Egyesület 
hamisítatlan Tisza-tavi 
ízeket, élményeket és 
kalandokat kínál erre  
az évre.
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További információ: www.alfoldszive.hu, www.facebook.com/alfoldszivette, 
www.facebook.com/tiszatavikerekasztal

hassanak, ahogy azt a gazdik is teszik 
a Tisza-tónál. Hasonló lehetőség Saru-
don is adott.  

Keresd az élményeket  
földön és vízen!

A Tisza-tó 67 km-es gátkoronáját tel-
jesen körbe lehet tekerni 2020 nyarától, 
ugyanis elkészül a Tiszafüred-Poroszló 
közötti hiányzó szakasz. Ráadásul má-
justól októberig az autóforgalom elől is 
le van zárva a gát, hogy a kerékpárosok 
zavartalanul tekerhessenek. A kerék-
páros körtúra rengeteg kikapcsolódá-
si lehetőséget kínál. Érinti a Tisza-tavi 
Ökocentrumot, az érintetlen partsza-
kaszokat, a strandokat, a kikötőket, a 
Tisza-tó szívét, azaz a kiskörei tározót 
és a Hallépcsőt, emellett vízparti tan-
ösvényeket, kilátókat és csodálatos pa-
norámát. És ha ez nem lenne elég, az 
edzettebbek kerékpárral, vagy a kényel-
met kedvelők autóval néhány tíz kilomé-
teres körzetben olyan látnivalókat talál-
nak, mint a karcagi Lombkorona Sétány, 
a berekfürdői gyógyfürdő vízével, a 
Nagykunság aranyával, a kunmadarasi 
autós- és motoros gyorsulási verseny 
vagy a végtelen puszta, a Hortobágy. 

Egy falat Tisza-tó…

A Tisza-tavat a látnivalói mellett a kony-
háján keresztül is megismerheted: a 
gasztronómia kiemelt szerepet tölt be 
a települések életében. Az „Alföld Szíve” 
Térségi Turisztikai Egyesület komoly kö-
zös szakmai munkába fogott Mautner 
Zsófia nagykunsági gyökerekkel bíró 
gasztrobloggerrel. Az együttműködés 
odáig jutott, hogy az Alföld Szíve gaszt-
ro nagykövete lett az ismert hazai gaszt-
ro újságíró és blogger.  A közös munka 
egyik gyümölcseként 2020 őszétől már 
az éttermekben lehet az Alföld Szíve 
Ízei menüsor, amely helyi alapanyagok-
ból a tradíció és innováció ötvözésével 
csábítja a térségbe a gasztrokalandok 
kedvelőit. Dedelka, ferdinánd, pötyőke? 
Ki hallott már ilyet? Hamarosan meg is 
kóstolhatja! 

Hogy ne maradjon le Jász-Nagykun-Szol-
nok megye turisztikai híreiről, eseményeiről, 
kövesse a www.alfoldszive.hu weboldalt 
vagy a facebook.com/alfold szivette oldalt.    

�  II. Berekfürdői Tavaszi Édes Fesztivál – március 21. www.berekfurdo.hu 
�  Tour de Tisza-tó, Tiszafüred – május 3. www.futanet.hu 
�  TÓMÉK, Tiszafüred – május 22–24. www.tiszatavinapok.hu 
�  Berettyó Kupa Sárkányhajó Verseny, Mezőtúr – május 23. www.mezotur.hu 
�  Tisza-tó Tortája Gasztrofesztivál, Abádszalók – május 31. www.abadszalok.hu 
�  Tiszavirág Fesztivál, Szolnok – június 16-20. www.tiszaviragfesztival.hu 
�  Karcagi Birkafőző Fesztivál, Karcag – június 26–27. www.karcag.hu 
�  VII. ZagyvaParty Fesztivál, Jászberény – június 26–28. www.jaszberenyi-

programok.hu 
�  Tisza-tó átúszás, Tisza-tó strand, Abádszalók – július 25. www.abadszalok.hu
�  III. Cserkeszőlői Food Truck és Tiszazugi Birkafőző Fesztivál – július 3–5. 
�  East Fest, Mezőtúr – július 28. – augusztus 1. www.eastfest.hu 
�  7. Természet Operaháza, Tisza-tavi Fesztivál – július 31-augusztus 2.  

www.tiszatavifesztival.hu 
�   ArTúr Fesztivál és Túri Vásár, Mezőtúr – augusztus 4–8. www.mezotur.hu 
�  XXX.Csángó Fesztivál, Jászberény – augusztus 4–9. www.csangofesztival.eu 
�  Kumánia Bográcsfesztivál és Kunország Szépe választás, Kisújszállás 

 – augusztus 8. www.kumania.hu

Tavasszal és nyáron turbóra kapcsol a fesztiválszezon és jönnek a gasztro programok is!
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Fedezd fel a Tiszát 
Kiskörétől Dombrádig!

Két báziskikötője lesz a nyaralóhajóknak: az egyik Kis-
körén, míg a másik Tokajnál. 11 további MaharT kikötő 
épül és ezeken kívül kikötési pontok is létesülnek, ahol a 
hajóhoz kapcsolódó szolgáltatások várják az utazókat.

Flottánk 8 db 2 kabinos, 4 db 3 kabinos és 8 db 4 kabinos 
nyaralóhajóból áll. Egy-egy hajón 2-10 fő nyaralhat. Bará-
tok, párok, családok, csapatépítő tréningek szereplői mind 
megtalálják nálunk az igényeiknek megfelelő hajóméretet.megtalálják nálunk az igényeiknek megfelelő hajóméretet.megtalálják nálunk az igényeiknek megfelelő hajóméretet.megtalálják nálunk az igényeiknek megfelelő hajóméretet.megtalálják nálunk az igényeiknek megfelelő hajóméretet.

a hajóbelső berendezése egy exkluzív apartmanhoz ha-
sonlít, benne kényelmes kétágyas kabinok szekrényekkel, 
melegvizes zuhanyzó/WC, konyha és étkező szalon a leg-
modernebb kivitelben. Úszó szállásunk fűthető, kora ta-
vasztól késő őszig lehetővé teszi a vízi életet.

Ezernyi látnivaló és kaland várja a Tisza és Bodrog hajósait: a sárospata-
ki vár, Sátoraljaújhely főtere és két hegy közé feszített drótkötélpályája, a 
Bodrogzug erdői, Bodrogkeresztúr gólyái és zsinagógája, Tokaj borospincéi, 
halsütödék és halászcsárdák, a tiszadobi pontonhíd nyitása, Tiszaújváros 
termálfürdője, a Tisza-tavi Ökocentrum, abádszalók és Tiszafüred strandjai 
és nyári fesztiválja, a Tisza-tó gazdag madárvilága.

2020. május 1-től elindul a Tisza-tavi és tiszai 
nyaralóhajózás, amelyre folyamatosan leadhatók a 
foglalások. A hajókkal idén két báziskikötőből le-
het felfedezni a Tisza-tavat, a Bodrogot és a Tiszát 
Dombrádig. A nyaralóhajózás többet jelent, mint a 
vízen tartózkodást, hiszen a Tisza szakaszain ki-
épített kikötők rengeteg szárazföldi szolgáltatást 
is nyújtanak. Mit kell tudni ezekről a jogosítvány 
nélkül is vezethető úszó apartmanokról?

(x)

További információ, foglalás: www.nyaralohajozas.hu
Készült az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával.
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A nyaralóhajózásnak óriási keletje van Nyugat-Európában, hiszen a fran-
cia és német folyókon, csatornákon egyáltalán nem számítanak ritka-
ságnak ezek a járművek. Egy előzetes felmérés szerint hazánkból évente 
mintegy 3000 ember utazott már több ezer kilométert ahhoz, hogy kipró-
bálhassa ezeket. Az idei évtől viszont csak abban az esetben kell ennyire 
messzire menni, ha kifejezetten egy külföldi utazás a cél. Emiatt viszont a 
határon túlról is fognak érkezni hozzánk turisták. Ezt szinte készpénznek 
is vehetjük, hiszen a hajókat forgalmazó Nicols nevű cég marketingcso-
magot is rak e mögé, így a hazai utak is bekerülhettek ebbe. A kormány 
által létrehozott Nyaralóhajózási Programban 2019-ben 10 darab, 4, 3 és 
2 kabinos nyaralóhajó érkezett Magyarországra, majd 2020-ban további 
10. Mindegyik hajó felszereltsége ugyanolyan, a különbség csak a férőhe-
lyek számában van.

„Horgonyt fel, matróz!”
Gyakorlatilag bárki vezetheti hajóveze-
tői jogosítvány nélkül, ám a leendő kapi-
tánynak részt kell vennie egy oktatáson 
és a megadott útról sem ajánlatos le-
térni. A hatályos, vonatkozó jogszabály 

úgy rendelkezik, hogyha a nyaralóhajó 
vezetőjének van érvényes belvízi kedvte-
lési célú kisgéphajó-vezetői képesítése, 
akkor egyedül is alkalmas kapitánynak, 
de ha nincs, úgy legalább két, egyikük 
minimum 21., másikuk minimum 16. 
életévét betöltött olyan ember szüksé-
ges, akik mindketten részt vettek az elő-

zetes oktatáson. Emiatt talán sokakban 
felmerül az a gondolat, hogy ez számos 
balesethez fog vezetni, de ez nem így 
van. A nyaralóhajózási rendszer Euró-
pában már 50 éves múltra tekint vissza. 
A hajóvezetői engedélymentes nyaraló-
hajózás (csatornahajózás vagy lakóha-
józás) Franciaország, Olaszország, Né-
metország, Hollandia, Belgium, Anglia, 
Írország, Skócia, Spanyolország, Por-
tugália, Svédország, Finnország, Len-
gyelország és Csehország kijelölt vízte-
rületein lehetséges, sok ezer kilométer 
hosszan. A nyaralóhajók hajóvezetői en-
gedélymentes használata konkrét vízte-
rületekhez és a nyaralóhajók szabvány 
paramétereihez (sebesség, hossz, férő-
hely, üzemeltetői háttér) kötött, minden 
országban törvényileg szabályozott. 

Nem egy versenyló
A maximális sebességük 12-15 km/h 
felfelé menve, lejtmenetben több, hiszen 
a 2-3 km/h-s folyó sodrása ehhez hoz-
záadódik – viszont ennél többre szinte 
nem is képes. Utazósebessége: 7-8 
km/h, amivel kényelmesen lehet hajó-
zás közben nézelődni, beszélgetni nyu-
godt tempóban. A kormányzáshoz külö-
nösebb gyakorlat nem is kell, ha a nyílt 
vízen és a kijelölt útvonalon haladunk, 
akkor csupán csak minimális korrigálás-
ra van szükség, fékezni pedig úgy lehet 
vele, ha a kormány mellett található gáz-
kart rükvercbe tesszük. Mivel nem egy 
gyors hajó, ezért elindulásnál és útköz-
ben sem szükséges kapaszkodnunk, így 
bármerre mászkálhatunk rajta. 

Eltöltenél
EGY HETET

a vízen?
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A hajóval való kikötés talán egy kicsit 
bonyolult lehet a gyakorlatlanabbak szá-
mára, de nem jelent megoldhatatlan fel-
adatot. Nem arról van szó, hogy nem le-
het kellőképpen kilátni a hajóból, hanem 
a méretéből és a menettulajdonságából 
fakadóan másképp kell lavírozni vele, 
károkozás nélkül. Ha már itt tartunk, 
minden hajóbérlőnek kauciót kell leten-
nie a bérléshez, ami fedezi az esetleges 
baleset, kár költségét. Kikötni minden 
olyan kikötőben ki lehet velük, ami fo-
gad kisgéphajókat, de a bérlők számára 
készülni fog egy kalauz, amely az aján-
lott kikötési pontokat fogja tartalmazni. 
A hajók beszerzésével egyidejűleg már 
elkezdődött a Tiszán, a Bodrogon és a 
Tisza-tavon 12 kikötő építése.

Mini és praktikus
A hajóba belépve egy igazi mini apart-
manba csöppenünk, ahol a helykihasz-
nálást maximális szintre emelték. Elő-
ször a konyha-étkező-nappali részébe 
érünk, ahol hűtőt, tűzhelyt, sütőt és mo-
sogatót találunk. A másik oldalra asztal 
került, majd emellett található az egyik 
vezetőülés, míg a másik a hajó tetején 
kapott helyet.

Innen lefelé léphetünk be a kabinok-
ba: a hajókban – befogadóképessé-
güktől függően – két kicsi és egy nagy 
hálókabin vagy két hálókabin találha-
tó. Mindegyikhez tartozik egy WC-vel 
felszerelt fürdőszoba, sőt az egyik 
nagyobb szobából nyílik egy másik 

WC mosdóval. Itt egy furcsa észrevé-
telt tehetünk: a WC-vel szemben egy 
egészalakos tükör van, ami azt jelenti, 
hogy eddig talán soha nem látott mó-
don ismerhetjük meg saját magunkat… 
A viccet félre téve a fürdő mérete pont 
elegendő és praktikus.

A hajó orrában lévő kabin tetején – 
mint minden valamire való hajónál – 
kinyitható tetőablak engedi be a nap-
sugarakat és minden szobában oldalt 
is van egy-egy szúnyoghálóval felsze-
relt ablak. Az ágyak matracai kényel-
mesek, egy hosszabb úton is kellemes 
pihenést biztosíthat számunkra. A ha-
jóbérléshez hozzátartozik az ágynemű 
is. A vízen mindig hidegebbnek érezzük 
az estéket és ehhez igen vastag takaró 
is szükségeltethet, amit nem kell ma-
gunkkal vinnünk. 

Ha kellőképpen kipihentük magunkat 
az éjszaka, majd a konyhában lefőz-
tük a reggeli kávénkat, akkor ajánlott 
a hajó tetején elfogyasztani, a reggeli 
napsugarak társaságában. Fentre pici 
lépcsőkön lehet feljutni, amelyek recés 
borítása segít nem elesnünk a fel- és 
lejutás során. Odafent, a kormánykerék 
előtt egy napozóterasz kapott helyet, 
valamint a hajó orrában egy körasztal 
található ülőalkalmatossággal.

Szárazföldi kalandok

A nyaralóhajózásnak két báziskikötője 
lesz a Tiszán: az egyik Kiskörénél, míg 
a másik Tokajnál. Kisköre kiemelt sze-
repet kap a nyaralóhajózásban, itt épül 
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a Kiskörei Fogadó és Turisztikai Épület, 
azaz a Nyaralóhajózási Program foga-
dóirodája. 

A 2020 szeptemberéig megépülő foga-
dóhelyen lesznek átvehetők a hajók, illet-
ve a személyzetnek, a vízirendészetnek is 
itt lesz az irodája, ezen kívül szociális he-
lyiségek és kávézó is helyet kap. Utóbbi-
ak nem csupán a nyaralóhajósok, hanem 
a Tisza-tó körüli kerékpáros turisták ren-
delkezésére is állnak. A két báziskikötő 
mellett további tizenegy kikötőpont léte-
sül, ahol a nyaralóhajózáshoz szükséges 
szolgáltatásokkal várják a turistákat, im-
máron szárazföldön.

FELSZERELTSÉGÜK

–  nappali, étkező, felszerelt konyha (hűtő, gáz-
tűzhely, sütő, grill, konyhaeszközök)

– TV/DVD
– kétágyas fekhellyé alakítható szalonasztal
– kétágyas kabinok
– ágynemű
–  két melegvizes mosdó zuhanyzóval  

és elektromos WC-vel
– fűtés
– kötelező hajóbiztonsági felszerelés
– 50/80 LE teljesítményű motor
– külső és belső kormányállás
– napozóterasz
– orrkiülő
– kokpitzuhany, fürdőlétra
– körben védett hajótest és motoros orrfordító

Felszereltségtől és motorizáltságtól függő üzemanyag-fogyasztás vegyes használat mellett: 4,6-6,43 l/100 km és CO2-kibocsátás vegyes használat mellett: 
NEDC szabvány alapján: 104,13-111,92 g/km, WLTC szabvány esetében: 128,31-145,29 g/km.
* A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Suzuki márkakereskedésekben vagy a suzuki.hu oldalon. A kép illusztráció. A változtatás jogát fenntartjuk.

Suzuki Sándor márkakereskedés
5310 Kisújszállás, Közraktár u. 4. Tel.: +36-59/520-750
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 8-tól 17 óráig, szombaton: 8-tól 12 óráig
e-mail: suzukiertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu

Új Suzuki Vitara Hybrid 48V már 4.890.000 Ft-tól*
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és Szabadidőpart, ahol megérint a természet
A Szabics Kikötő és Szabadidőparkban, az érdeklődőket két interaktív tanösvény várja, amelyek a Tisza menti 
ártéri erdők egyedülálló csodáit tárják látogatói elé és bemutatják a Tiszához kötődő ősi mesterségeket. A 
kikötőből csónakkal, az év minden napján megközelíthető tanösvényeket, ajánljuk minden természetked-
velőnek, kirándulónak, gyermekes családok- nak, osztályoknak. A túrákhoz szakvezetés 
is igényelhető. A Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény 2011-ben elnyerte „Az év 
ökoturisztikai tanösvénye” címet, az Örvényi pákász tanösvény 
2015-ben vált jogosulttá a „Az év ökoturisztikai tanösvénye” cím 
viselésére. Az év minden sza- kában, szakképzett vezetők 
segítségével természetisme- reti, madármegfigyelő és 
fotóstúrákat szervezünk a Ti- sza-tavon és a Hortobágyon, 
gyalog, kerékpáron vagy ví- zen (a 4 fős csónakoktól a 
60 fős révhajóig). A kikötő- ben különböző méretű csó-
nakokat, kenut, tengeri kaja- kot és kerékpárt bérelhet. 

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

Szabics Kikötő

Fedezze fel 
a Tisza-tó romantikus 

vadvízországát a tiszaörvényi 
Szabics Kikötő és Szabadidő-

part széles körű szolgáltatásait 
igénybe véve! Nálunk, a termé-
szet ölelésében indulhat felfe-

dező csónak- és horgásztúrákra, 
vagy pihentető sétára 

tanösvényeinken.

Bővebb információkért keresse fel honlapunkat: 
www.szabicskikoto.hu vagy Facebook-profilunkat: www.facebook.com/szabicskikoto
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A Tisza-tó ékköve:  
a jégmadár

A kolibrit idéző apró madárka nem mu-
tatja meg magát mindenkinek, igen ne-
héz lencsevégre kapni. Aki viszont meg-
látja, az biztosan felkiált. A jégmadarat 
joggal lehetne a Tisza-tó ékkövének is 
nevezni, hiszen kék–vörös tollazatával 
ő az egyik legszínesebb madár a tónál. 
Színének köszönhetően felülről beleol-

vad a víz színébe, a vörösszínű hasának 
köszönhetően pedig észrevétlen marad 
a halak számára. Amilyen kedves ábrá-
zatú, annyira veszedelmes a halivadé-
kokra nézve, hiszen ezekkel táplálkozik. 
Vadászati módszere a következő: addig 
kémleli a vizet az afölé nyúló fa ágáról, 

amíg a halivadék a víz felszínét meg 
nem közelíti, majd ekkor lecsap és visz-
szaül helyére. Ekkor elfogyasztja a zsák-
mányát, a pikkelyt és az úszót pedig ki-
öklendezi. 

Hol találsz rá? Ahogy az imént is írtuk, 
a víz fölé hajló ágakon. Mivel vándorló 
madár, ezért nem feltétlenül ugyanoda 
fészkel minden évben. A folyók és a pa-
takok környezetét választja, jellegzetes 
fészkét pedig viszonylag könnyű meg-
ismerni: a függőleges partszakaszba 
nagyjából egy méternyi hosszú csövet 
váj, amelynek végén egy katlan találha-
tó. Itt melengeti 6-7 fiókáját a kiöklende-
zett halszálkákból összeállított fészken.

Az agyszerű lény: 
a mohaállat

Nem a legszebb élőlénye a Tisza-tónak, 
de ő is bekerült a legérdekesebb élőlé-
nyeket összegyűjtő listánkba. A moha-
állat a tározóban igen ritkának számít, 
2019-ben főként a Dunában volt sok, 
de nem kizárt, hogy itt is találkozhatunk 
vele. Amellett, hogy szinte gusztusta-
lannak is nevezhető kinézetük, mégis 
van egy jó tulajdonságuk: szűrik a vizet. 

Ismerd meg  
a Tisza-tó legjeit,

csónakodból!Rengeteg természeti látnivalót 
lehet írni egy csónaktúra-aján-
lóban. Erről a korábbi lapszáma-
inkban is esett szó, melyeket az 
alábbi két Qr kódot beolvasva 
lehet megtalálni. A Tisza-tó hab-
jai mesések, ám ezúttal érdemes 
a távcsövet a nyakba akasztani, 
illetve a legnagyobb objektívet 
feltenni a fényképezőre, ugyanis 
segítünk megtalálni a Tisza-tó 
legkisebb, legszebb, legritkább 
és legmérgesebb teremtményeit!

Kovács Janka

Jégmadár

Mohaállat
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Ha elszaporodnak, akkor problémát 
okozhatnak bármilyen vízalatti objek-
tumon.

Hol találsz rá? Ezek a nagy, színes, 
kocsonyás gömbök telepeket hoznak 
létre és a víz alatt, a növényeken vagy 
bármilyen más objektumokon telep-
szenek meg. Mivel igen ritkán fordul 
elő ezen a környéken, ezért vajmi ke-
vés esély van arra, hogy strandolás 
közben összetalálkozzunk vele.

A halak halálmadara:  
a kormorán

Más néven nagy kárókatonának is szo-
kás hívni a Tisza-tavon is látható fekete 
madarakat, amiktől a halak rettegnek, 
és amiket a horgászok a pokolba kíván-
nak. Tudniillik rengeteg halat, akár több 
mint száz mázsa halat is elfogyaszta-
nak évente és akár egy 50 centiméte-
res halat is képes megenni. Gyérítésük, 
riasztásuk rendszeres a tó környékén, 
hiszen az értékesebb halakra vadászik, 
emellett sokszor el sem fogyasztja, 
csak megsebesíti áldozatait. 

Hol találsz rá? Repülés közben köny-
nyedén felismerhető jellegzetes alakja, 
de telepeit sem nehéz megtalálni. Az a 
fa, amelyik szinte teljesen csupasz és 
még fészkek is vannak rajta, ott nagy 
valószínűséggel kárókatonák teleped-

tek meg. Általában nagy számban fész-
kelnek a fákon, és a guanótól azok tel-
jesen kiégnek.

Az egy milliméteres  
virágú növény: a vízidara

A világ legkisebb virágát a Tisza-tavon 
is meg lehet találni, ez pedig nem más, 
mint a gyökértelen vízidara. Az apró 
növény csupán 1-1,5 milliméteres és 
csak mikroszkóppal lehet megvizsgál-
ni, hogy elvirágzott-e már. Egyáltalán 
nincs gyökere és alig nyolc nap alatt 
teljesen kifejlődik. Mivel övé a legki-
sebb virág, így a legkisebb termés cí-
met is megkapja. 

Apró termetével ellentétben kellő-
képpen sok tápanyag található benne, 
hiszen telis-tele van fehérjével, keményí-
tővel, számos aminosavat is, viszonylag 
nagy mennyiségű kalciumot, magnéziu-
mot, cinket és B12-vitamint tartalmaz. A 
Távol-Keleten termesztik, hiszen néhány 
nap alatt teljesen kinő.

Hol találsz rá? Nyáron a víz felszínén, 
télen pedig a víz fenekén, ahol áttelel.

A Tisza-tó húsevő  
növénye:  

a közönséges rence

Kedves sárga virágnak tűnhet a csó-
nakból – nekünk. De egy apró ráknak 
a temetője is lehet. A közönséges ren-
ce húsevő növény. Nem azért érdekes, 
mert gyökér nélküli és alámerülten él, 
szára 30-200 centiméter hosszú lehet, a 
levélzettel együtt 3-8 centiméter széles, 
hanem az életmódja miatt. Gömb vagy 
tojás alakú, tömötten összezsúfolt leve-
lekből képződött, mintegy 10 milliméter 
vastag, erősen szőrös csúcsrügyekkel 

Kormorán

Vízidara
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Társaságunk, a Tisza-tavi Hajózási Kft. a tó egyetlen profesz-
szionális hajózási szolgáltatója, mellyel bárki hozzájuthat a 
víz és a természet különleges ötvözete, a Tisza-tó felfede-
zésének élményéhez. Virágzó hínármezők, pihenő vagy táp-
lálkozó madarak és a tó legszebb „hangulatai” ismerhetők 
meg képzett túravezetők „tolmácsolásában” a romantikus 
vízi ösvényeket és nyílt vizű tómedencéket egyaránt bejáró 
kirándulásainkon. Flottánk 8-16 személyes fedett és nyitott, 
részben kerékpárszállításra is alkalmas kishajókból áll, me-
lyek teljes kapacitása meghaladja a 100 főt. 

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

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

Nyáron menetrend szerinti kishajójáratot üzemeltetünk 
Poroszló-–Tiszafüred között.

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

e-mail: nyugatifogado@t-email.hu

telel át, amelyek ősszel a növény elbomlásakor az iszapba 
süllyednek. A leveleken található nagyszámú tömlő állat-
fogásra szolgál, ezek szájadékát egy, csupán befelé nyíló 
csappantyú zárja le, a nyílás előtt pedig két, szárnyasan 
tagolt sörte található. A tömlők csapdaként működnek: 
belsejükben alacsony nyomás uralkodik, így amint egy vízi-
állat (például apró rák) megérinti az egyik sertét, a tömlőt 
lezáró csappantyú kinyílik, és a szívóerő hatására a vízzel 
együtt az állat is a tömlő belsejébe sodródik. 

A tömlők olyan villámgyorsan működnek – az egész 
folyamat mindössze fél milliszekundumot vesz igénybe 
–, hogy a foglyul ejtett állatnak esélye sincs a menekü-
lésre, sőt szabad szemmel a zsákmányszerzés folya-
mata nem is követhető, hiszen 600 g nehézségi gyorsu-
lással szippantja be áldozatát. A növény a foglyul ejtett 
zsákmányát végül fehérjebontó enzimek segítségével 
emészti meg. 

Hol találsz rá? Álló- vagy lassan folyó vizek, mocsarak, 
vizesárkok lakója; virágzási ideje júniustól szeptember vé-
géig tart, emellett sekély, tápanyagban közepesen gazdag 
vizekben a leggyakoribb. A békalencse-fajokkal lebegő hí-
nártársulást alkot. Kismértékű vízszennyeződés előmoz-
dítja fejlődését, erős szennyeződés esetén azonban érzé-
kelhetően megritkul.

Közönséges rence
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Ahogy a közúti autóvezetésben 
is vannak íratlan szabályok, mint 
a másik autós előzékenységének 
megköszönése vagy a dugóban 
alkalmazandó „cipzár elv”, úgy a 
vízi közlekedés során is vannak 
olyan esetek, amikor segítségére 
lehetünk a másik közlekedőnek. Az 
illemszabályokról Jónás Attilát, a 
Stég Szabadidőközpont vezetőjét 
és Kalán Róbertet, az abádszalóki 
Yacht Kikötő vezetőjét kérdeztük.

Mit mond a jogszabály?

Legelőször is érdemes kiemelni a jobb-
ra tartás szabályát. A szabály szerint a 
nagy, azaz a 20 méternél hosszabb hajó 
elsőbbséget élvez minden más előtt. 
Ezután a szabály annak adja az elsőbb-
séget, amelyik vízen közlekedő jármű 
jobban ki van téve a természet erőinek. 
A sorban a vitorlás kishajó következik, 
annak mindenkivel szemben elsőbbsé-
ge van, kivéve a nagyhajóval. A követ-
kező az evezős, ami előnyt élvez a gépi 
hajtásúakkal szemben, de a vitorlásnak 
és a nagyhajóknak elsőbbséget kell 
adnia. A gépi kishajónak és csónaknak 
előnyt kell adnia az evezősnek, a vitor-
lásnak, valamint a nagyhajónak, így ez 
a legkiszolgáltatottabb. Tehát, ha bére-
lünk egy ilyet, akkor tudnunk kell, hogy 
nem fogják nekünk megadni az elsőbb-
séget, mert azt nekünk kell megadni a 
többieknek. 

Ahogy a közúti közlekedés során, úgy 
a vízinél is tilos az alkoholfogyasztás és 
itt is van sebességkorlátozás. A Tisza-tó 
partélétől mért 200 métertől, valamint 
az öblítőcsatornákban sebességkorlá-
tozás van elrendelve. Ez azt jelenti, hogy 
a megengedett nem lehet több 10 km/
h-nál. Az öblítőcsatornákban pedig úgy 
kell elhaladni egymás mellett, hogy ne 
keltsen egyik fél se hullámot. A kikötött 
hajók és az úszóművek mellett 
úgy szükséges elhaladni, 
hogy ne keletkezzen 
olyan hullám vagy 
szívóhatás, amely 
úgy megmozgatja a 
vizet, ami által a ha-
jók egymásban kárt 
tehetnének vagy az 
ott tartózkodó sze-
mélyek veszélybe ke-
rülhetnének.

A részletes vízi köz-
lekedés szabályairól 
a QR kódot beolvasva 
tudhatsz meg többet:

Illemszabályok, amit tarts be!

– Az íratlan szabályok azért jönnek lét-
re, hogy ezzel is elkerülhetők legyenek a 

balesetek és a dühös megnyil-
vánulások. A harag pedig 

szerintünk nem való a Ti-
sza-tóra – fogalmazott 

Jónás Attila, akinek 
véleményét Kalán 
Róbert is osztja. Ket-
tejükben közös, hogy 
a vízen tartózkodás 
minden módját hasz-

nálják a nyári szezo-
nok alatt: kézzel hajtott 

Ismerd meg
a Tisza-tó

Ahogy a közúti autóvezetésben Ahogy a közúti közlekedés során, úgy A részletes vízi köz-

közlekedési etikettjét!

Kovács Janka
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a Tisza-tó

csónakkal, motorcsónakos horgászként, 
strandolóként és nem utolsó sorban 
vízisportolóként is. Az elmúlt évek és 
évtizedek tapasztalatát összegyűjtve fo-
galmaznák meg a Tisza-tó közlekedési 
etikettjét, ehhez a horgászok, vízisportot 
űzők, kikötősök és hajótulajdonosok vé-
leményét is kikérnék.

A Tisza-tavi vízi közlekedés egyik 
legproblémásabb pontja a hullám-
keltés, amelyből a legtöbb konflik-
tus származik. Tolóhullámot kelteni 
motorcsónakkal, és így elhaladni egy 
másik közlekedő mellett az egyik leg-
illetlenebb dolog. Ilyenkor ugyan nem 
megy gyorsan a csónak, de olyan 
hullámokat kelt, ami a mellette hala-
dót könnyen megdobhatja. Nemcsak 
azért érdemes lassabban közlekedni, 
hogy ezzel mást ne veszélyeztessünk, 
hanem azért is, mert így jobban lehet 
gyönyörködni a tájban is. Ha pedig víz-
be esett embert látunk, azonnal sies-
sünk a segítségére! 

Az sem mindegy, hogy a motorcsóna-
kon belül hol ülünk. Sokak kedvelt helye 
a csónak orrának az eleje és az, hogy 
menet közben a vízbe lógatja a lábát. 
Viszont ez a a legveszélyesebb dolog, 
hiszen így könnyen a vízbe eshetünk! 
Ha egy jó instagram fotót szeretnénk 

készíteni, akkor ne menet közben üljünk 
fel oda! – tanácsolják a tapasztalt ha-
jósok. 

Kevés turista tudja, de a kikötőknél 
nem szabad hullámot kelteni, erre tábla 
is figyelmeztet. Erre azért van szükség, 
mert a hullám a parthoz érve összeüti 
a csónakokat és a hajókat, amivel akár 
komoly kárt is lehet okozni másnak. Ér-
demes már a tábla előtt 200 méterrel 
csökkenteni a sebességet, hogy bizto-
san hullámkeltés nélkül lehessen átha-
ladni a kikötő előtt.

A Tisza-tó a vízisportolásra is alkal-
mas hely, ezért ne lepődjünk meg azon, 
hogyha összetalálkozunk például egy-
egy fánkozóval. Ha egy ilyen helyzetbe 
kerülünk, érdemes egy kicsit várni, hogy 
a hajós befejezhesse a sportot. Ha el-
enged, akkor a keltett hullámra érde-
mes ráfordulni, mert ha az oldalról kap 
el, biztosan bepánikolunk! 

A közlekedési etikett részletes kidol-
gozására várják az észrevételeket és 
a javaslatokat az ötletgazdák, akiket a 
szervezetük oldalán lehet elérni!

Éttermünk gyönyörű 
környezetben, közvetlenül 

az élő Tisza partjánál található. 
Tájjellegű halételeink  

(pontyhalászlé, haltöpörtyű…)  
mellett sertés- és baromfihúsból készült  

fogásokból is választhatnak.

 
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

F E H É R A M Ú R

Halászcsárda

         feher.amurhalaszcsarda 

fogásokból is választhatnak.



P r o f e s s z i o n á l i s 
horgász és motoros 

H A J Ó K
a Hírös Yachttól

Hírös Yacht Club Kft.
Telefon: +36 20 356 76 17

e-mail: 
info@hirosyacht.hu
www.hirosyacht.hu

Ha saját hajódon  
szeretnéd tölteni 

Tisza-tavi nyaralásod, 
úgy keresd a Hírös 

Yachtot, ami a Server 
Boat, a Wave Boat és 

a Terhi ABS Boat 
magyarországi 

képviselete. 
Ismerd meg hajóinkat!

A Terhi hajók szerte a világon 
megtalálhatóak, ami teljesen 
érthető, hiszen kedvező áruk 
és magas minőségük miatt 
remek választás lehet bárki 
számára. A finn gyártó 16 
modellel kínálja a hajóit, ame-
lyek a különleges gyártási 
technológiának köszönhető-
en sokkal tovább megtartják 
az értéküket a hasonló kate-
góriás hajókhoz képest.

A gyártó célja, hogy tar-
tós, időtálló hajókat hoz-
zon létre, felülete könnyen 
tisztán tartható legyen, ki-
alakítása pedig rendkívül 
praktikus. 



472020. TAVASZ

P r o f e s s z i o n á l i s 
horgász és motoros 

H A J Ó K
a Hírös Yachttól

A Terhi hajók dupla vastagságú-
ak: egy külső és egy belső héj-
szerkezet található rajtuk, ame-
lyek behatás- és időjárásálló ABS 
hőkezelt műanyagból készülnek. 
A két héj közötti részt víztaszító 
poliuretán habbal töltik ki, amitől 
rendkívül stabil és akár elsüly-
lyeszthetetlen is lesz.

A gyártó figyelmet 
fordított a hajó szá-
razföldi mozgatásá-
ra is, így a sólyázás 
nem lesz rémálom! 

A belső kialakításán remek és 
praktikus tárolórekeszeket talá-
lunk, amelyek segítik az evezőla-
pátok lefogatását és a magunk-
kal vitt motyónkat is el tudjuk 
benne zárni. 

A hajók önleeresztő nyílá-
sainak és vízelvezető csa-
tornáinak köszönhetően 
akkor sem kell idegesked-
nünk, ha egy nagy nyári 
eső kapja el hajónkat.
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JEGYEK országszerte kaphatók!
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JEGYEK országszerte kaphatók!

A tó 67 km hosszú gátkoronája 
számos látványossággal szolgál 
annak a kerékpározónak, aki neki-
veselkedik a körbetekerésének. A 
tározó látványa felülmúlhatatlan, 
de a környéket is érdemes brin-
gával bejárni. Az alábbiakban a tó 
észak-keleti partjára kalauzoljuk 
el az olvasót 58 km-en keresztül, 
ahol a természeti látnivalók mellett 
kulturális programokat is talál.

Kiindulópont: Tiszafüred, Morotva 
Kerékpáros Pihenőpark

Nem is lehetne stílszerűbb kiindulópon-
tot választani egy kerékpáros túrához, 
mint a Morotva Kerékpáros Pihenőpar-
kot. Ajánlott a kulacsot vízzel feltölte-
ni és némi harapnivalót is beszerezni 
hozzá, hiszen az elkövetkezendő 58 km 
igen mozgalmas lesz. A kerékpártúrá-
hoz nem biztos, hogy a vékonykerekű 
országúti lesz a legjobb választás, sok-
kal inkább ajánlunk egy kényelmesebb 

mountain- vagy trekkingbike-ot. Minde-
mellett pedig kiemelten fontos, hogy mi-
vel nagyrészt nem védett kerékpárúton 
kell tekerni, hanem fő- és mellékutakon, 
ezért be kell tartani minden KRESZsza-
bályt és bukósisak, valamint láthatósági 
öltözet viselete is ajánlott. 

Miután minden felszerelésünket ösz-
szepakoltuk, vegyük célba a közeli kör-
forgalomnál lévő benzinkutat, ahonnan 

jobbra kanyarodva egészen addig teker-
jünk, míg meg nem látjuk a 34-es út táb-
láját, ahol szintén jobbra kell fordulnunk. 
Addigra már biztosan bemelegednek az 
izmaink és már meg sem kell állnunk 
egészen Tiszaigarig.

Első megálló: Tiszaigar, 
Mátyás király fája

Tiszaigarra beérve mesefigurának öl-
töztetett szalmabálák és tükörsima út 
fogad bennünket. Ha az Arborétum felé 
vesszük az irányt, mellette a szántóföl-
dön könnyen megtalálhatjuk Mátyás 
fáját, hiszen jellegzetesen kimagasodik 
a látképből.

Van egy legenda, miszerint igazsá-
gos királyunk, Mátyás az országjárása 
során pihent meg ennél a kocsányos 

Tavaszi bringás 
túratipp, ha már túl vagy 
a Tisza-tó gátkörön

TIPP: Tiszafüreden, 
rengeteg helyen bé-
relhetsz kerékpárt, így 
nem kell magaddal 
cipelned az autóban 
vagy a vonaton! !

Kovács Janka

Tiszaigar, Mátyás fája

Tiszafüredi Morotva 
Kerékpáros Pihenőpark
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tölgynél. A legendát az támaszthatja 
alá, hogy a Tisza valamikor Tiszaigar 
mellett kanyargott és bizonyára itt is volt 
átkelőhely, amin átkelhetett királyunk. A 
legendát viszont az cáfolja, hogy egyes 
becslések szerint a fa kora 250 év kö-
rüli lehet, így biztosan nem időzhetett 
itt Mátyás király. A fáról vajmi kevés 
információ lelhető fel, de a Magyar Ki-
rályság (1819–1869) Második katonai 
felmérésének térképe a mai arborétum 
környékére jelez egy fát. Tudniillik a gé-
meskutak, fák, útmenti keresztek mind-
mind tájékozódási pontként szolgáltak 
hajdanán. A fa becsült korát, valamint 
mai, hatméteres törzskörfogatát, húsz-
méteres magasságát összevetve a tér-
képen jelzettel valószínűsíthető, hogy 
segített az eligazolódásban. A fa alatt 
érdemes kicsit elidőzni, érezni a kisugár-
zását, megsimítani törzsét.

Második megálló: Tiszaörs,  
temetőkápolna

Folytatva az utat a 34-es úton, a kö-
vetkező megálló Tiszaörs. A falu főut-
cájának közepére érve két templomot 
is láthatunk, de tekintetünk inkább a 
dombon állóra szegeződik. A Tiszaörsi 
Temetőkápolna az átutazó szemét is 
rögtön megkapja, hiszen kevés ilyen lát-
vány van az Alföldön. A kápolnát a falu 
legmagasabb pontjára, egy 94,1 méter 
magas kunhalomra építették 1880-ban, 
amelyhez 14 stáción keresztül lehet fel-
jutni. A kápolna és a temető érdekessé-
ge, hogy az egykori plébános, Kanizsay 
Károly saját költségén építtette és halá-
lakor itt helyezték őt örök nyugalomra. 
Az odavezető út két oldalán található 
stációkat a faluban élő családok bevo-

násával építették, akik gondozták is, és 
később ezek környékére temetkeztek. 
A temetőben csak 1970-ig lehet találni 
sírokat, ugyanis ekkor lezárták. 

Harmadik megálló: Pusztakettős 
vasúti megállóhelye

Kunmadaras felé kell venni az irányt. Mi-
után baloldalon elhagytuk a tiszaörsi 
fürdőt, 4-5 km múlva jobbra fordul-
va, a Tiszafüredi öntöző főcsatorna 
mentén kell továbbhaladni. Érdemes 
itt figyelni a navigáció jelzéseit, hi-
szen most egy darabon földúton kell 
tekerni. Aki rabja az Alföld végtelen 
pusztaságának, annak a szántóföldek 
és a csatorna mellett tekerni igazán 
kellemes kikapcsolódást fog jelen-
teni. Az út során egy halastó mellett 

is elhaladhat a kerékpáros, majd egy 
éles jobb kanyar után már látszódik is 
Pusztakettős megállója a pusztában. 
A Karcag-Tiszafüred vasútvonal men-
tén fekszik az állomásépület, amit mú-
zeumnak alakítottak át. Az évben kizá-
rólag május 1. és szeptember 6. között 
áll meg itt a vonat és csak ekkor nyit 
ki a helyiség is – ha szerencsénk van, 
be is lehet menni! Ha esetleg ez még-
sem sikerülne, akkor kárpótol bennün-
ket a látvány és az épület ötletes ki-
vitelezése, hiszen egy mozdony elejét 
építették a falba. A vasutas és a retro 
használati tárgyakkal berendezett mú-
zeum olyan hatást kelt, mintha száz 
évet tekertünk volna vissza az időben. 
Igyunk egy kávét vagy egy bambit, ha 
nyitva találjuk, és fotózkodjunk is a jó-
pofa épület előtt!
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Negyedik megálló: Tiszaszentimre, 
Egyházi Pecsétes Téglák  

Magángyűjteménye
Pusztakettős megállóhelye után to-

vábbra is a szántóföldek mellett kell 
tekerni, majd hamarosan elérve Tisza-
szentimre települését ismét aszfalton 
lehet a bringánk kereke. A falu főutcáján 
haladva a református templom felé kell 
venni az irányt, hogy megismerhessük 
az egyházi pecsétes téglák titkait. A he-
lyi lelkész, Fodor Gusztáv lebilincselő 

előadásában lehet megismerni az egy-
kori mesterek remekműveit, amelybe 
monogramjukat és a tégla készítésének 
évszámát rajzolták, de vannak olyan da-
rabok is, amelyek egy gyerek lábnyomát 
vagy egy macska mancsnyomát őrzik. 
A lelkész úr maga is gyűjti a pecsétes 
téglákat azóta, hogy a templom felújítá-
sánál rengeteg ilyen, régi tégla került elő. 
A kiállítás megtekintéséhez előzetes be-
jelentkezés szükséges!

Ötödik megálló: Tiszaderzs,  
Domonkos-rendi templomROM

Tiszaderzsre a Szöllősi úton érünk be, 
ami a főútra visz ki. Itt meg is látjuk a 
táblát, ami a 13. századi romtemplomot 
jelzi. A templomrom köré kellemes kis 
parkot alakítottak ki és egy tábla írja le 
történetét. A román stílusú templomot 
Rabutin tábornok rombolta le az 1700-
as évek elején és egy legenda úgy tartja, 
alatta egy titkos alagút található, ami a 
közeli Borbély kastélyhoz vezet. A terü-
leten a ’30-as évek idején ásatásokat 
végeztek és előkelő gazdag avar törzs 
maradványaira bukkantak: bronz- és 
rézveretes használati tárgyak kerültek 
elő a föld mélyéből. 

Innen már közel a cél: Tiszafüred, 
ám előtte érdemes tekerni egyet a Ti-

szaderzs mellett található Cserőközben, 
ami egykoron menedéket jelentetett a 
falu lakóinak a török, tatár, labanc elől. 
Az itteni Holt-Tisza páratlan növény- 
és állatvilágát mi sem jellemzi jobban, 
minthogy 1996-ban, az akkor már száz 
éve kihaltnak hitt kosbor nevű növény-
re találtak a Cserőközben. Innen már a 
Tisza-tó gátjára érünk, amelyről le sem 
kell térnünk, ha Tiszafüredre szeretnénk 
visszaérni.

A túra koordinátáit 
ezzel a QR kóddal 

eléred: 

A PATKÓS CSÁRDA  
a Hortobágy nyugati kapujában 

egész évben nyitva tart.

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

patkoscsarda@gmail.com

A csárda hagyományőrző étterme  
magyaros hangulattal, ízekkel,  

bőséges választékkal várja vendégeit.

Betyártalálkozó 
2020. szeptember 12.
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A Tisza-tó gátja szinte az ország-
ban is egyedülálló nemcsak párat-
lan panorámája, hanem közlekedé-
se miatt is. Most összegyűjtöttünk 
minden szabályt azért, hogy 
baleset- és büntetésmentesen érd 
el a célodat!

Bringával

A kerékpárosok számára május elsejé-
től október végéig lezárják az autófor-
galom elől a gátkoronát, így könnyedén 

és nyugodtan át tudnak hajtani rajta. A 
Tisza-tó védtöltésén történő kerékpáro-
zás során több sorban is haladhatnak 
a biciklizők, ha azzal a közlekedés töb-
bi résztvevőjét nem zavarják. Ha másik 
jármű közeledik feléjük, akkor azonban 
a jobb szélre igazodva, lehúzódva egy 
sorba kell rendeződni.

A kerékpározás utasszállítási szabá-
lyai itt is változatlanok:

• Kétkerekű kerékpáron 16. életévét 
betöltött személy a kerékpár pótülésén, 
egy 10 évnél nem idősebb utast szál-
líthat.

• Kettőnél több kerekű kerékpáron 
csak 17. életévét betöltött személy szál-
líthat utast.

A kerékpárt itt is ki kell világítani éj-
szaka és korlátozott látási viszonyok 
között a kerékpárosnak – lakott terü-
leten kívül – fényvisszaverő ruházatot 
kell viselnie!

A bicikli kötelező felszereléseinek 
meglétére is nagy gondot kell fordítani!

TILOS:
• a közlekedés során a kormányt 

mindkét kézzel egyszerre elengedni
• oldalkocsit, egyéb vontatmányt (ke-

rékpár-utánfutó kivételével) hozzákap-
csolni

• oldalra kinyúló, előre vagy hátra 1 
méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt 
akadályozó, vagy a személy- és vagyon-
biztonságot egyébként veszélyeztető 
tárgyat szállítani

• állatot vezetni
• kerékpárt más járművel, illetőleg ál-

lattal vontatni

Autóval

Ahogy a közúton, úgy a töltésen is 
alapvetően a KRESZ szabályai érvénye-
sek, de itt néhány más, különlegesebb 
szabályt is be kell tartani. Ahhoz, hogy 
a gáton közlekedhessünk, „gátjárási” 
engedélyt kell vásárolni. Ezt a legtöbb 
horgászboltban és kikötőben megvált-
hatjuk. Arra nincs lehetőség, hogy online 

Hogyan közlekedj 

a gáton 
kerékpárral és autóval?



532020. TAVASZ

vásároljuk meg ezeket, csak személye-
sen lehet ilyet beszerezni. 

Téves az a gondolat, hogyha meg-
váltottuk az engedélyt, az egész gátko-
ronán akár körbe is mehetünk. Közúti 
közlekedés céljára, települések közötti 
közlekedésre nem vehető igénybe. A 
hozzájárulás csak a horgászhelyek, csó-
nakkikötők, szabadvízi strandok megkö-
zelítésére szolgál, valamint a közlekedé-
si hozzájárulás személy és áruforgalom 
lebonyolítását szolgáló átmenő célú 
közlekedésre nem érvényes, ilyen célú 
közlekedésre az árvízvédelmi töltésko-
rona igénybevétele tilos! 

A Tisza-tó gátkoronája május elsejé-
től október végéig a kerékpáros forga-
lom számára ad csak lehetőséget a kör-
bejárásra, hiszen olyan gátsorompókkal 
zárják le, amelyen csak az egy nyom-
vonalon haladó jármű számára biztosí-
tott az átkelés. Tehát a bringások és a 
segédmotort vezetők könnyedén átjut-
hatnak, de egy autó már nem fér rajta 
át. A sorompók környezete kamerával 
megfigyelt terület, a hozzájárulás meg-
vásárlásával a hozzájárulás birtokosa 
hozzájárul álló és mozgókép, hangfel-
vétel készítéséhez, és annak esetleges 
hatósági eljárásban történő felhaszná-
lásához. A továbbiakban érdemes tud-

ni, hogy sportcélú járművel (pl.: quad, 
cross, enduro) a védtöltésen közlekedni, 
tartózkodni szigorúan tilos! A hozzájáru-

lás másra nem ruházható át, csak a 
feltüntetett járműre érvényes. 

Ha autóval szeretnénk megközelí-
teni egy horgászhelyet, úgy ne hajt-
sunk gyorsan, hiszen az árvízvédel-

mi töltésen való közlekedés esetében a 
megengedett legnagyobb sebesség 40 
km/h. A töltésen közlekedő kerékpáro-
sok részére a gépkocsival elsőbbséget 
kell biztosítani! A gáton kialakítottak 
olyan megállóhelyeket, amelyeknél le 
lehet húzódni és könnyedén el lehet en-
gedni a kerékpárosokat.

1. Kell egy biciklis nadrág és fel is kell venni, bármilyen furán érezzük ma-
gunkat benne. A biciklink ülése hiába lehet puha, ha nem vagyunk a 

hosszú bringatúrákhoz szokva, egy 67 km-es táv során elég kellemetlen tud 
lenni a fájdalom.

2. Melegítsünk be! Ez lehet akár egy kis séta is. Utólag jöhetünk csak rá, 
hogy jobban ment volna az első 10 km, ha néhány gyakorlattal beme-

legítettük volna az izmainkat! 

3. Legyen szemünk „hátul” is! Igaz, hogy ez egy lehetetlennek tűnő dolog, 
de a lényeg, hogy ne csak előre figyeljünk és ne az út közepén menjünk, 

mert jöhet mögöttünk autó. Ilyenkor húzódjunk le és engedjük el! Ne hallgas-
sunk közben zenét, mert úgy kizárjuk a külvilágot és ezzel veszélybe sodor-
hatjuk magunkat! 

4. Álljunk meg néha! Ha látunk egy szép helyet, mindenféleképpen szán-
junk időt egy szelfire vagy egy fotó készítésére! Persze ne csak azért, 

hogy posztoljuk a közösségi média valamelyikére, hanem hogy magunknak 
tegyük el a pillanatot örökre!

5. Találjuk meg azt a tempót, amit sokáig tartani tudunk! Van, akinek a las-
sabb, másnak a gyorsabb ütem szükséges ahhoz, hogy egyenletesen, 

kifáradás nélkül tudjon haladni. Ugyanez érvényes a bicikli sebességfokozatára 
is, amit érdemes a terepviszonyok és a szél irányának megfelelően beállítgatni.

feltüntetett járműre érvényes. 

teni egy horgászhelyet, úgy ne hajt
sunk gyorsan, hiszen az árvízvédel

5 
TANÁCS A BRINGÁS  
TISZA-TÓ KERÜLÉSHEZ
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CSÓNAKMOTOROK KÉSZLETRŐL AZONNAL!

SUZUKI SÁNDOR
5310 Kisújszállás, Közraktár u. 4. Tel.: +36-59/520-750

www.suzukisandor.hu

TELjES KöRű ALKATRÉSZELLáTáS ÉS SZERviZ, AKáR KiSZáLLáSSAL iS!

DF 2,5 S
199.900 Ft

DF 6 AS 
389.900 Ft

DF 6 AS fehér
418.900 Ft

DF 9,9 BS 
779.900 Ft

DF 9,9 BES
799.900 Ft

D360AL hajótest 559.000 Ft

Ford kishaszonjárművek évi 2,5% FIX  
kamattal, NHP finanszírozás keretében!*

*NHP finanszírozás: Forint alapú, fix kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás. Ügyleti kamata fix 2,5%. Futamideje: 
36-96 hónap. Minimális önerő mértéke: bruttó vételár 20%-a. Minimálisan felvehető hitelösszeg 3 millió forint, Casco megkö-
tése kötelező. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az autók illusztrációk. További részletekről érdeklődjön márkakereske-
désünkben. Üzemanyag fogyasztás: 3,8-10,7 l/100 km, károsanyag-kibocsátás: 90-281 g/km.

Sándor Service K. 5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75. 
Tel.: +36-59/321-134, Mobil: +36-30/584-6579, +36-30/985-0052
e-mail: fsandor@sandorservice.t-online.hu; www.fordsandorservice.hu

Áraink visszavonásig, ill. a készlet erejéig érvényesek.
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Idén 80 éves lett az az öntöző-
csatorna és annak szivattyútele-
pe, amelyet 1940. június 20-án 
helyezett üzembe Horthy Miklós 
kormányzó, Teleki Pál miniszterel-
nök, Teleki Mihály földművelésügyi 
miniszter, Kállay Miklós, a Magyar 
Királyi Öntözésügyi Hivatal elnöke 
és József főherceg. Az ipartörté-
neti jelentőséggel bíró épületben a 
mai napig ugyanazok a szivattyúk 
dolgoznak, amiket nyolcvan évvel 
ezelőtt üzembe helyeztek. 

Tiszafüred gátkoronáján helyezkedik 
el a szivattyútelep, amelynek csator-
náján akár sétálni is lehet. A telep ren-
geteg titkot és történetet rejt, előzetes 
bejelentkezés után a turisták számára 
is látogatható. A létrejöttéhez egészen 
az 1930-as évekig kell visszamennünk, 
amikor egy rettentő aszályos nyarat 
sínylett meg a mezőgazdaság. Azért, 
hogy egy esetlegesen ismét bekövet-
kező hasonló helyzetet megakadá-
lyozzanak, elkészítették hazánk első 
öntöző rendszerét, amelynek végpontja 
a Horthy kastély kétezer holdas területe 
Kenderes-Bánhalmán. 

Az építkezés 1937-ben kezdődött 
meg, ahogyan a korabeli dokumentu-
mokból olvasható:

„Az 1937. évi XX. tc. az öntözéses 
gazdálkodás lehetővé tétele érdekében 
– még pedig elsősorban a Tiszántulon 
– szükséges munkálatok végrehajtására 
és a létrehozott öntözőmüvek majdani 
megfelelő kihasználásának előmozdi-
tására évenként legalább 5 milliós rész-
letekben, összesen 80 millió pengőt 
biztosit.”- írta Lampl Hugó okl. mérnök, 
miniszteri tanácsos, a m. kir. öntözés-
ügyi hivatal vezetője. Ennek egyik eleme 

volt a Tiszafüredi öntözőrendszer is, ami 
egy 380 km2-es, erősen vízhiányos terü-
letet látott el a szükséges mennyiségű 
és minőségű öntözővízzel. A rendszer 
40+878 fm hosszú Tiszafüredi öntö-
ző-főcsatornából, 10 db elsőrendű mel-
lékcsatornából áll. 

A szivattyútelepet a gátról tudjuk 
megközelíteni, az épületet már érde-
mes kívülről is körbejárni. A KÖTIVIZIG 
ott dolgozó kollégái kellőképpen felké-
szültek a létesítmény történelméből és 
rengeteget tudnak mesélni. Ahogy a 
helyszínen lévő Szabó László gépkezelő 

Tiszafüreden található
az ország egyetlen

függőcsatornája

Kovács Janka
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elmondta, érdemes egy bő órát a bejá-
rásra és az idegenvezetésre szánni. Ha 
pedig már a bejárásnál tartunk, a telepet 
nem volt egyszerű megközelíteni a meg-
épülése után több évtizedig. 

Az építkezés nemcsak magának az 
épületnek a felhúzását jelentette: az ak-
kori gépkezelő a munkahelyét árvízkor 
csónakkal tudta megközelíteni, hiszen a 
telepet egy mesterséges szigetre építet-
ték. Tudniillik, a mostani kerékpárútként 
is használatos gát abban az időben még 
nem állt és azért is volt szükség a füg-
gőcsatornára, hogy árvízkor a víz be tu-
dott folyni alatta. Tiszafüred településé-
nek pedig nemcsak újdonságot jelentett 
a megépülése, hanem azt is, hogy ekkor 
vezették be a villanyáramot.

Aki a gépek szerelmese, annak bizo-
nyára ez lesz a kedvenc Tisza-tavi hely-
színe, hiszen az épület elképesztő dolgo-
kat tartogat számára. A vízfelöli oldalon 
található a szivattyúzó akna, ami a vízki-

vételi mű Tisza folyó medrébe süllyesz-
tett része. E műtárgy biztosítja a szívó-
csövek és a folyó kapcsolatát. Alakját 
tekintve két 4,00 m átmérőjű félhenger-
rel lezárt és 8,00 x 4,00 m alapterületű, 
11,20 m magas hasáb, ami három rész-
re tagolódik (szívócsövenként egyre). 
A víz beömlését 6 db, egyenként 1,00 x 
1,60 m nyílásméretű, zsiliptáblával ellá-
tott beömlőnyílás biztosítja. A szivattyú-
telep kivitelezési munkái a szivattyúzó 
akna építési munkáival kezdődtek meg 
1937. október 27-én. A beömlőnyílások 
az egykori vízmércén mért +300 cm 
alatti tiszai vízállások idején a szívóakna 
tetejéről elzárhatóak voltak. 

Az épület mellett a benne található 
szivattyúk is gyönyörűen restaurálva 
vannak és pontosan kivehető rajtuk 
a gyártási évszámuk és típusuk. Az 
öntözővizet 3 db egyenként Ø 1200 
mm szívócső szállítja a szivattyútelep 
gépterme alatt elhelyezkedő 11 méter 
mély szivattyúaknában található CSV-
1200/754-GANZ függőleges tengelyű, 
két lépcsős propellerszivattyúkhoz. 

A szivattyúk meghajtását biztosító 
1939-ben gyártott GANZ FBV 26/540 
villanymotorok a gépteremben találha-
tóak, ezek teljesítménye motoronként 
275 kW (370 LE). A szivattyútelepet 2 
gépegységgel adták át. A 3. állás csu-
pán tartalékként funkcionált, beüzeme-
lését a II. világháború befejezését köve-
tően végezték el, e motor gyártási éve: 
1944.

Miután a vizet beszivattyúzták, az to-
vábbindul a nyomómedencébe, ami a 
gépházat a csatornahíddal köti össze, 
ami a leglátványosabb része a telepnek. 
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Korábban nem volt befedve a függőcsa-
torna, ekkor a szélén egyensúlyozva le-
hetett rajta közlekedni. A csatornahíd 13 
db pillérből áll, a teljes hossza: 319,56 
m. Alakja félkör, esése pedig 1,97%, 
ami átszámítva 64 cm-nek felel meg a 
csatorna két végpontja között. E nagy 
esés miatt a kiemelt 6 m3 vízmennyiség 
2,77 m/s sebességgel „rohan” át a csa-
tornahídon. A félköralakra pedig azért 
van szükség, hogy minél gyorsabban és 
akadálymentesen tudjon áthaladni a víz 
benne. A legjobb fotókat innen lehet ké-
szíteni, de érdemes a lábunk elé is nézni, 
nehogy felbukjunk! A csatornahíd alatti 
mélyedésben az eső- és talajvíz megje-
lenik, amit a vízimadarak és még egy-
egy ide tévedő vidra számára is kedvelt 
hely. 

A függőcsatorna végén a csillapító-
medencét találjuk, amelynek feladata, 
hogy a csatornahídból érkező nagy 
sebességű víz energiáját megtörje és 
továbbterelje az öntöző-főcsatorna irá-
nyába, továbbá az, hogy a durva hor-
dalékanyagot visszatartsa, nem utolsó-
sorban pedig a helyszíni viszonyokból 
adódó éles irányváltást megoldja. For-
mája egy pipára emlékeztet, amelyre ha 
egy falevelet dobunk működése közben, 

az nem mozdul el, hanem egy helyben 
marad. Innen a csatorna a régi temető 
mellett folyik el, de ha van rá lehetőség, 
érdemes megnézni azt is, mit rejt a csil-
lapítómedence külseje… Mégpedig nem 
mást, mint egy kis emléktáblát, amelyen 
az 1940. március 23-as dátum szerepel 
91,29-es vízszinttel és a felirattal, amin 
a JEGES ÁR felirat olvasható. Bizonyára 
sokan emlékeznek a néhány évvel ez-
előtti tiszai jeges árra, ami a tiszacsegei 
kompot is magával ragadta – hasonló 
történt ebben az időben és ennek állítot-
tak emléket az akkor itt dolgozók. 

Ha továbbkövetjük a csatorna útját, 
akkor a temető elejére jutunk ki. Itt egy 
felújított tornácos ház található, ami ma 
szálláshelyként üzemel, de valamikor a 
csatornaőr lakta és teljesítette itt szol-
gálatát. 

A csatorna az elmúlt 80 évben folya-
matosan ellátja a környék földjeit a Ti-

sza vizével és a szivattyúteleppel együtt 
folyamatosan karbantartják a szakem-
berek. A szivattyútelep nemcsak Tisza-
füred vagy a KÖTIVIZIG egyik büszke-
sége, hanem az egész országé, hiszen 
sehol máshol nem találkozni ehhez 
hasonló létesítménnyel. Fennállásának 
kerek 80. évfordulóján, június 20-án egy 
kis megemlékezést terveznek a fenntar-
tói, amelyről a www.kotivizig.hu oldalon 
adnak tájékoztatást a későbbiekben.

3384 Kisköre, Tisza II.  � Telefon: 36/558310 
e-mail: kiskore.szmg@kotivizig.hu

Előzetes bejelentkezés alapján egész évben látogathatóak a műtárgyak, 
ám ehhez bejelentkezés szükséges 

a KÖTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökségének valamelyik elérhetőségén:
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KalandPart – NO PET Part!

Az első PET mentes strand a Tisza-tónál!

élményfalu

a tisza-tó

kalandközpontja

Ugorjatok be hozzánk 
Sarudra!

*  Bámely Tisza-tavi szolgáltató által kiállított és a Kalad-

Parton 48 órán belül leadott bizonylat

**1 személy 1 szolgáltatáshoz 1 blokkot válthat be

A KalandParton még a Tisza-tavi 

szolgáltatóktól kapott

NYUGTÁD IS ÉRTÉK!

Minden 5.000 Ft feletti nyugtád*

 10% kedvezményt** ér

a KalandPart szabadidős

programjainak árából.

egy blokkal most olcsóbban!

www.elmenyfalu.hu

+ 1 ÚJRAHASZONOSÍTÁSI LEHETŐSÉG

SARUDON!
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Aki nézegette már a tartalom-
jegyzékünknél lévő térképet, az 

bizonyára láthatta, hogy telis-tele 
van érdekes földrajzi nevekkel, 
amelyekkel vélhetően korábban 
még sosem találkozott. Ezek 
megfejtésében Szuromi Rita tör-
ténész - aki a Tisza-tó települése-
inek történelmét is kutatta - segít 
eligazodni, sőt megtudhatjuk azt is, 
hogy az egyes települések honnan 
kapták nevüket.

Kis Tisza-tavi etimológia

Eredetüket vizsgálva, a földrajzi nevek 
nem másról, mint a múltról vallanak. A 
tó területén és környezetében számos 
vízrajzi eredetű nevet használunk ma is, 
amelyek a folyószabályozás előtti álla-
potokra utalnak. 

A Porong egy árvízmentes sziget volt, 
melyet kaszálóként hasznosítottak. A 

Szartos az esőzések után víz alá kerülő 
terület megnevezése. Az különböztette 
meg a Fertőtől, hogy az utóbbit állandó 
mocsaras, pangóvizes környezet jelle-
mezte. A fertőben szívesen fürdették a 
disznókat, libákat, Poroszló környékén 
ma is megtaláljuk ezeket az elnevezése-
ket: Disznófertő, Libafertő, Bikafertő. A 
Mirhó olyan lapos terület megnevezésé-
re szolgált, amely mélyen helyezkedett 
el és medre lapos volt. Az Apota elneve-
zésben ugyancsak a gyakori vízborítás, 
a pangóvíz jelenléte köszön vissza. A 
tiszai emberek modern műszerek hiá-
nyában is jól ismerték saját környezetü-
ket, így pontosan tudták, melyek azok a 
helyek, amelyek az áradások idején csak 
időszakosan kerülnek víz alá, s melyek 
azok, amiket az év nagy részén pangó-
vizek borítanak.

A Cserő cserjés területet jelentett, a 
Szilas szilfák jelenlétére utalt, a Fűzfás 
nevében pedig a nagyszámú fűz nö-
vényzet őrződött meg. Ezen földrajzi 
nevek tehát a folyószabályozás előtti 
növényvilág összetételét mutatják. 

Időnként érzelmi hatások is szere-
pet játszottak a névadásban. Az ördög 
szóösszetétel minden esetben sötét, 
kellemetlen hely érzetét mutatja, olyan 
állandó mocsaras területre utal, ahol 
talán a pokol lejáratát feltételezték. Ha-
sonlóan kellemetlen érzés volt a Borza-
nat vagyis borzongás is, mely földrajzi 
köznévvé vált. A Rühes szavunk egykor 
nem a betegséget jelentette, hanem az 
értéktelen dolgok megnevezésére szol-
gált. A Duhogó helynevünk pedig egy 
hangutánzó szóból alakult, mely a folyó 
hangját, zúgását, dörejét őrizte meg.

A „d” hang egykor helynévalkotó kép-
zőként funkcionált. Így a Hordód vagy 
Abád nevekben még ma is fellelhető 
ennek a hangnak a jelentősége. Hason-
ló a helyzet Sarud esetében is, bár ott a 
névetimológusok között ma is vita tár-
gyát képezi, hogy az alapszó a sárra, a 
sarura, vagy Sarolt fejedelemasszony 
nevére utal-e.

Időnként tulajdonosok vagy bérlők ne-
vét is megőrizték helyneveink: a Janikút, 
az Ispántava, a Gacsalfenék egykori bir-
tokosaik vagy használóik személynevé-
re vagy tisztségére utalnak.

A földrajzi helynevek számos esetben 
tartalmaznak –hát vagy –fenék elő, il-
letve utótagot. Ezen megnevezések az 
emberi test jellegzetességeit vetítették 
ki a környezetre, vagyis a hát a kiemel-
kedő, vízmentes rész, a fenék pedig a 
mélyen fekvő, árvízjárta terület. A háta-
kon alakultak ki az úgynevezett fokok, 
vagyis azok a kiszakadások, melyeken 
át a folyó áradáskor kilépett a medréből, 
apadáskor pedig ugyanitt visszavonult. 
Mivel a mai Tisza-tó területén, vagyis a 
Kis-Tisza és a Tisza folyó által közrefo-
gott területen jelentős fokgazdálkodás 
zajlott a középkorban, így számos hely-
név megőrizte ezeket a természetes 
szakadásokat.

Az ártér tavakban gazdag terület volt, 
hiszen az egri püspökség ellátását a 

Porong, Szartos, Mirhó… 
A Tisza-tó 

beszélő elnevezései
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középkorban a tiszai népek ártéri halá-
szata biztosította. A Harcsás, Csukás, 
Csikász szavak a bennük tenyésztett 
halfajokra utal. A csík hal olyan nagy 
mennyiségben élt a folyóban, hogy Po-
roszló lakosai szekérszámra szállították 
hordókban az egri piacra, vagyis jelen-
tős bevételi forrásuk volt.

A helynevek kialakulása nem lezárt fo-
lyamat: a 19. században a belvízelveze-
téskor keletkezett Sarudon a Barócs gö-
dör, mely egy anyagkinyerő gödör volt, s 
a munkálatokat tervező Barócs János 
főmérnök nevét őrizte meg. A két világ-
háború között pedig a folyó árterében 
jelentős gyümölcskultúrát alakítottak ki.  
A zamatos poroszlói almát mai szóval 
akár hungaricumnak is nevezhetnénk. 
Ha átevezünk a Csapói gyümölcsös el-
nevezésű területen, álljunk meg egy pil-
lanatra, s adózzunk elődeink emlékének, 
akik a csónak alatt elhelyezkedő terü-
leten háromnegyed évszázada még 67 
féle kitűnő almát termeltek.

Füred fürjes terület volt, Poroszlón 
királyi udvarház kapott helyet

Helyneveink jelentésének kutatása min-
dig érdekes múltbeli kalandozást ígér: 
nem csupán a középkorban élt emberek 
szókincse, hétköznapi szóhasználata, 

hanem a táj adottságai is megfejthetők 
a helynevek és a földrajzi köznevek se-
gítségével.

Helyneveink, vagyis városaink és 
községeink elnevezései alapításuk körül-
ményeit, vagy az első lakott népcsoport 
törzsi, nemzetségi hovatartozását őrzik. 
Számos, ma létező település nevéből hall-
ható ki a Kárpát-medencében megtelepe-
dő törzsek neve, elég csak (Tisza)Örsre, 
vagy Abád és Szalók nevére gondolni.

Számos személynévi eredetű köz-
ségnevünk is van: Igar, Pély, Roff, Köre 
vagy Kürű egykor személynevek voltak, 
vagyis a terület legkorábbi birtokosainak 
személynevét őrizték meg. A Tisza-tó 
térségében feltűnően magas a kabar 
vagy török eredetű névadás, mely a 9. 
században megtelepedett népek törzsi 
hovatartozására utal.

Helyneveink másik nagy csoportja a 
földrajzi környezetre vezethető vissza: 
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Füred fürjes terület volt, a Darvason 
szívesen fészkeltek darvak, a Cserőköz 
névben pedig a Cserő vize által közre-
fogott cserjés, zsombékos növényzet 
jelenik meg. 

Jellegzetes közép-európai jelenség a 
szolgáltató falvak rendszere. A 9. szá-
zadban Poroszlón alakult ki egy kirá-
lyi udvarház, mely a térség legkorábbi 
közigazgatási központja volt. A palánk-
várban élő népesség ellátásáról gon-
doskodtak a szolgáltató falvak, vagyis 
a mindennapi léthez szükséges javakat 

szolgáltatták az igazgatási központban 
élőknek: Tiszahalász (a mai Újlőrincfal-
va elődtelepülése) hallal, Szőlős szőlő-
vel, borral, Ráboly rabokkal, vagyis szol-
gáló személyzettel segítette a poroszlói 
udvarházban élők mindennapi ellátását. 
Ez a korai udvarház komoly védelmet is 
igényelt, így Lövő és Orosz falvak népes-
sége ellenőrző tevékenységet végzett, 
Magyarad és Tarján lakossága konkrét 
katonai védelmet nyújtott, Sej és Hídvég 
lakosai futárszolgálatot adtak. 

Az iménti szálláshelyek (és nem fal-

vak!) többsége ma már csak földrajzi 
köznévként létezik. Ennek oka, hogy a 
mai Tisza-tó körül a koraközépkorban 
nagy volt a településpusztulás, hiszen 
a vízrajzi viszonyok változása gyakran 
szálláshelyük elhagyására kényszerítet-
te az ott élőket. Mindez viszont azt üzeni 
nekünk, hogy Újlőrincfalva mai területén, 
Magyaradon vagy Poroszló külterületén, 
Rábolyon egykor lakóhely létezett, tehát 
területén elhagyott korai szálláshelyet 
kell látnunk.

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.

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 

+36 -20/9518-823    
facebook:  Tisza-tavi túra
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www.elmenyfalu.hu

rekreációs központ

A Tisza-tó közepén, 

Sarudon

� Strand
� Vízibázis
� Kerékpárkölcsönző
� Vízijátszótér
� Trambulinpark
� Hucul lovarda
�  Harcmező/ csapatépítő 

játékos csatatér

� Mászóbázis
� Horgászbázis
� Vitorlás központ
� Hajós- és Horgászbolt
�  Apraja Partja- Gyerek-

vigyázó és foglalkoztató
� Apraja Farmja- Pedálpark
� Kutyastrand

TÖBB, MINT 10 HEKTÁR SZABAD TERÜLET

Ugorjatok be hozzánk 
Sarudra!

TÁBOROK
ERDEI ISKOLÁK

OSZTÁLY KIRÁNDULÁSOK

CSAPATÉPÍTÉSEK

TRÉNINGEK
SPORTRENDEZVÉNYEK

természetközeli

bázisa
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Ha a Tisza-tavon a nyugalmat,  
a természet csendjét és az intimitást 
keresed, miért alkalmazkodnál idege-
nekhez, pont a szállásodon?

BArÁTAIDDAL, cSALÁDoDDAL, 
cSAPAToDDAL, KÖZÖSSÉGeDDeL!

Gyere hozzánk

MATULA BÁZIS 
Iskolás csoportoknak táborozásra, kirándulásra

CsApAtépítő Bázis 
Közösségeknek, egymásra figyelésre

ÉLMÉNYPORTÁK
Kisebb közösségeknek különálló, felújított  
parasztházak és nyaralók, önálló telekkel

Ugorjatok be hozzánk 
Sarudra!

www.elmenyfalu.hu

legyen saját 

nyaralód!

Létszámhoz és igényekhez igazodó önálló  
szálláshelyek várnak Rátok az Élményfaluban:

rekreációs központ

A Tisza-tó közepén, 

Sarudon

TÖBB, MINT 10 HEKTÁR SZABAD TERÜLET
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– A szőke tó című filmed készítése 
előtt is jártál a tónál?

– A Magyar Haltani Társaság minden 
második évben Tiszafüreden rendezi 
meg éves konferenciáját, ezeken halku-
tató előadóként általában részt veszek. 
Így többször is jártam a Tisza-tónál, de 
mindig csak nyáron és csupán egy-két 
napra. Tüzetesebben a film készítése 
közben ismertem meg.

– Mi volt célod a film elkészítésé-
vel? Milyen üzenetet hordoz a néző 
számára?

– Vonzódom az ember és a természet 
konfliktusait és az ezekre való lehetsé-
ges megoldásokat bemutató témákhoz. 
A Tisza-tó kettőssége ragadott meg első-
ként: amilyen vad és zegzugos a táj, oly-
annyira az ember szabályoz benne szin-
te mindent, hiszen egy alig negyven éve 

létező mesterséges tóról van szó, amely 
mégis az egyik legszilajabb folyónk vizét 
fogadja be. Ezen kívül engem is megle-
pett, hogy magáról a Tisza-tóról eleddig 
még nem készítettek “egész estés” ter-
mészetfilmet, tehát legfőbb ideje volt.

– A film elkészültét követően hogyan 
érezted, sikerült mindazt megmutat-
nod a tóról, amit szerettél volna?

– Egy ilyen filmet nem lehet befejezni, 
csak abbahagyni. Éppen azért is lett a 
tervezett 52 perces film helyett pontosan 
kétszer ilyen hosszú a végső filmanyag, 
mert semmit sem szerettem volna ki-
hagyni az egyes évszakok sajátossága-
iból, annyi tája és annyi különféle arca 
van a Tisza-tónak. Hiányérzetem nincs, 
de azért a télből egy picit több is jutha-
tott volna. Például nem vehettem részt 

Így látja
a Tisza-tavat

Kovács Janka

64

a természetfilmes

Szendőfi Balázs természetfilmest, 
kutatót 2018 márciusában kérte 
fel Hegedüs Gábor, a Tisza-tavi 
Sporthorgász Kft. ügyvezető-
je, hogy készítsen egy termé-
szetfilmet a Tisza-tóról. Balázs 
testközelből megismerhette a tó 
élővilágának legcsodálatosabb és 
legszomorúbb részleteit is. Másfél 
éven keresztül járta a tavat azért, 
hogy megszülessen 4x26 perces:  
A szőke tó – a Tisza-tó hat év-
szaka című alkotása, amely óriási 
sikert aratott.

– Egy ilyen filmet nem lehet befejezni, 

Ha szeretnéd megnézni 
Szendőfi Balázs: 

A szőke tó – A Tisza-tó hat évszaka 
című filmjét, úgy olvasd be a QR-kódot!
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jégtúrán és nem járhattam be gyalogo-
san a tó télire havas pusztasággá váló 
medencéit, mert nem volt olyan erős a 
tavalyi tél, és sajnos idén januárban és 
februárban sem volt rá lehetőség.

– Másfél éven keresztül testközelből 
láthattad a tó élővilágát. Mi volt szá-
modra a legfelemelőbb és a legelszo-
morítóbb pillanat ezek közül? 

– Sok felemelő pillanatban volt ré-
szem. Csak kiragadva említenék néhá-
nyat ezek közül:

• Amikor a pontyívás kellős közepébe 
csöppentünk, és sikerült is az egészről 
tetemes mennyiségű drónos, kamera-
csapdás és csónakból készített felvételt 
is csinálni, pont a születésnapomon.

• Amikor láttam, hogy a kócsagok mi-
lyen bravúros halászfogásokat mutat-
nak be húsz centire a kamerámtól.

• Amikor megtaláltam a kihelyezett 
kamerámat egy vizelettócsa közepén 
és kiderült, hogy az arra járó nyuszt úgy 
jelölte meg, hogy pont jó felöl közelített, 
és az egész remekül látszik. 

• Amikor arra ébredtem a szállásom-
ként szolgáló úszó kunyhóban, hogy a 
jégmadár a kunyhót kikötő kötélre ült, a 
hód pedig ott úszik el az ablak alatt.

A legelszomorítóbb pillanat kétségkí-
vül az egymilliárdnyi busaivadék látvá-
nya volt a hallépcsőben. Ezen inváziós 
faj szaporodásáról eddig csak szórvá-
nyos hírek érkeztek, az első országosan 
tömeges szaporodására 2019-ben ke-
rült sor, és ez megfelelően baljós jel az 
egész Tisza, vagy akár az ország összes 
vizének szempontjából.

– Hogyan látod, a tónál melyek a leg-
veszélyeztetettebb fajok? És mit tehe-
tünk értük?

– Úgy láttam, a tó élővilága az ország 
egyéb tájaihoz mérten erősen védve 
van, zavartalansága jól biztosított. Ami 

ritka faj él benne, az azért, mert az élő-
hely nem száz százalékosan megfelelő 
számára, ilyen például a lápi póc, amiből 
talán van a tóban, talán nincs, állandó 
állományáról senki sem tud. A stabilan 
jelenlévő védett fajoknak megfelelő és 
biztonságos az élőhely, és tulajdonkép-
pen sokkal kevesebb veszélyes tevé-
kenység fenyegeti, mint a természetes 
élőhelyeket, hiszen maga a tó mestersé-
ges, beállított hasznosítású vízügyi léte-
sítmény, stabil üzemrenddel és állandó 
körülményekkel. Az inváziós fajok az 
embernél itt sokkal erősebben veszé-
lyeztetik az őshonos élővilágot. Ez az 
arány nem mindenhol ilyen.

– Tavaly óta arról szólnak a hírek, 
hogy a Tisza elképesztően szennye-
zett. A film elkészítése során találkoz-
tál ezzel a jelenséggel? 

– Ma már gyakorlatilag számítani 
lehet rá, hogy mikor jönnek a szemét-
halmok lefelé (minden áradáskor). 
Külön forgatási napokat szenteltünk 

ennek. Érdemes hozzátenni, hogy ez 
nagyrészt fizikai, szilárd hulladék, et-
től a víz nem lesz kémiai értelemben 
szennyezett, hacsak a mikroműanya-
got nem vesszük annak. Tehát ennek 
a hulladéknak legfőképpen „esztétikai” 
hátrányai vannak azon túl, hogy az ál-
latok rendszeresen belegabalyodnak, 
esetenként bele is fulladnak a műanyag 
eszközökbe. Sajnos, amíg keleti, észak-
keleti szomszédainknál nem lesz ren-
dezve a hulladékkezelés helyzete, addig 
ez a szemétmennyiség gyorsabban fog 
megújulni, mint a mi államunk és civil 
önkénteseink együttes szemétszedő 
ereje győzné.

– Mi a legkárosabb emberi tevékeny-
ség, amivel a legjobban ártunk a Ti-
sza-tónak? Hogyan tehetünk ez ellen? 
Szerinted az egyszerű turista mit tehet 
a környezete megóvásáért?

– Ha az ipari tevékenységet is ideszá-
mítjuk, akkor a folyó vízgyűjtőjén létesí-
tett cianidos aranybányászat a legkáro-
sabb tevékenység. Ha csak a lakossági 
vagy turistatevékenységet vesszük ala-
pul, akkor az a legkárosabb, amikor az 
ember azt hiszi, hogy csak az övé a víz. 
Rendkívül káros például a vegyszeres 
szúnyogirtás. A száguldozó motorcsó-
nakosok is hatalmas károkat okoznak 
tavasszal és nyáron a halikrákban és 
a belőlük kikelt, még mozgásképtelen, 
növényekre tapadó zsenge halivadé-
kokban. Bár itt még nem számottevő, 
de ha növekszik a látogatottság, akkor 
a fürdőzők bőréről leázott napolaj is 
igen szennyező lehet. A turista maga 
akkor teheti a legtöbbet a Tisza-tóért, 
ha mindig észben tartja, hogy ő itt a ter-
mészet vendége, és ekként is viselke-
dik. Ha nem zajong, nem száguld, nem 
szemetel, azzal már rengeteget tesz a 
maga részéről, és ezt a tó maga is meg-
hálálja.

ritka faj él benne, az azért, mert az élő ennek. Érdemes hozzátenni, hogy ez 
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Kóstoltad-e már a Tisza-tó ízét? Érez-
ted-e már a Tisza-tó illatát?
 
Volt-e már a kezedben „egy csepp 
Tisza-tó”? Amennyiben még nem, 
akkor épp itt az ideje egy Tisza-tavi 
kirándulásnak, egy Tisza-tavi túrának, 
vagy egy Tisza-tavi nyaralásnak! 

Abádszalókon, a Vitorlás Vendégház-
ban megkóstolhatod, az illatát magad-
ba szívhatod, és kezedbe foghatod az 
„Egy csepp Tisza-tó” sulyomkrémmel 
töl tött kézműves, étcsokoládés bon-
bonokat! 

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

A  cukrászda 2010. május 1-jén nyitott a 33-
as főút mellett. Az üzletben naponta 16 féle 
főzött fagylalt, fagylaltkelyhek és jégkristály 

várja a frissülni vágyókat. Gyümölcsfagylaltjaink 
70% gyümölcsöt tartalmaznak. További újdonság 

a diabetikus fagylaltok megjelenése kínálatunkban. 
Kávéinkat az egyik legjobb minőségű és legnépszerűbb 

ILLY termékeiből készítjük, az ízesített kávétól a forró csoko-
ládéig. Természetesen az itallapról nem hiányoznak az alkoholos és 

alkoholmentes italok, valamint a csapolt sör sem.  A naponta megújuló süte-
mények bő választékát az egri Marján Cukrászda biztosítja számunkra.

TÉRJEN BE HOZZÁNK ÉS TAPASZTALNI FOGJA, HOGY
NÁLUNK A MINŐSÉG UTÁN A VENDÉG AZ ELSŐ!

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

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

FINOMSÁGOKKAL VÁR 
A SAROKHÁZ CUKRÁSZDA

VENDÉGHÁZUNK VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT! FOGLALÁS: 30/477-5834

Ahogy már a korábbi lapszámokban is megszokható volt, most is titok-
ban körbejártuk a Tisza-tó éttermeit. Ezúttal a csárdákat vettük célba. 
Az alábbi éttermeket találomra választottuk ki és már az elején leszögez-
nénk, hogy nem kritikát fogalmazunk meg, csupán ajánljuk és szubjektí-
van pontozzuk az éttermeket, hiszen nem vagyunk szakértők, szimplán 
csak – ahogy mindenki - szeretjük a finom fogásokat. Az alábbi ajánlónk-
ban most négy éttermet és egy cukrászdát vettünk górcső alá.

1. Patkós Csárda - Tiszafüred (Pontozás: 5/5)
A Patkós Csárdát Tiszafüredtől néhány kilométerre lehet megtalálni. Ide 
autóval vagy akár kerékpárral is el lehet jutni. Utóbbi közlekedési eszközt 
annyira nem ajánljuk, hiszen olyan nagy adag ételeket szolgáltak fel ne-
künk, hogy az elfogyasztása után biztos nem vágyna senki se mozgásra, 
sokkal inkább egy kis pihenésre. A hely egy tipikus útszéli csárda, amely-
be belépve valóban úgy érzi magát a vendég, mintha kétszáz évet utazott 
volna vissza az időben, a betyárok korába. A berendezés szinte korhű, 
és amíg kihozzák a rendelt fogást, biztosan nem a telefonunkat fogjuk 
nézegetni, hanem a kihelyezett képeket, tárgyakat.

Mit ettünk?
Legényfogó leves
Ahogyan azt illik, buciban 
szolgálták fel tányér helyett, 
ami kellemesen ropogós volt. 
Első ránézésre kis adagnak 
tűnt, viszont az elfogyasztása 
után rá kellett jönnünk, hogy 
nem spórolták ki belőle a húst 
és a zöldségeket, így igen 
laktató volt. A lé kellemesen 
kapros volt, de mégsem do-
minánsan, a hús pedig egy-
általán nem volt mócsingos 
vagy rágós – látszott, hogy 
ügyelnek az apró részletekre. 

Csülkös slambuc
Amikor megkaptuk a máso-
dik fogást, rá kellett jönnünk, 
hogy itt tényleg a betyár 
(jelen esetben nagy) étkűek-
nek főznek, hiszen a csülkös 
slambuc is óriási volt – tehát 
ajánljuk, hogy nagyon éhesen 
érkezzen mindenki! A csülök 
mindenütt jól átsült, nem volt 
zsíros sem, ám úgy éreztük, ki-
csit ki volt száradva. A slambuc 
viszont ellensúlyozta a száraz-
ságát, hiszen szalonnadarabok 
is kerültek bele, ami önmagá-
ban, hús nélkül is megállja a 
helyét.

2. Aranyosidombi Udvarház - Poroszló (Pontozás: 5/5)
Ahogy Tiszafüred felől beérünk Poroszlóra, le sem kell térni a főútról, 
hiszen a település központját elhagyva, baloldalon már hívogat is az 
udvarház. A Patkóssal ellentétben itt már a modernségre helyezték a 
hangsúlyt, ám a rusztikus hatást nem hagyták el. A nagymama konyha-
szekrénye új pompájában tündököl és harmonizáló színkombinációban 
falitányérok díszítik a falat. Az étlap szóhasználata a tájszólást idézi, 
hiszen olyan tételeket lehet találni, mint a kirántott hús vagy a haltöpör-
tyű. A hely különlegessége, hogy a saját gazdaságukban megtermelt, 
adalékmentes alapanyagokból készülnek az ételeik.
Mit ettünk?
Haltöpörtyű hagymás házi majonézzel
Ha már házi majonézt kínálnak valahol, az bizonyára finom lesz! Ez a 
gondolat járt a fejünkben, amikor megrendeltük az előételt, amit főétel-
ként fogyasztottunk. Sem a majonézben, sem a haltöpörtyűben nem 

Kockás abrosz
és hagyomány
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Ahogy már a korábbi lapszámokban is megszokható volt, most is titok-
ban körbejártuk a Tisza-tó éttermeit. Ezúttal a csárdákat vettük célba. 
Az alábbi éttermeket találomra választottuk ki és már az elején leszögez-
nénk, hogy nem kritikát fogalmazunk meg, csupán ajánljuk és szubjektí-
van pontozzuk az éttermeket, hiszen nem vagyunk szakértők, szimplán 
csak – ahogy mindenki - szeretjük a finom fogásokat. Az alábbi ajánlónk-
ban most négy éttermet és egy cukrászdát vettünk górcső alá.

1. Patkós Csárda - Tiszafüred (Pontozás: 5/5)
A Patkós Csárdát Tiszafüredtől néhány kilométerre lehet megtalálni. Ide 
autóval vagy akár kerékpárral is el lehet jutni. Utóbbi közlekedési eszközt 
annyira nem ajánljuk, hiszen olyan nagy adag ételeket szolgáltak fel ne-
künk, hogy az elfogyasztása után biztos nem vágyna senki se mozgásra, 
sokkal inkább egy kis pihenésre. A hely egy tipikus útszéli csárda, amely-
be belépve valóban úgy érzi magát a vendég, mintha kétszáz évet utazott 
volna vissza az időben, a betyárok korába. A berendezés szinte korhű, 
és amíg kihozzák a rendelt fogást, biztosan nem a telefonunkat fogjuk 
nézegetni, hanem a kihelyezett képeket, tárgyakat.

Mit ettünk?
Legényfogó leves
Ahogyan azt illik, buciban 
szolgálták fel tányér helyett, 
ami kellemesen ropogós volt. 
Első ránézésre kis adagnak 
tűnt, viszont az elfogyasztása 
után rá kellett jönnünk, hogy 
nem spórolták ki belőle a húst 
és a zöldségeket, így igen 
laktató volt. A lé kellemesen 
kapros volt, de mégsem do-
minánsan, a hús pedig egy-
általán nem volt mócsingos 
vagy rágós – látszott, hogy 
ügyelnek az apró részletekre. 

Csülkös slambuc
Amikor megkaptuk a máso-
dik fogást, rá kellett jönnünk, 
hogy itt tényleg a betyár 
(jelen esetben nagy) étkűek-
nek főznek, hiszen a csülkös 
slambuc is óriási volt – tehát 
ajánljuk, hogy nagyon éhesen 
érkezzen mindenki! A csülök 
mindenütt jól átsült, nem volt 
zsíros sem, ám úgy éreztük, ki-
csit ki volt száradva. A slambuc 
viszont ellensúlyozta a száraz-
ságát, hiszen szalonnadarabok 
is kerültek bele, ami önmagá-
ban, hús nélkül is megállja a 
helyét.

2. Aranyosidombi Udvarház - Poroszló (Pontozás: 5/5)
Ahogy Tiszafüred felől beérünk Poroszlóra, le sem kell térni a főútról, 
hiszen a település központját elhagyva, baloldalon már hívogat is az 
udvarház. A Patkóssal ellentétben itt már a modernségre helyezték a 
hangsúlyt, ám a rusztikus hatást nem hagyták el. A nagymama konyha-
szekrénye új pompájában tündököl és harmonizáló színkombinációban 
falitányérok díszítik a falat. Az étlap szóhasználata a tájszólást idézi, 
hiszen olyan tételeket lehet találni, mint a kirántott hús vagy a haltöpör-
tyű. A hely különlegessége, hogy a saját gazdaságukban megtermelt, 
adalékmentes alapanyagokból készülnek az ételeik.
Mit ettünk?
Haltöpörtyű hagymás házi majonézzel
Ha már házi majonézt kínálnak valahol, az bizonyára finom lesz! Ez a 
gondolat járt a fejünkben, amikor megrendeltük az előételt, amit főétel-
ként fogyasztottunk. Sem a majonézben, sem a haltöpörtyűben nem 
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2020. TAVASZ68 majonézes szósz volt. Az utóbbival sajnos töménynek találtuk, a joghur-
tos a könnyedsége miatt talán jobban illett volna hozzá. A hal vegyes volt, 
szálkamentes és érződött rajta, hogy ez bizony folyami! De ugyebár nem 
is várnánk másféle halat egy Öreg Halász nevű étteremtől. Mivel nem 
kellett folyamatosan a szálkával küzdenem, ezért a hal nagyon ízlett és 
szívesen ettem volna belőle többet.

+1: Korona Cukrászda - Tiszafüred
A sós ételek után mindkettőnk szervezete édeset kívánt, ezért a Tisza-
füred belvárosában található Korona Cukrászdába vettük az irányt. Bi-
zonyára a téli időszak miatt nem volt óriási választék a süteményekből, 
amelyek hagyományos cukrásztermékek voltak. A fagyis pult most nem 
az eredeti funkcióját töltötte be, hanem oda voltak pakolva az óriási sza-
loncukorra emlékeztető  pálinkás  kézműves  csokiszalámik,  amelyeket 
Noszvajon készítenek. A csokikban 1,5%-ban pálinka található, ezért 
az eladó lány felhívta a figyelmünket arra, hogyha a nap folyamán még 
szeretnénk autót vezetni, akkor ne kóstoljuk meg. Otthon felbontottuk és 
azzal kellett szembesülnünk, hogy elképesztően tömör a rúd, amelyet na-
gyon éles késsel ajánlott felszelni, ellenben csak morzsálódik. A pálinka 
nem igazán érződött rajta, de nem volt otthon alkoholszondánk, így nem 
tudtuk meg, hogy egy falatot kimutatott volna-e. Szerencsére nem volt 
tömör étcsokoládé, annál lágyabb ízt kaptunk, de a benne lévő kekszda-
rabok mennyisége olyan kevés volt, hogy azt kicsit feleslegesnek találtuk.

ROb’s choicephotos by

kellett csalódnunk. A ma-
jonéz kellemesen lágy volt, 
míg a hal nem volt szálkás 
és pici darabkákra volt fel-
vágva. Jól átsült, nem volt 
rettentően zsíros, csupán 
annyira, amennyire a hal 
hasának az alja. Ez is szép, 
méretes adag volt, ami akár 
főfogásként sem utolsó vá-
lasztás.

Dombai bárányfalatok 
káposztás burgonyale-
pénnyel, sült fokhagyma-
krémmel

Az nem derült ki, hogy a bárány 
is a saját gazdaságukban nevel-
kedett-e, de sokkal jobban esett 
az étel ennek tudatában. Gyö-
nyörűen tálalták ezt a fogást, 
minden olyannyira szép volt 
és harmonikus, hogy sajnáltuk 
feldarabolni. Sajnos a tócsni ki-
csit odaégett, talán nem figyelt 
kellőképpen a szakács. A fok-
hagymakrém nem volt túlzot-
tan erős, inkább kellemes. A 
bárány jól átsült, a gerinc és 
a borda melletti rész pedig 
vajpuha volt. A grillezett zöld-

séggel voltak némi fenntartásaim, hiszen több helyen sikerült már rosszat 
kifogni, de ezt itt eltalálták minden szempontból: roppanós volt, kicsit fű-
szeres, ám mégis megmaradt a zöldség eredeti íze.

3. Park étterem - Tiszafüred (Pontozás: 4/5)
Tiszafüred belvárosi részén található az étterem, ami (mint megtudtuk) 
családi vállalkozásként üzemel. Elég nagy parkolója van és könnyen ta-
láltunk helyet. Ugyan ez nem csárda, így kissé ki is lóg a többi hely sorá-
ból. Az étterem igényes, látszik rajta, hogy az ott dolgozók roppant pre-
cízen ügyelnek a tisztaságra és az összes tesztelt hely közül itt hozták ki 
a megrendelt ételeket a leghamarabb. Az á la carte mellett menüztetnek 
is. Nem kapcsolódik ugyan a teszthez, de több alkalommal is ettem már 
itt menüt, ami ár-érték-íz arányban az egyik legjobb, így csak ajánlani 
tudom. Robival mindketten az előételek között találtuk meg a számunkra 
leginkább tetsző fogást, amelyek főételként is megállják a helyüket.

Mit ettünk?
Hortobágyi húsos palacsinta
A vasárnapi, családi ebédek 
egyik sztárja a húsos palacsinta, 
hiszen ha több palacsinta sül ki, 
akkor a desszerttel sem kell baj-
lódni. A palacsinta nem volt túl 
vastag, ám papírvékony sem: a 
köztes vastagságnak köszön-
hetően kellőképpen laktatott, de 
sajnos egy kicsit hideg volt, ami-

nek okát nem értettük. A hús csirkéből készült. Ahogy szeretem, jól szét 
volt főzve, ám néhol mégis maradtak egyben húskockák, amelyek nem 
voltak rágósak, de némelyiket kicsit inasnak éreztem. Amikor kihozták, 
elgondolkodtam rajta, hogy kérjek-e hozzá kenyeret, mert bő volt a leve, 
ami kellemesen tejfölös-paprikás és világos piros színű volt.
Rántott borjúláb
Ahogy meglátta az étlapon Robi, egyből rábökött, hogy ezt kéri, hiszen 
nem lehet sok helyen kapni. A frissen sült, panírozott kockákba vágva 
szinte kifolyt a belseje 
– elképesztően puha 
és omlós volt. A panír 
vastag volt rajta azért, 
hogy sütés közben ne 
essen szét. Attól elte-
kintve, hogy előételként 
volt feltüntetve, laktató 
volt, de nem nehéz. Eh-
hez tejfölös uborkasalátát 
rendeltünk, amit frissen 
készíthettek. Kellett volna 
még állnia egy keveset és 
elbírt volna még egy kis sót 
is, amit helyben pótoltunk.

4. Öreg Halász Étterem - Tiszafüred (Pontozás: 4/5)
Az Öreg Halász Étterem a 33-as főúton áll, könnyedén oda lehet találni. 
A többivel ellentétben itt nem helyeztek nagy hangsúlyt a berendezésre, 
csupán néhány, halászokról készült festmény látható a falakon. A hely 
letisztult, egyszerű, ám mégis igényes. Ahogy a Park Étterem, úgy ők 
is menüztetnek, ilyenkor dugig van az étterem, hiszen jól főznek. A sze-
mélyzet bizonyára elfáradt a déli hajtásban, ezért délutáni érkezésünkkor 
itt hozták ki leglassabban a megrendelt fogásokat, amelyek mennyiségé-
vel nem fukarkodtak.
Mit ettünk?
Korhely halászlé harcsából
Remek ízvilágú volt a 
mini bográcsba szedett 
halászlé. A hal mennyisé-
ge megfelelő volt, viszont 
jól fel kellett keverni a 
sűrűsége miatt. Érezni 
lehetett a megszokott sa-
vanyúságot, amit egy kor-
helyhalászlétől elvárha-
tunk. Örültünk, hogy nem 
száraz kenyeret szolgál-
tak fel, a puha kenyérrel 
tényleg szuper volt.
Halas gyros
Púposan megrakott tányér 
került az asztalra, amely 
szinte ugyanolyan arány-
ban tartalmazott salátát, sült 
krumplit és halat. Aki imádja 
a roppanós zöld salátát, az ezt 
rendelje – a friss saláta reme-
kül passzolt hozzá, rajta pedig 

Az nem derült ki, hogy a bárány 
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tos a könnyedsége miatt talán jobban illett volna hozzá. A hal vegyes volt, 
szálkamentes és érződött rajta, hogy ez bizony folyami! De ugyebár nem 
is várnánk másféle halat egy Öreg Halász nevű étteremtől. Mivel nem 
kellett folyamatosan a szálkával küzdenem, ezért a hal nagyon ízlett és 
szívesen ettem volna belőle többet.

+1: Korona Cukrászda - Tiszafüred
A sós ételek után mindkettőnk szervezete édeset kívánt, ezért a Tisza-
füred belvárosában található Korona Cukrászdába vettük az irányt. Bi-
zonyára a téli időszak miatt nem volt óriási választék a süteményekből, 
amelyek hagyományos cukrásztermékek voltak. A fagyis pult most nem 
az eredeti funkcióját töltötte be, hanem oda voltak pakolva az óriási sza-
loncukorra emlékeztető  pálinkás  kézműves  csokiszalámik,  amelyeket 
Noszvajon készítenek. A csokikban 1,5%-ban pálinka található, ezért 
az eladó lány felhívta a figyelmünket arra, hogyha a nap folyamán még 
szeretnénk autót vezetni, akkor ne kóstoljuk meg. Otthon felbontottuk és 
azzal kellett szembesülnünk, hogy elképesztően tömör a rúd, amelyet na-
gyon éles késsel ajánlott felszelni, ellenben csak morzsálódik. A pálinka 
nem igazán érződött rajta, de nem volt otthon alkoholszondánk, így nem 
tudtuk meg, hogy egy falatot kimutatott volna-e. Szerencsére nem volt 
tömör étcsokoládé, annál lágyabb ízt kaptunk, de a benne lévő kekszda-
rabok mennyisége olyan kevés volt, hogy azt kicsit feleslegesnek találtuk.

#robs_choice
ROb’s choicephotos by

5000 Szolnok, Olajbányász sétány 1. • info@grafikon.hu • +36 70 60 56789
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kellett csalódnunk. A ma-
jonéz kellemesen lágy volt, 
míg a hal nem volt szálkás 
és pici darabkákra volt fel-
vágva. Jól átsült, nem volt 
rettentően zsíros, csupán 
annyira, amennyire a hal 
hasának az alja. Ez is szép, 
méretes adag volt, ami akár 
főfogásként sem utolsó vá-
lasztás.

Dombai bárányfalatok 
káposztás burgonyale-
pénnyel, sült fokhagyma-
krémmel

Az nem derült ki, hogy a bárány 
is a saját gazdaságukban nevel-
kedett-e, de sokkal jobban esett 
az étel ennek tudatában. Gyö-
nyörűen tálalták ezt a fogást, 
minden olyannyira szép volt 
és harmonikus, hogy sajnáltuk 
feldarabolni. Sajnos a tócsni ki-
csit odaégett, talán nem figyelt 
kellőképpen a szakács. A fok-
hagymakrém nem volt túlzot-
tan erős, inkább kellemes. A 
bárány jól átsült, a gerinc és 
a borda melletti rész pedig 
vajpuha volt. A grillezett zöld-

séggel voltak némi fenntartásaim, hiszen több helyen sikerült már rosszat 
kifogni, de ezt itt eltalálták minden szempontból: roppanós volt, kicsit fű-
szeres, ám mégis megmaradt a zöldség eredeti íze.

3. Park étterem - Tiszafüred (Pontozás: 4/5)
Tiszafüred belvárosi részén található az étterem, ami (mint megtudtuk) 
családi vállalkozásként üzemel. Elég nagy parkolója van és könnyen ta-
láltunk helyet. Ugyan ez nem csárda, így kissé ki is lóg a többi hely sorá-
ból. Az étterem igényes, látszik rajta, hogy az ott dolgozók roppant pre-
cízen ügyelnek a tisztaságra és az összes tesztelt hely közül itt hozták ki 
a megrendelt ételeket a leghamarabb. Az á la carte mellett menüztetnek 
is. Nem kapcsolódik ugyan a teszthez, de több alkalommal is ettem már 
itt menüt, ami ár-érték-íz arányban az egyik legjobb, így csak ajánlani 
tudom. Robival mindketten az előételek között találtuk meg a számunkra 
leginkább tetsző fogást, amelyek főételként is megállják a helyüket.

Mit ettünk?
Hortobágyi húsos palacsinta
A vasárnapi, családi ebédek 
egyik sztárja a húsos palacsinta, 
hiszen ha több palacsinta sül ki, 
akkor a desszerttel sem kell baj-
lódni. A palacsinta nem volt túl 
vastag, ám papírvékony sem: a 
köztes vastagságnak köszön-
hetően kellőképpen laktatott, de 
sajnos egy kicsit hideg volt, ami-

nek okát nem értettük. A hús csirkéből készült. Ahogy szeretem, jól szét 
volt főzve, ám néhol mégis maradtak egyben húskockák, amelyek nem 
voltak rágósak, de némelyiket kicsit inasnak éreztem. Amikor kihozták, 
elgondolkodtam rajta, hogy kérjek-e hozzá kenyeret, mert bő volt a leve, 
ami kellemesen tejfölös-paprikás és világos piros színű volt.
Rántott borjúláb
Ahogy meglátta az étlapon Robi, egyből rábökött, hogy ezt kéri, hiszen 
nem lehet sok helyen kapni. A frissen sült, panírozott kockákba vágva 
szinte kifolyt a belseje 
– elképesztően puha 
és omlós volt. A panír 
vastag volt rajta azért, 
hogy sütés közben ne 
essen szét. Attól elte-
kintve, hogy előételként 
volt feltüntetve, laktató 
volt, de nem nehéz. Eh-
hez tejfölös uborkasalátát 
rendeltünk, amit frissen 
készíthettek. Kellett volna 
még állnia egy keveset és 
elbírt volna még egy kis sót 
is, amit helyben pótoltunk.

4. Öreg Halász Étterem - Tiszafüred (Pontozás: 4/5)
Az Öreg Halász Étterem a 33-as főúton áll, könnyedén oda lehet találni. 
A többivel ellentétben itt nem helyeztek nagy hangsúlyt a berendezésre, 
csupán néhány, halászokról készült festmény látható a falakon. A hely 
letisztult, egyszerű, ám mégis igényes. Ahogy a Park Étterem, úgy ők 
is menüztetnek, ilyenkor dugig van az étterem, hiszen jól főznek. A sze-
mélyzet bizonyára elfáradt a déli hajtásban, ezért délutáni érkezésünkkor 
itt hozták ki leglassabban a megrendelt fogásokat, amelyek mennyiségé-
vel nem fukarkodtak.
Mit ettünk?
Korhely halászlé harcsából
Remek ízvilágú volt a 
mini bográcsba szedett 
halászlé. A hal mennyisé-
ge megfelelő volt, viszont 
jól fel kellett keverni a 
sűrűsége miatt. Érezni 
lehetett a megszokott sa-
vanyúságot, amit egy kor-
helyhalászlétől elvárha-
tunk. Örültünk, hogy nem 
száraz kenyeret szolgál-
tak fel, a puha kenyérrel 
tényleg szuper volt.
Halas gyros
Púposan megrakott tányér 
került az asztalra, amely 
szinte ugyanolyan arány-
ban tartalmazott salátát, sült 
krumplit és halat. Aki imádja 
a roppanós zöld salátát, az ezt 
rendelje – a friss saláta reme-
kül passzolt hozzá, rajta pedig 
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Zöldséges rakott hal (4 főre)

Elkészítése:
A halszeleteket lecsepegtetjük, megsózzuk, lisztben 
megforgatjuk, kevés olajban kisütjük. A burgonyát 
héjában félkeményre főzzük, majd megpucoljuk és 
felszeleteljük. A tepsit kivajazzuk, majd belerakjuk 
a szalonnacsíkokat, rá a karikára vágott félig főtt 
burgonyát, a kisütött halszeleteket és a zöldségke-
veréket. Ha ezzel megvagyunk, a főzőtejszínt 20 dkg 
reszelt sajttal keverjük össze és öntsük rá. A brokko-
lit szedjük rózsáira és pakoljuk a tepsiben rétegezett 
hozzávalók tetejére és szórjuk rá a maradék sajtot. 
Előmelegített sütőben 160 fokon 20 percig süssük, 
és közben figyeljük, nehogy odaégjen! A mennyisé-
geket lehet csökkenteni vagy növelni, ahogy a főző-
tejszínt is.

Tavaszi 
  Tisza-tavi 

menüajánlatunk
A hazai a legfinomabb! – tartja a mondás és talán nem 
szeret mindenki főzni, de ha saját magunknak készí-
tünk el egy finom ételt, az mindig büszkeséggel tölt 
el bennünket és még környezetünk dicséretében is 
részesülhetünk. Kövér Gábor, Tisza-tavi szakács már 
a korábbi lapszámainkban is a magyaros és a régióra 
jellemző ételek receptjeit ajánlotta az olvasóknak, és 
most sincs ez másképp, hiszen a zöldséges rakott hal 
és a dobos szelet receptjét osztja meg önökkel. Az 
előbbi alapanyaga ott lapul a tóban és csupán a sze-
rencse kell ahhoz, hogy horogra is akadjon!

• 80 dkg halfilé (ajánljuk a Tisza-tavit)
• 1 kg zöldségkeverék karikára vágva
• 2 nagy fej burgonya
• 10 szelet bacon szalonna
• 1 fej brokkoli
• 2 dl főzőtejszín
• 40 dkg füstölt sajt
• só, bors
• 10 dkg liszt (akár teljes kiőrlésű)
• 3 dl napraforgóolaj a sütéshez

Kövér Gábor
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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!

Dobos szelet

Elkészítése: 
Először a tészta készítésével kezdjük. 
Válasszuk szét a tojásokat, majd a sár-
gáját a porcukor felével keverjük habos-
ra. A tojásfehérjét a megmaradt cukor-
ral verjük nem túl kemény habbá, majd 
a sárgáját finom mozdulatokkal, az 
olvasztott vajjal együtt öntsük hozzá. 
Alaposan keverjük el a tál tartalmát. A 

lisztet fokozatosan adagoljuk a tojásos 
masszához, melyből 6 darab vékony la-
pot süssünk ki aranybarnára 200 fokos 
sütőben, egyenként 10-15 perc alatt.

A krém készítését kezdjük azzal, 
hogy a vaníliarúd magját kaparjuk ki 
és keverjük habosra vajjal. A tojáso-
kat a porcukorral, vízgőz felett simára 
keverjük addig, míg csípős nem lesz a 
keverék. Ez annyit jelent, hogy az ujjunk 
hegyét beletesszük a tojásba, és ha 
már meleg, csípni fog. Folyamatosan 
kevergetve hűtsük ki a tojást. A csokit 
vízgőz felett felolvasztjuk. Végül ezt a 
hármast: a vajkrémet, tojást és csokit 
összekeverjük.

Ezután hozzáfogunk a lapok töltésé-
hez. Öt lappal fogunk dolgozni, egyet 
félreteszünk a roppanós tetőhöz. He-
lyezzünk egy lapot a tálcára, alaposan 
kenjük meg krémmel, tegyük rá a követ-
kező lapot, azt is kenjük meg és  ismé-
teljük addig, amíg el nem fogy az összes 
lap. A maradék krémmel a torta oldalát 
is kenjük meg. 

A torta teteje úgy készül, hogy a koc-
kacukrokat kis lángon, állandó keverés 
mellett felolvasztjuk, és addig kever-
jük, amíg meg nem kapja világosbarna 

színét. A mázat a kihagyott tortalap 
közepére öntjük, és lehetőleg gyors, de 
óvatos mozdulatokkal simítsuk el rajta, 
majd vajba mártott késsel jelöljük be a 
szeleteket. Kihűlés után feldaraboljuk a 
jelölések mentén és a torta tetejére he-
lyezzük.

Hozzávalók a hat lap tésztához:
• 6 darab tojás
• 35 gramm vaj
• 100 gramm liszt
• 100 gramm porcukor

Hozzávalók a krémhez:
•  200 gramm csoki  

(70% kakaótartalom)
• 280 gramm vaj
• 1 darab vaníliarúd
• 200 gramm porcukor
• 4 darab tojás

Hozzávalók a tetejéhez:
• 120 gramm kockacukor
• kevés vaj
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A Tisza-tó újdonsága:

          Yamaha, Honda, 
  Tohatsu, Mercury 

 motorok
 Garanciális, használt
 csónakmotorok 

   Quicksilver hajók
  Vailant, Zodiac, 
  Honwave, Talamex, 
 Quicksilver, Bombard

gumicsónakok 

MÁRKAFÜGGETLEN SZERVIZ

         
  ÚJ

   Quicksilver hajókÚJ

ÚJ

06-30/370-5701

szantocsonak@gmail.com

www.szantocsonakmotor.hu
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Cégünk, a Ring Autóház Kft. 1996-
ban kezdte meg gépjármű értéke-
sítési és szervizelési tevékenysé-
gét Szolnokon.  
A Fiat, Hyundai és Suzuki hivatalos 
Szolnok megyei márkaképviselete-
ként működünk. 

Szervizünkben mindhárom márka 
teljes körű szervizelését és alkatrész 
forgalmazását végezzük.

Karosszéria és fényező műhelyünk 
vállalja minden típusú autó karosszé-
ria javítását, fényezését számítógépes 
festékkeverő és elemző rendszerrel, 
ami biztosítja, hogy bármely márka 
bármely modelljéhez a gyári színt tud-
juk használni. 

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

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

Koncepciónk: az ügyfél bizalmának 
megszerzése és megtartása!

Stratégiánk fő eleme: segítséget 
nyújtani ügyfeleinknek, megoldást 
adni mindenre A-tól Z-ig, ALFA-tól 
OMEGA-ig, ami gépjárművel kapcso-
latban felmerülhet. 

A Ring Autóház az elégedett ügyfe-
lekért dolgozik. Reméljük, hamarosan 
Önt is közöttük üdvözölhetjük!

MI KULCSOT 
ADUNK 

VÁGYAIHOZ!

a gépjármű-kereskedelem és szervizelés területén
24 éves tapasztalat
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Társaságunk évek óta azon 
dolgozik, hogy a lehetőségek-

hez mérten megőrizze, javítsa, 
fejlessze a Tisza-tó halállományát. 
Célunk elérése érdekében szá-
mos intézkedést tettünk: sulymot 
kaszáltunk a halélőhelyek fenn-
tartásáért és a nyári oxigénhiány 
elkerüléséért mederkotrást végez-
tünk, a vermelés elősegítéséért 
figyelemmel kísértük a jég alatti 
oldott oxigén mennyiségét, szük-
ség esetén lékeket vágtunk a téli 
halpusztulás elkerüléséért.

A Tisza-tó őshonos halállományának 
a felsorolt környezeti tényezőkön túl más 
nehézségekkel is szembe kell néznie. Szá-
mos őshonos madárfajunk és a vidrák is 
fogyasztják a halat, de ezeknek sem a za-
varása, sem a gyérítése nem lehetséges. 
Más a helyzet az emberi tevékenység ré-

vén nagy számban terjedő, jól alkalmaz-
kodó és az őshonos állományra káros 
hatással bíró fajokkal kapcsolatban.

A HALAK RÉMEI
Az inváziós busák és a törpeharcsák is 
károsak őshonos halainkra, mert túl-
szaporodva eleszik ivadékaik elől a táp-
lálékot, ezért nagy erőkkel halásszuk is 
őket, de a halak igazi réme a kárókatona. 
Megfelelő engedélyek birtokában sze-
rencsére már gyéríthető, és ezt igyek-
szünk is maximálisan kihasználni. Azok 
számára, akik figyelemmel kísérik a te-
vékenységünket, nem újdonság, hogy 
rengeteg energiát fektetünk a kártevő 
madár túlszaporodott állományának 
csökkentésére, és örömmel mondhat-
juk, hogy eredményesen.

2017-ben megszüntettük az Óhalá-
szi-Holt-Tisza melletti telepet, tavaly 
pedig a Téli-kikötőben lévő új fészekte-
lepen gyérítettük, ahol 138 egyedet ej-

tettünk el. Ezenkívül már második éve 
riasztjuk a Tiszán az északabbról ide 
érkező áttelelő csapatokat. Az idei té-
len továbbléptünk, a Tisza-tavon telelő 
kárókatonák állományszabályozását is 
megszerveztük.

A fekete halászmadarak ritkán látott 
tömegben lepték el a folyót, köszönhe-
tően az északról érkező állománynak, 
valamint annak is, hogy az állóvizeink 
befagytak. A frekventált helyeken több 
száz egyedet számláló csapatok ve-
rődtek össze, egy perc nyugalmat sem 
hagyva a telelő halaknak. Egy madár 
napi szükséglete 0,5-1,5 kg hal, aminek 
a többszörösét képes megsebezni, illet-
ve a nyugalmi állapotban telelő halra-
jokat folyamatosan mozgatja, zavarja, 
ami a leromlásukhoz vezet.

Nem csoda, ha a kampós, éles 
csőröktől sebezve elhullott vagy még 
agonizáló halak tucatjaival találkozik a 
vízen járó ember. A térség vadgazdálko-
dóinak, valamint a Hortobágyi Nemzeti 

Fegyverdörgés

a Tiszán
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Park Igazgatóságnak közreműködésé-
vel azonban decemberben a folyón is 
elkezdődött a gyérítés és riasztás.

Tevékenységünk során messzemenő-
kig betartjuk az erre vonatkozó engedély 
rendelkezéseit, kiemelt figyelmet fordí-
tunk a térségben előforduló fészkelő és 
itt telelő réti sasokra, valamint egyéb fa-
jokra is. Velük kapcsolatban azt tapasz-
taltuk, hogy nem zavarja őket a fegyver-
dörgés, sőt a sasok az első lövések után 
nem sokkal megjelennek a környéken. 
Feltehetőleg a kárókatonák által mene-
külés közben elhagyott haltetemek kel-
tették fel az érdeklődésüket.

MEGFIGYELÉSEINK

Az elejtett és felboncolt kárókatonák 
gyomortartalma azt mutatja, hogy míg 
december végén, január elején elsősor-
ban keszegféléket és balint fogyasztot-
tak, később jellemzően süllő, kősüllő és 
harcsa volt a zsákmányuk. Ezzel egy-
becseng a horgászok megfigyelése is, 
miszerint a megfogott süllőkön, kősül-
lőkön gyakran láthatóak az éles csőrök 
által okozott sérülések.

Az egész napon át tartó, hidegben 
folytatott munka során jóleső érzéssel 

tölti el a vadászokat, amikor egy-egy ta-
lálatot követően a közelben tartózkodó 
horgászok tapssal és éljenzéssel feje-
zik ki köszönetüket.

A tanulékony madarak elejtése, tá-
voltartása azonban egyre nagyobb ki-
hívást jelent. Tiszta időben messziről 
felismerik a számukra veszélyt jelentő 
csónakot, sűrű ködben a lőirány erősen 
behatárolt, ráadásul a gyérítés jelentős 
anyagi ráfordítást követel meg. Ennek 
ellenére a folytatás nem lehet kérdé-
ses, mivel már az eddig elért eredmé-
nyek alapján is kimondhatjuk, hogy sok 
millió forint értékű halat sikerült meg-
őrizni a Tisza-tavon. A munka során mi 
is egyre több tapasztalatot gyűjtünk e 
halrabló madarak szokásairól.

A fagyos időszak után beköszöntött 
szokatlan felmelegedés a Tisza-tó egé-
szére is jelentős hatással volt. A tározó-
tér jégborítása eltűnt, ami remek lehe-
tőséget kínált a kárókatonák számára. 
A Tisza medrén kívül már a tározótér 
olyan részein is halászhattak, melye-
ket nem tudtunk megközelíteni, és ez 
a gyérítés eredményén is meglátszott. 
Ám a fagyos decemberi időszak óta 
már így is jelentős mértékben, közel 
350 egyeddel csökkent a kártevő ma-
darak száma.

Az enyhe időjárásnak azonban po-
zitív hatása is volt. A sokéves átlag-
hoz képest komoly felmelegedés arra 
késztette a kárókatonák seregét, hogy 
elhagyják a Tisza-tó térségét. A vonuló 
állomány valószínűleg elindult vissza 
észak felé, ezért úgy döntöttünk, hogy 
egy ideig szüneteltetjük a kilövésüket. 
Ha újra lehűlés következik be és emiatt 
ismét megnő a számuk a Tiszán, újra 
elkezdjük az állományszabályozást, ri-
asztást.

Fontos volt számunkra ez a tél, hiszen 
hasznos tapasztalatokkal lettünk gaz-
dagabbak a folyón halászó kárókatonák 
gyérítésével kapcsolatban. Ezeket az is-
mereteket a jövőben már hasznosítani 
tudjuk a halak és horgászok érdekében.

Végül megragadjuk az alkalmat, 
hogy itt is köszönetet mondjunk a tér-
ség felsorolt vadásztársaságainak, 
amelyek hozzájárulásukkal és hiva-
tásos vadászaikkal segítik a Tisza-tó 
halainak védelmét: Tiszamenti Gazdák 
Vadásztársaság, Tiszafüredi Földtulaj-
donosi Vadásztársaság, Tepélypusztai 
Vadászati Társaság, Tiszamenti Föld-
tulajdonosi Vadásztársaság, Tiszaná-
nai Természetbarátok Környezet- és 
Vadgazdálkodási Egyesülete, Paphalmi 
Diána Vadásztársaság.

 1 napos 2 napos 3 napos 7 napos   Éves

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

Horgászati engedélyek a Tisza-tavon

* Ajándékba kapja minden jogosult. A gyermekek részére szóló horgász-
jegy kiváltása nem igényel horgászvizsgát és horgászegyesületi tagságot.

A felnőttek számára lehetőség nyílik, hogy horgászjegyü-
ket két részletben vásárolják meg. A 17.000 forintos első 
részlet befizetése 2020. május 31-ig teszi lehetővé a hor-
gászatot. A második részlet csak az első részlet birtokában 
váltható meg, az összege 15.500 Ft, és az érvényessége 
2021. január 31-ig szól.

A Tisza-tavi horgászathoz a jelenleg hatályos halgazdál-
kodási törvény alapján szükséges okmányok:

� Érvényes állami horgászjegy (fogási napló egyben),
� érvényes horgászegyesületi tagság,
� érvényes területi horgászjegy,
� érvényes személyazonosító okmány,
� magyar horgászkártya.

AZ ÉLMÉNY GARANTÁLT!

A Tisza-tó igazi négy évszakos csemege a horgászok szá-
mára. Minden évszakban érdemes vallatni ezt a csodálatos 
vadvizet. Kora tavasszal pezsdül az élet a vízben is, ilyen-
kor érdemes pontyra, keszegfélékre és kárászra horgászni, 
majd az egyre melegedő vízben harcsázni. Nyáron minden 
hal eredményesen fogható, az ősz beköszöntével kezdődik 
a ragadozóhalas horgászok fő szezonja. Ilyenkor csukára, 
süllőre, balinra, kősüllőre lehet számítani. Télen ismét a ra-
gadozóhalaké a főszerep. Ha a jég kellően vastag, lehetőség 
nyílik a lékelésre, és ismét jó eséllyel fogható a süllő és a 
csuka.

Vásárolja meg Tisza-tavi területi engedélyét SZÉP-kár-
tyával! Ezt a lehető legkényelmesebben is megteheti ott-
honról, a www.horgaszjegy.hu oldalon keresztül. Személye-
sen a horgászati központ irodájában állunk rendelkezésére. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig.

TALÁLKOZZUNK A TISZA-TÓNÁL!
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Ha megemlítjük a túra szót, min-
denki önkéntelenül is a magas 
hegyekre, a végtelennek tűnő 
erdőkre gondol. Mi, itt az Alföldön 
élők sokszor nem is tudjuk milyen 
természeti kincsek találhatóak a 
közvetlen közelünkben. Aki Ti-
szaderzsen nyaral, vagy éppen itt 
lakik, szinte csak ki kell mennie a 
településről és máris számos lehe-
tőség közül választhat. Az alábbi-
akban 2 túraútvonalat szeretnénk 
bemutatni; kisebb rutin és helyis-
meret után sokkal több érdekessé-
get is fel lehet fedezni.

Kiindulópontunk: mindkét esetben a 
település központjában, a református 
templom árnyékában található sport-
csarnok. Mindkét túránk érinti a Cserő-
köz részeit, hisz a település egyik leg-
emblematikusabb természeti adottsága 
a Holt-Tisza kanyarulatában található 

terület. Nincs minden térképen feltüntet-
ve, pedig gyönyörű élővilág lakozik ott.

Mindkét útvonalhoz tartozik egy 
Google térkép, segítségképpen. Sajnos, 
hivatalos túraútvonal még nincs ezen a 
részen, ezért a speciális túraútvonal-ter-
vező programok nem boldogulnak ezzel 
a csodálatos tájjal.

Cserőköz–Vakvár–Jegenyesor, 
a mesterhármas

Ha megkötöttük a túracipőnk fűzőit és 
biztosak vagyunk benne, hogy könnyű 
hátizsákunkban minden szükséges fel-
szerelés megtalálható, ideje útnak indul-
nunk! A csarnok mögötti úton elhaladva 
a „kispálya” és az óvoda mellett jutunk 
ki a kikötői útra. Ezen visz az utunk egy 
ideig. Az enyhe lejtő aljára érve a morot-
va hídjához érünk. Innen körülbelül még 
600 métert kell aszfaltozott úton meg-
tenni. Ekkor elérkezünk egy bejáróhoz a 
jobb oldalon, ami a szántóföldek között 
elvezet minket a Cserőközhöz. Esős idő-

ben ez az 1 km megnehezítheti az utun-
kat, ezért érdemes száraz időben vagy 
esetleg télen megtennünk. 

Ha átverekedtük magunkat a földúton, 
végre elérjük az erdőt és a Dósa-járón 
keresztül átjuthatunk rajta. Az emel-
kedőn felkaptatva, szemünk elé tárul a 
Holt-Tisza mai napig vadregényes arca. 
Innen két módon folytathatjuk utunkat, 
de a térkép sajnos csak az egyik utat is-
meri. Ha követjük a térképet, az erdőből 
kiérve balra vesszük az irányt. Ha ezt vá-
lasztjuk, akkor az erdő és a szántóföld 
között sétálunk végig. Tavasszal csodá-
latos látványt nyújtanak a végtelen rep-
cemezők. 1200-1300 méter megtétele 
után baloldalt egy bejárót találunk az 
erdőbe, amit a helyiek csak Farkas-járó-
nak neveznek. Ezen áthaladva folytatjuk 
utunkat. Ha kicsit bátrabbak vagyunk, a 
Holt-Tisza előtt forduljunk el balra és az 
erdőben, a gáton is megtehetjük. Ekkor 
megláthatjuk a visszatelepített hódok 
által elfoglalt területet. Számtalan, szin-
te ceruzahegyező pontossággal megrá-
gott fák jelzik területüket. Ebben az eset-
ben is a Farkas-járóhoz vezet az ösvény. 

Innen újra a szántóföldek között sé-
tálunk még egy kicsit, majd a kikötői út 
keresztezi utunkat. Továbbhaladva az 
erdő mellett, hamarosan eljutunk a Vak-
várhoz. Kb. 1 km megtétele után jobbra 
találunk egy bejárót az erdőbe, amit a 
Google térkép a mai napig tóval jelez. 
Víz már nincs a területen, de a felületét 
nádas borítja. Az első feltűnő látnivaló 
a hatalmas magasles, amire a bátrab-
baknak érdemes felkapaszkodni, mert 
csodálatos kilátás nyílik a nádba mes-
terségesen vágott utakra. De nemcsak 
a szemünkkel, hanem gyalogosan is ér-
demes bejárni ezt a mini útvesztőt.

Innen lassan visszajutunk a település-
re, de addig sem maradunk látnivaló nél-

Tiszaderzs „rejtett” kincsei

Túra az Alföldön
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kül, hiszen gyönyörű jegenyesor árnyé-
kában elhaladva érhetjük el a régi TSZ 
alatt található csatornahidat. Ha ezen 
az útvonalon fejezzük be a túrát, érde-
mes néhány percet szánni a település 
szimbólumára: a 13. századi Domon-
kos-rendi templom romjaira, majd on-
nan néhány perc alatt vissza is érhetünk 
kiindulópontunkra. 

Az útvonal hossza megközelítőleg 9 
km, amit - időnként letérve az ösvény-
ről – kiegészíthetünk 
még néhány rejtett 
látnivaló megtekinté-
sével.

Az útvonal ezen a 
QR-kódon tekinthető 
meg:

A Cserőköz igazi arca

Második útvonalunk egy picit hosszabb, 
de a táj szépsége minden megtett lé-
pésünket kárpótolja. Kiindulópontunk 
most is a sportcsarnok és a Dósa-járó-
ig az útvonal is megegyezik. Itt viszont 
jobbra vesszük az irányt az erdőből ki-
érve. 

Az első látnivalóig nem is sokat kell 
haladni, hisz ha kellően figyelünk, az 
erdőben megpillanthatjuk a Cserőköz 
valószínűleg legidősebb fáját. Ha nem 
csapattal megyünk, meg se próbáljuk 
körbeölelni, hiszen legutóbbi látogatá-
sunkkor is ez nyolc embernek sikerült! 
Itt már nagyon hamar elhagyjuk az erdő 
melletti utat és balra fordulva, párszáz 
méter után újra erdős terület mellett 
bandukolhatunk tovább. Ha találunk jár-
ható bejárót, megnézhetjük közelebbről 
a Holt-Tiszát is, és ha csendesek va-
gyunk, a madárvilág is a szemünk elé tá-
rul. A másik oldalon pedig a szántóföld 

növényzete gyönyörködtethet minket, 
évszaktól függően. Ezen a részen akár 
őzekkel is összefuthatunk, de ahhoz 
tényleg halknak és kitartónak kell len-
nünk. 

Az út felénél eltávolodunk a sűrű erdő-
től és egy ritkább, fiatal fákkal telepített 
szakasz mellett haladunk el. Járjunk nyi-
tott szemmel, mert érdekes gyümölcsöt 
pillanthatunk meg! A narancsra hason-

lító növény nem más, mint a fekete dió. 
Termése ehető, de belső része kisebb 
és héja jóval keményebb a közönséges 
diónál. így elsősorban nem a 
termése, hanem értékes fa-
anyaga miatt termesztik. 
Másik tulajdonsága, 
hogy az őzek nem 
szeretik, ezért ezen 
a területen a vad-
kárkivédésre jelent 
meg.

Hamarosan jobb-
oldalt egy átjáróhoz 
érünk, ahol vissza-
juthatunk a Holt-Tisza 
elülső oldalára, majd az 
első bejárónál jobbra letér-
ve, a régi gát mentén haladha-
tunk. Itt ismét van egy szakasz, amit a 
térkép szintén nem jelöl, de ne ijedjünk 
meg, mert járható az út! 
Ha az erdőbe érve az út 
baloldalán, sorban köveket 
látunk a földön, jó irányba 
haladunk. Néhány száz 
méter után egy kukorica-
táblához érünk, aminek 

átellenes sarkában a régi fácántelep 
helyét a mai napig is álló magasles jelzi. 
A benőtt növények miatt már nem lehet 
feljutni rá, de a látvány miatt megéri a kis 
kitérőt. 

A régi gát vonalán visszajutunk las-
san a Holt-Tisza partjához. Itt egy újabb 
átjáró található, de ennél a túránál nem 
lesz szükség rá, bár ettől függetlenül ér-
demes lesétálni hozzá. Innen, az erdőben 

folytatjuk tovább utunkat végig a gáton, 
ami a Dósa-járó jól ismert útjához vezet. 
Innen a faluba ugyanazon az úton jutunk 

vissza, amelyen át kijöttünk.
A túra útvonala 3 térkép-
ből tevődik össze a Goog-

le térkép hiányosságai 
miatt, de ne aggód-
junk, a szakaszok kö-
zötti rész is járható 
és kipróbált útvonal!

Bármelyik túraút-
vonalat is választ-
juk, gyönyörű és sok 

esetben csak erre a 
tájra jellemző látnivaló 

tárul elénk. Kérünk min-
denkit, aki erre jár, óvja a ter-

mészetet, hogy sokáig és sokan 
élvezhessék ezt a csodálatos tájat!

Kóbor István
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Keresztek a tetőn

A vallásosság igen meghatározó volt a 
falubeliek életében. Éppen ezért a há-
zak tetejére kereszteket állítottak külön-
böző anyagokból, mint például vasból, 
cserépből, fából és volt olyan is, hogy a 
ház elé bágos, azaz „pléh” Krisztust ál-
lítottak. Manapság már egyre kevesebb 
van ezekből, de a település egy-két régi 
házán még fellelhetők ezek a keresztek.

Tiszanánai szótár

Ha betérünk a faluba és szóba elegye-
dünk egy-egy helyivel, valószínűleg né-
hány, számunkra érthetetlen kifejezést 
fog használni. Ebben tud segíteni az 
alábbi összeállítás:

kocérozni = tisztító késsel pucolni
bercencei szilva, vagy berci szilva = 
besztercei szilva
bejárni Trónyát, Boronyát = Tolnát, 
Baranyát
poletár = proletár
összesendergődzött = összetekeredett
avadzál =akadályoz
majzos =maszatos

garádics = grádics
nem maskol = nem ízlik
csana = csalán
kutúdd össze = keverd össze
mucikolo =betegséget tettető
hancsik = területjelölő földkupac
senye = balkezes
tapodó = lábtörlő

Vályoggödrök  
a település környékén

A településen korábban a vályoggödrök 
igen nagy jelentőséggel bírtak. A falut an-
nak idején „földből” építették fel, a vályog-
verést korábban mesteremberek hivatás-
szerűen űzték. A rendszeresen használt 
vályoggödrökben feljött a talajvíz, ezen 
kívül praktikusan a település csapadék-
vizét is ide vezették le. Télen a gyerekek 
csúszkálásra használták, nyáron a ludak 
és kacsák tivornyázó helye lett, illetve 
fürödtek is bennük. Ezekben a halak is 
megtelepedtek és egészen az 1980-as 
évek elejéig lehetett horgászni bennük.

Az építési szokások megváltozásával 
az anyagkitermelés fokozatosan meg-
szűnt és elkezdtek feltöltődni ezek a 
mesterséges tavak. A víz eltűnt belőlük 
és elmocsarasodtak. A madarak helyét 
lassan átvette a konda. A disznók kiváló-
an érezték benne magukat a 80-as évek-
ben, míg a 90-es években már inkább a 
tehenek legelőterületévé vált. Az elmúlt 
évtizedben a falu elszuvasodásával, a 
lebontott romos épületek egy része visz-
szakerült oda ahonnan kitermelődött, 
lassan visszatöltik ezeket a gödröket. 
Egyre több bennük a szemét, roncs gé-
pek...stb. Összesen négy nagy vályogve-
rő gödör képződött a településen, ezek 
közül a legnagyobb ilyen mélyedés a 
Hangács, méterben utána az ún. Baba-
telepi mélyedés, majd a Ballók és végül 
a Csokány.

Érdekes módon máshol is termeltek ki 
vályogot, de nem összefüggő területen, 
inkább több mélyedésekből álló mező-
rendszer alakult ki. Ilyen például a „Juh-
gát” térsége, ahol jelenleg is számos 
mélyedéssel találkozni. 

Forrás: Tiszanána/Dinnyéshát  
emlékek, képek

Tiszanána akkor
Tiszanána és Dinnyéshát egy 
igazán különleges, látnivalók-
kal teli kis település a Tisza-tó 
partján. Az összetartó lakó-
közösség életében rengeteg 
történet és érdekesség száll 
szájról-szájra, ebből szemez-
gettünk.
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Kormányzati és európai uniós forrás-
ból is fejlesztik  a Tiszanána–Dinnyéshát 
partszakaszt 2020-ban. A támogatásból 
kicserélik a terasz bútorzatát, amely szín-
vonalasabb, korhoz illőbb külsőt kölcsö-
nöz majd az épületnek. Emellett megújul-
nak a vizesblokkok, a büféhez tartozó női 
és férfimosdó. Átalakul a strand bejárata 
és a kerítés egy része, újjászületik a szín-
pad környéke is. 

A területen található három – egyen-
ként ötven ember befogadására alkal-
mas – sátor helyére két, rendezvények 
lebonyolítására alkalmas, fából készült, 
cseréptetővel ellátott pavilon már meg-
épült.

Teljesen új játszótér várja majd az ide-
érkező kis vendégeket. Homokos föveny 
kialakítása is elkezdődött,  a terméskő-
ből készült sétány is megújul. Átépülnek 

a napozóteraszok, 
amelyekre strand-
bútorok  kerülnek és 
színes napernyők, 
homokos plázs fo-
gadja majd a stran-

dolni vágyókat az 
idei szezonban. Az 

iszaptalanítás befeje-
ződött a strandon és a 

kikötőben, felújították  a víz-
beugráshoz épített ugródeszká-

kat és a 25 négyzetméteres hajókikötő 
stéget is. Egységesítik az információs 
táblákat és újjáépítik a szigeteket össze-
kötő fahidakat is.

 A strand felújításával egyedi arculatot 
kívánunk kialakítani, vonzóbbá szeretnék 
tenni a partszakaszt és minél több turis-
tát szeretnénk idecsalogatni ebben az 
esztendőben is.

Aki kerékpárral a gáton betér  
Tiszanánára, az úgy érzi, mintha 
egy elvarázsolt világba érkezne: 
ligetes környezet, családias han-
gulat és pici szigetek, amelyekre 
fahídon lehet bejutni. A strand 
és a kikötő 2020-ban a legjobb 
formáját fogja mutatni a felújítását 
követően.

a napozóteraszok, a napozóteraszok, 
amelyekre strand
bútorok  kerülnek és 
színes napernyők, 
homokos plázs fo
gadja majd a stran

dolni vágyókat az 
idei szezonban. Az 

iszaptalanítás befeje
ződött a strandon és a 

kikötőben, felújították  a víz
beugráshoz épített ugródeszká

a napozóteraszok, 

és most
Megújul a Tisza-tó egyik leghangulatosabb 

kikötője és strandja
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Turai Kálmán: Libahajó (részlet)
„Sirály szállott a vízre. Hófehér szárnyai ragyogtak, villogtak az 
ébredő nap bíborában. Játszott. Éles szeme figyelte ugyan a fod-
rokat, amelyeket a reggeli szellő varrt a Tisza uszályára, mégis 
inkább a fényt, a rája zuhogó sugárözönt, könnyű szárnyainak 
pompás játékát élvezte... A nap, mint győzelmes király szórta a 
fényt, az aranyat. Bíborfoltot vetett a part szaggatott, rongyos 
palástjára; arannyal verte ki a sás finoman hajló kardpengéit s 
a gyékény barna buzogányát. Ragyogó selyemmel cserélte fel a 
füzes bolyhos hajnali köntösét. A kopott halászkunyhóval sem 
volt szűkmarkú. Időtől megviselt, rozzant hátát annyira megrakta 
olvasztott arannyal, hogy az szinte görnyedt bele. Az odvas, vén 
fűzfa lehajló ágait hintának használta, játszott a kunyhó fölött. 
Majd azután leugrott eléje, és addig ráncigálta, cibálta a molyrág-
ta kucsmát öreg Ősze fején, amíg az meg nem unta, s kezefejével 
tarkójára lökte a keshedt báránybőrt.

– Jó idő lesz máma! – szalajtotta végig a szemét vízen, parton, 
a mosolygó reggelen. 

...Bütykös ujjai közt pergette a nagy, kerítőháló szemeit. Ren-
dezgette, fejte, sorjázta. Annyira elmerült a munkában, hogy ész-
re sem vette a három gyereket, akik lassan odalopóztak a háta 
mögé. Össze-összevillantották ragyogó szemüket, örültek, észre-
vétlenül sikerült a ravaszság. „A három híres” – ahogy öreg Ősze 
szokta őket emlegetni. Csóri-Víg Jani, meg a két Vida-gyerek. 

Turai Kálmán:

Libahajó
A vízpartra, a füzesek, csalitosok, 

holtágak vidékére viszi az olvasót 
az író. Turai Kálmán könyve, a Liba-

hajó egy úgynevezett mozaik-építkezésű 
regény, mely bemutatja a főhőst: a tiszai 
tájat, valamint a tájban otthon lévő fiúcs-
kát, Csóri-Víg Janit, aki nem kevesebb, 
mint az élet alkonyán járó öreg Ősze ha-
lászember barátságával büszkélkedhet.

A kiválóan megrajzolt hősök emléke 
mély és kitörölhetetlen nyomot hagy az 
olvasóban. Köszönhető ez annak, hogy 
a regényben az ember és a táj őszin-
te, szoros barátságban él együtt, ami 
mára már példaértékű ebben a rohanó 
világban. Az egész történet olyannyira 
igaz, valós, hogy kétség sem merülhet fel 
bennünk azzal kapcsolatban, hogy a sze-
replők nem valós hús-vér figurák. Ez nem-
csak egy régmúlt utáni vágyódás, hanem 
a megélt élmény valódi és reális bemuta-

tása. Igazi és hű történetszemlélettel áb-
rázolja a falu népének életét. Turai kiváló-
an látta ezeknek az embereknek az életét, 
sorsát. Aki így tudja bemutatni, ennyire 
belülről tudja látni és láttatni a gyermeke-
ket, a parasztok életét, lelkivilágát, annak 
köztük élő embernek kell lenni.

Erkölcsi tanulságok sokasága, a kör-
nyék szeretete, az idősek iránti tisztelet, 
a közösség megbecsülése, melyet kiol-
vashat magának kicsi és nagy a történe-
tekből. A paraszti észjárás, a leleményes, 
furfangos-tréfás gondolkodásmód klasz-
szikusokat: Mórát, Mikszáthot juttatja 
eszünkbe. „Magyar táj, magyar ecsettel” 
tárul elénk. Ezt a célt szolgálja az író a 
szereplők i-ző nyelvjárással való beszé-
deltetése. 

A történetek valódiak, máig legendákat 
zeng a hatalmas harcsa, melynek törté-
netére az idősek még emlékeznek.

Önismeretünkhöz nagyon fontos 
pillér, hogy keressünk úgyneve-
zett jeleket, útjelzőket múltunk-
ban és jelenünkben tárgyakhoz 
vagy személyekhez kötődően. 
Az útjelzők szinte mindennap 
kínálnak számunkra felismerés-
re, felkutatásra valókat. Múltunk 
megismerése kapcsán egy kivá-
ló, gyermekeknek szánt könyvet 
említenénk meg itt, mégpedig 
az 1984-ben magánkiadásban 
megjelent Turai Kálmán: Libaha-
jó című könyvét. Elsődlegesen a 
Tisza-tóhoz közeli Abádszalók, 
Tiszaderzs, Kunhegyes települé-
seket érintő tényekkel bővíthet-
jük ismereteinket, hiszen ezek-
hez a településekhez az írónak 
kötődése van. 
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Csóri-Víg puttyogtatni kezdett. Az öreg felvágta a fejét, úgy 
fülelt. A gyerekek nem bírták tovább. Kacagásuktól megzendült 
a füzes, ezüst csengőket rázott a Tisza túlsó meredeke. 

...A gyerekek odatelepedtek az öreg mellé. Öreg Őszét úgy 
vették körül a gyerekek, mint fürj fiókák az anyjukat. Tanítgat-
ta őket, hogyan kell becsapni a potykát, megcsalni a harcsát, 
gilisztát keresni, horgot hajlítani gombostűből, kopoltyún fogni 
a halat, csendőrt kikerülni, egyszóval mindenféle huncutságra...
Öreg Ősze kutatott egy kicsit az emlékezetében, azután me-
sélni kezdett a „csudaharcsáról”, amilyet azóta sem fogtak a 
Tiszában, pedig annak van ám egy pár éve!

...– Akkor még nem vót gát! – kezdte. A Tisza szabadon 
lószált a Berekben, a Pervát-szigeten, meg a ríten. Tavasz tá-
jon, ha megindult, tengerré vált. Ameddig szem ellátott víz, víz! 
Szegíny nyulaknak vót nemulass! Felszorultak a berei hátra. Ha 
azután azt is nyomta a víz, egy-egy görcsös fűzfán tucatjával 
lógtak, míg onnan is le nem szedte űket a hullám. Akkor is így 
vót! Süldőlegíny vótam. Jó komások a Csóri-Víg nagyapjával. A 
Tisza lefelé húzódott a nagy áradás után. Ilyenkor a göbölyék-
ben pévahordó kassal lehetett a halat fogni, annyi vót. Mink is 
elmentünk hárman, én meg a Csóri-Víg nagyapja, meg annak 
az apja. Ladikkal indultunk a Buggáttól. Húzzuk-húzzuk a ladi-
kot. Az öreg Csóri-Víg kormányozta. Egyszer nagyot rántok a 
lapáton, a gúzs meg reccs, oszt elszakadt. ...Nehezen halad-
tunk egy lapáttal. No, meg sok helyen csekíly vót a víz, horzsolta 
a fődet a ladik feneke. Fíltünk is, hogy kilyukad. Eccer, ahogy 
megyünk, meglát az öreg Csóri-Víg egy fűcfát, aminek a tövi-
nél már kivirított egy darab mocskos-ződ főd. Nem vót az nagy 
darab, de meg lehetett mán állni rajta. Monggya az öreg, hogy 
mennyünk oda. Odacsúszunk a ladikkal. Megkötöm a ladikot 
a lánccal a fűzfaoldalán a hajtáshoz. Az öreg Csóri-Víg fogta a 
fejszít, kilíp a ladikbúl arra a kis darab mocskos-ződ fődre. Hát, 
Uram-teremtőm, a főd megmozdult. Az öreg nagyot ordít, oszt 
bele a fejszít a fődbe. Arra lett csak cifra világ! Eltűnt a főd, moz-
gott a víz. Az öreg Csóri-Víg elesett a vízben, de fogta ám a fej-
sze nyelít. Egy borzasztó nagy test csapkolódott, küszkölődött, 
csapta az iszapot, meg a vizet, rángatta az öreget.

– Harcsa! – ordít az öreg. 

...Mán mind a hárman ott bírkóztunk vele a vízben. Szerencse, 
hogy ott egészen csekíly vót a víz. Még így is majdnem megy-
gyalázott bennünket!... Olyan hullámot csapott a farkával, hogy 
szemünk-szánk telilett vízzel-sárral... Egyszer csak látom, hogy 
az öreg kotorászik a zsebében. Kihúzza a csillagos bicskáját. ... 
Neki a halnak...félóra is beletelt, míg egészen megdöglött. Hi-
deg vót még a víz, mégis mind a hármónkról szakadt a veríték. 
Mikor láttuk, hogy kinyúlt, próbáltuk belefordítani a ladikba, de 
hárman se bírtuk...Ahogy sekílyebb lett a víz, mind jobban-job-
ban kínlódtunk. Akadozott az a nagy dög. A vígín mán mind-
nyájan kiszálltunk a ladikbúl, toltuk, húztuk, ahogy tudtuk. Még 
vagy húsz ölre lehettünk a parttól, amikor gyött Varga ángyom, 
az öreg Szivák, meg még vagy három ember. Azok segítették 
aztán partra húzni harcsát, ladikot. Amikor ott feküdt az a nagy 
behemót állat a parton, az öreg Csóri-Víg levette a süvegét, níz-
te-nízte a harcsát, azután felnízett az égre. Hogy mit gondolt, 
mit nem gondolt, azt én nem tudhatom, de még a zsebkendő-
jét is elővette, törölgette a fejét, szemét, arcát. Vót azután nagy 
csodálkozás. Mire felvettük a száraz ruhát, a fél falu ott vót. Azt 
mondta az öreg Csóri-Víg:

– Nem vagdajjuk szíjjel, míg jól ki nem csudálkozza magát 
mindenki, mer ilyet még nem láttak a környíken!

Délutánra lett is sokadalom. Ömlött a níp. Apraja, naggya aki 
eleven vót. Még a félhótt is elgyött, ha nem tudott gyönni, hoz-
ták! 

...Csudálta az egísz nípsíg. Vót is rajta mit csudálni! A bajusza 
olyan vót, mint a kötőfíkszár. A szája kitátva vót olyan nagy, mint 
egy köblösnek a szája. Féléves süldő meg se kottyant vóna 
benne. A fogai? Mintha gereben lett vóna a szájában. Alul-felül. 

...– Mit csinál kend, komám ennyi hússal? – kérdezték
– Úgy gondoltam...hogy hónap estére csinálnánk egy tort. 

Mán, ha az Isten szerencséltetett vele, a közsíg is részesüljön 
belőle!

...Lefelé hajlott mán a nap, amikor minket elzavartak teknőír, 
edínyír, miegymásír. Éppenúgy, mint disznóölískor. 

...Másnap még a környékbűl is gyöttek. ...Nem hagytak bíkít! 
Ezerszer is el kellett mesélnem, hogy csaptuk fejbe, hogy bír-
kóztunk vele, hogy vert bele hármónkat a vízbe.

...Hej, nagy eset vót az!”



2020. TAVASZ82



832020. TAVASZ

Ki ne álmodozott volna kalandos 
utazásokról, titokzatos helyek fel-
fedezéséről? Felkeresni ismeretlen 
tájak vadregényes világát, a lagúnák 
földjét. A lagúnák sokkal közelebb 
vannak hozzád, mint gondolnád, 
mert Kelet-Magyarország legna-
gyobb taván várnak a felfedezőkre! 

Aki a Tisza-tónál jár, s csak egyet-
len programra van lehetősége, 
mindenképpen a csónakkirán-

dulást válassza! Keresse fel a tó rejtett 
csatornáit, lagúnáit! A páratlan látvány, 
mely ott fogad minket, Európában is 
egyedülálló. Aki nem szakértő a növé-
nyek és madarak világában, javaslom, 
hogy vezetővel induljon útnak a vadregé-
nyes Tisza-tavon!  

A Tisza-tó egy átfolyásos, síkvidéki 
tározó, mely 127 km² nagyságú, nem 
egybefüggő vízfelület. A tórendszert 
kisebb-nagyobb összefüggő felületek: 
medencék, holtágak, morotvák, csator-
nák, szigetek alkotják. A tó egyes része-
it egymással és a Tiszával átjárók, az 
öblítő csatornák kötik össze, melyből 
12 található összesen. Szélességükre 
jellemző, hogy néhol csak egyetlen kis 
vízi jármú fér el benne biztonsággal. Van 

olyan kanyargós csatorna, ahol a két-
személyes kajak csak a partot érintve 
tudja bevenni a kanyart. Ebbe a titkos 
világba invitálunk.

A csatornákban evezve arra számít-
hatunk, hogy a sűrű növényzet miatt 
még kikötni is lehetetlen. A növények, 
fák mintegy alagutat alkotnak, benyúló, 
bedőlt fatörzseket kerülgethetünk a gya-
korlatilag álló vízben, miközben a behajló 
ágak, levelek simogatják ruházatunkat, 
bőrünket.

Ezeknek a csatornáknak feladata a 
vízáramlást szabályozni, biztosítani a 
megfelelő vízcserét. Ugyanakkor az ár 
hullámokkal érkező nagy mennyiségű 
hordalék, uszadék bejutását csökken-
tik, valamint a főmederben levonuló 
esetleges szennyeződése-
ket kirekesztik a belső 
vízterekből.

Erre volt példa 20 
évvel ezelőtt, ami-
kor 2000. január 
31-én a Szamos 
felső folyásának 
vízgyűjtőjén mű-
ködő Aurul nevű 
bányavállalat cia-
niddal és nehézfé-
mekkel szennyezte a 

Szamos és a Tisza folyókat 
Romániában. A szennye-

ződés február 1–12. kö-
zött vonult le a Tiszán, 
ökológiai katasztrófát 
okozva a folyó élővi-
lágában. A Tisza-tó 
élővilágát azonban 
sikerült megmente-
ni az öblítő csatornák 

zsilipjeinek lezárásával, 
így akadályozva meg a 

szennyezett víz bejutását...
Mikor érdemes nekivágni? A 

tavaszi természet ébredésétől kezd-
ve a virágoktól pompázó és madaraktól 
hangos nyári csónaktúrákon át az őszi 
madárvonulást is érdemes megcsodál-
ni. Koránkelés, morotva, gémfélék és 
kormoránok, Tisza-tavi őserdő, sulyom, 
patakok és erek. Kócsagok, gémek, bak-
csók, kárókatonák és még megannyi ma-
dárfaj él és fészkel a tónál. 

Szóval, csónakra mindenki! Izgalmas, 
látnivalókban bővelkedő kalandban lesz 
része annak, aki útra kel! Csak a szeren-
csén múlik, hogy melyikkel találkozunk. 

Lázár Tünde
a www.gyereatiszatora.hu oldal szerzője
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Lagúnák között,

rejtekutakon…
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Igen, a kunmadarasi repülőtérről van 
szó, s arról a rendezvénysorozatról, 
mely térségünk: a Tisza-tó térségének, 
de az egész országnak, sőt Európának 
is az egyik leglátogatottabb gyorsulási 
versenye. Mennyi élményt élhettünk át 
közösen, s lüktethettünk együtt egy-egy 
komoly idő- vagy sebességcsúcs után, 
vagy ráztuk a kerítést és extázisban ordí-
tottunk a sztárfellépő streetfightereknek 
és a hazai gladiátoroknak. Láthattunk 
sugárhajtású autót, világrekord raké-
tahajtású motort, 8000 lóerős topfuel 
dragster autót (nem is egyet), s olyan 
koncerteken ereszthettük ki a gőzt, me-
lyek egy életre megmaradtak bennünk.

Nagy álom volt az is a Speed Riders 
csapatának, hogy egyszer majd Európa 
bajnoki futamokat rendezhetnek Ma-
gyarországon, Kunmadarason, a közben 
már hivatalosan Hungarian Drag Aré-
naként elhíresült szentéjben, s egyszer 
csak azon kaptuk magunkat, hogy Eu-
rópa leggyorsabb versenyzőit láthatjuk 

olyan kezelt pályán (gumírozott felüle-
ten jobban tapadnak a 800-1500 lóerős 
motorok), mely Kelet- és Közép-Európá-
ban egyedülálló.

A csoda ebben az évben is folytatódik. 
Hadnagy Józsi és csapata ismét olyan 
rendezvénysorozattal készülnek, mely a 
család apraja-nagyjának egyaránt kiváló 
szórakozást és egész hétvégét megtöl-
tő, tartalmas programot biztosít. Kun-
madár mára már egy társadalmi ese-
mény, ahol ott kell lenni. Ott kell lenni, 
mint néző, s ott kell lenni, mint verseny-
ző. Sokszor hallottuk már a szlogent: 
Kunmadár hazavár!

Az az atmoszféra, az a hangulat, ami 
ott vár mindenkit egy életre szóló sze-
relemmé alakul. Mindenkiben 
van egy kis Kunmadár! 
Hányszor érzed 
magadban a 

késztetést, hogy elhúzzad a gázt a mo-
torodon ülve, vagy tapossad a gázpedált 
az autódban. Ezt megteheted biztonsá-
gos körülmények között, akár a saját ba-
ráti társaságoddal. Az országos bajnoki 
kategóriák mellett, ugyanis utcai autók-
nak és motoroknak egyaránt élményle-
hetőséget kínálnak a szervezők. Kipró-
bálhatod az autódat és a motorodat, s 
ha kedved támad a barátaiddal együtt 
buliversenyt szervezni, azt is megtehe-
ted Kunmadáron. Tudjátok? A biztonság 
mindenek előtt! Magyarország egyetlen, 
olyan gyorsulási pályája került Kunma-
darason kialakításra, mely az Európai 
szabványoknak is megfelel. Rajta hát, 
gondolkodj, dönts és cselekedj! 

Minden út... 
Kunmadárra vezet! 

Kedves Olvasó! Bizonyára neked 
is mond valamit a Kunmadár 
kifejezés. A szabadság madara 
23 éve költözött a kunmadarasi 
repülőtérre azért, hogy olyan ver-
senyeknek a szervezését segítse, 
ahol minden motoros és autós 
megtalálja a neki megfelelő gyor-
sulási lehetőséget. Természete-
sen hivatalos körülmények között, 
a Magyar Motorsport Szövetség 
égisze alatt.



Légy részese a Kunmadár-csodának, 
s indulj Te is a kunmadarasi gyorsulási 
versenyeken! A szervezők minden papír-
munkában a helyszínen segítenek.

2020-ban újra Európa bajnokság Kun-
madarason! Igen. Jó ezt kimondani, s jó 
látni a pályán a 15 nemzetet felvonultató 
mezőnyt, ahol a külföldi sztárok mellett 
a magyar versenyzők is ott szerepelnek, 
s nem is akárhogyan. 

Lencsés Dani a múlt évben 6-os időt 
futott, így ebben az évben talán megtör-
ténhet a csoda, s ha a technika is úgy 
akarja, ott lesz a döntőben a magyar ki-
válóságunk. Ehhez azonban szurkolásra 
van szükség, így május 1-2. között min-
denkinek ott a helye a lelátókon, hogy 
közösen élhessük meg a magyar sport 
legnagyobb eredményét! Ebben az év-
ben, a szervezők négy versennyel és két 
edzéssel várnak mindenkit Kunmadárra, 
s ha valaki nem ismerné esetleg ezt a 
sportágat, akkor néhány számadattal 
szemléltetjük számára a gyorsulás és a 
stunt versenysportot.

A pálya 402 méter hosszú, s a fékezés-
re 1 km áll a versenyző rendelkezésére. 
Kell is, hiszen a legjobbak a 402 méteren 
3300 km/h sebességre gyorsulnak fel, 
s valahogyan ebből az irdatlan sebes-
ségből meg is kell állni. A kiemelt gépek 
turbóval hajtott, több száz lóerős gépek, 
de autókban láthatunk több ezer lóerős 

gépeket is. A cél: a 402 méter minél gyor-
sabb leküzdése. Hihetetlen és brutális! 18 
méteren belül a versenyzők 1 másodperc 
alatt 100 km/h fölé kerülnek, s mindez ott 
zajlik a szemünk előtt, amit a lelátókról 
élvezhetünk. Néhány szó a streetfighte-
rekről vagy stuntosokról. Kunmadarason 
az autók és motorok gyorsulási versenye 
mellett stunt országos bajnoki futamok 
is zajlanak, így annyi a látványosság, 

hogy nem győzitek feldolgozni. A moto-
ros kaszkadőrök olyan mutatványokkal 
kápráztatnak el mindenkit, hogy az hihe-
tetlen. Első keréken gurulnak 120 km/h-s 
sebességgel. Hátsó keréken forognak 
körbe-körbe másodperceken vagy perce-
ken keresztül, s úgy bánnak a motorral, 
hogy azt élvezet nézni.

Nem lehet leírni milyen technikai orgia 
és kavalkád zajlik a kunmadarasi repülő-
téren. Ezt látni kell!

Ezek után már csak egy teendőd van. 
Vedd elő a naptáradat, vésd be az idő-
pontokat, s irány Kunmadár, ahol átélhe-
ted a szabadságot! 

KUNMADÁR MINDENKIT HAZAVÁR!

SZERENCSÉRE  
lesz lehetőségünk 

2020-BAN IS ERRE:

Április 18.: Dragpiknik (Motul 
Kupa, Toyota Road Service Kupa)

Április 30.–Május 1-2.: Európa 
Bajnokság (Motul Kupa, Toyota 
Road Service Kupa, Mugen Race 
Stunt Kupa, Koncertek, Duma Szín-
ház, Tunning kiállítás)

Június 26–27.: Night Power 
Challange (Éjszakai és nappali 
gyorsulási verseny, Motul Kupa, To-
yota Road Service Kupa)

Július 18.: Nyílt Nap, Edzés
Augusztus 20.–21.: Extrém 

Fesztivál (Koncertek, Volkswagen 
Találkozó, Éjszakai Show Tűzijáték, 
Motul Kupa, Toyota Road Service 
Kupa, Mugen Race Stunt OB)

Szeptember 19.: Nyílt nap, Edzés

Info: www.kunmadarasmotorsport.hu
facebook/kunmadaras motorsport

Info: 30/965-4435
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2Az új Peugeot e-208 elektromos modell hatótávolsága WLTP szabvány szerint: 340 km, NEDC szabvány szerint: 450 km, 
elektromos-energia fogyasztása: 16,31 kWh/100 km.
Az új Peugeot 208 vegyes fogyasztása benzin/dízel meghajtással WLTP szabvány szerint: 4,2–5,9 l/100 km, 
CO2-kibocsátása: 109–134 g/ km, NEDC szabvány szerinti vegyes fogyasztása: 3,2–4,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 85–107 g/km. 

1A jövő nem unalmas.
*Változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés. **Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés.
Az új Peugeot 208 döntős a 2020-as Év Autója választáson.

2A feltüntetett hatótávolság és az energiafogyasztási értékek az új gépjárművek esetén 2018. szeptember 1. óta alkalmazandó WLTP-tesztelési eljárás szerint kerültek meg-
adásra. Ez a mérési eljárás valós használati körülményeken alapul, és egyéb tényezőket is figyelembe vesz (pl. sebesség, hőmérsékletszabályozás az utastérben, vezetési stí-
lus és külső hőmérséklet). A töltési időt befolyásolja a gépjárműbe szerelt töltőegység teljesítménye, a töltőkábel, valamint a használt töltőállomás típusa és teljesítménye. 
További információért, kérjük, keresse a Peugeot márkakereskedéseket!
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás értékek az új gépjárművek esetén 2018. szeptember 1. óta alkalmazandó WLTP-tesztelési eljárás szerint kerültek 
megadásra. A WLTP mérési eljárás a korábban alkalmazott NEDC vizsgálati eljárást váltja fel. A valóságosabb tesztkörülményeknek köszönhetően a WLTP eljárás szerint 
mért üzemanyag-fogyasztás és CO2 -kibocsátás sok esetben magasabb, mint a NEDC eljárás szerint mért értékek. Az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás értékek a 
tényleges felhasználási körülményektől és egyéb tényezőktől (pl. adott felszereltség, opciók, gumiabroncs-jellemzők) függően változhatnak. További információkért, kérjük, 
keresse a Peugeot márkakereskedéseket!
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás értékek az új gépjárművek esetén 2018. szeptember 1. óta alkalmazandó WLTP-tesztelési eljárás szerint kerültek 
megadásra, és az egyéb gépjárművekkel való összehasonlíthatóság érdekében az adatok NEDC értékekre is átváltásra kerültek. A NEDC értékek nem veszik figyelembe 
többek között a használati feltételeket, a vezetési stílust, a felszereltséget vagy a tartozékokat, továbbá a gumiabroncsok jellemzőitől függően is változhatnak. Az üzem-
anyag-fogyasztásról és a CO2-kibocsátásról további információt az értékesítési helyen közzétett üzemanyag-gazdaságossági címkében, továbbá a közlekedési hatóság által 
kiadott üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben találhat (a 2017. év vonatkozásában közzétett legfrissebb fogyasztási kiadvány a https://www.nkh.gov.hu/mediakozpont/
kiadvany/-/b/2308872/fogyasztasi-kiadvany-2017 linken elérhető). További információkért, kérjük, keresse a Peugeot márkakereskedéseket!

WHITE & COLOR VERSION

ÚJ PEUGEOT 208, e-208
UNBORING THE FUTURE1 

ELEKTROMOS, BENZINES ÉS DÍZEL VÁLTOZATBAN

PEUGEOT 3D i-Cockpit® VEZETŐHELY*

10 VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZER**

SZOLNOK
Verseghy út 3.

Tel.: (56) 524-090
qualite96@qualite.hu

KARCAG
Madarasi út 54/A
Tel.: (59) 500-139

karcag@qualite.hu

JÁSZBERÉNY
Nagykátai út 20/A
Tel.: (57) 505-300
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Összeségében sikeres év áll a tisza-
füredi székhelyű, de Kunhegyesen, 

Abádszalókon és Tomajmonostorán is 
működő iskola mögött. Az elmúlt esz-
tendőben sem maradtak el a hagyomá-
nyos programok és a Tisza-tavi Folk-
fesztivál immár kétnaposra növekedett.

Árvai Zsigmond intézményvezető el-
mondta, több sikeres pályázatukat is 
pozitívan bírálták el, melyek a támoga-
tásokkal együtt hozzájárultak a folkfesz-
tivál és a népművészeti táborok színvo-
nalának emeléséhez. A kétnapos gálán 
a Jászságból és Lengyelországból is 
érkeztek fellépők, emellett számtalan 
program is várta az érdeklődőket.

A nyári tábort Abádszalókon szervez-
ték, ahol a gyöngyöshalászi néptánco-
sokkal közösen táborozhattak az isko-
la növendékei. A táborokban elismert 
hazai vendégoktatóktól tanulhattak a 
táncosok, új barátságok születtek. A 
szakmai program mellett strandoltak, 
múzeum- és sulyomcso-
ki műhelylátogatá-
son is részt vettek 
a gyerekek.  

– Az őszi tábort 
rendhagyó módon a 
Cserkeszőlői Jurtatá-
borban tartottuk, közel 
60 diák részvételével – 
tette hozzá.

A szakmai munka 
eredményét jól mu-
tatja a tanulók ver-
senyeken való sze-
replése is. Ősszel 
bronz oklevéllel, 
kiemelt arannyal 
és különdíjjal 
tértek haza a 
táncosok a tö-
rökszentmiklósi 
Gaál Autentika 
versenyről.

A helyi és 
k ö r n y é k b e l i 

fellépések mellett erdélyi, vajdasági és 
lengyelországi meghívásnak is eleget tet-
tek. A hagyományos adventi műso-
rokat ezúttal is teltház és meghitt 
hangulat jellemezte Tiszafüre-
den, Abádszalókon és Kunhegye-
sen egyaránt.

A következő félév első nagyobb 
rendezvénye az iskolát fenntartó 

Tiszafüredi Népművészeti Alapít-
vány február 8-i bálja volt, 

amelyet 2020-ban már negyedik alka-
lommal rendeztek meg.

– Az idei bál célja ezúttal az 
iskola programjainak támo-

gatása volt – árulta el az 
intézményvezető.

Hozzátette, hogy a 
következő félévben 

To m a j m o n o s t o rá n 
szerveznek házi szó-

lótáncversenyt az 
iskola diákjainak. 
A Tisza-tavi Folk-

fesztivál pedig ismét 
kétnapos lesz, a he-
lyiek mellett erdélyi 
és vajdasági vendég-
előadókkal, valamint 

Pál István Szalonna 
és bandájának kon-
certjével.

Bekecs Sándor
Alföldhír.hu

Sikeres évet zártak 
a Tisza-tavi

néptáncosok
Táborok, táncházak, belföldi és 
külföldi fellépések jellemez-
ték többek között a Tisza-tavi 
Alapfokú Művészeti Iskola 
néptáncosainak tavalyi évét. 
Mindezek mellett intézményi és 
tanfelügyeleti ellenőrzéseken is 
jó értékelést kaptak.
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Korábbi lapszámainkból ajánljuk
Az I love Tisza-tó magazinunk természetesen online is elérhető, ahogy a korábbi lapszámaink cikkei is, melyek-
ben 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 beillesztenie kirándulásaiba. 

Mi a Tisza-tó életében a vízlépcső szerepe? 
Hajdanán összesen öt vízlépcső tervét fogalmazták meg: 
Csongrádnál, Kiskörénél, Tiszalöknél, Záhonynál és Vásárosna-
ménynál. Ezekből csak kettő valósult meg: a tiszalöki 1954-ben, a 
kiskörei 1973-ban lett átadva. A Kiskörei Vízlépcső megépítésé-
nek elsődleges célja a mezőgazdasági vízellátás volt. A kiépített 
öntözőművekkel a jászsági, nagykunsági öntözőrendszereken 
keresztül a már meglévő, tiszafüredi öntözőrendszer biztonsá-
gosabb vízellátása volt a célja, ezzel biztosítva a térség számára 
a jó minőségű és az aszályos időszakban is kellő mennyiségű 
vizet. Ehhez a töltések már rendelkezésre álltak, hiszen a Tisza 
szabályozásakor ezen a nyomvonalon építet-
ték ki azokat. Ez a szakasz éppen olyan tölcsér 
formájúra volt tervezve, hogy tökéletes helyet 
adott a tározó kijelölésére. Ezeket a töltéseket 
az elmúlt 170 évben magasították, szélesítet-
ték – utoljára 1970-ben, amikor a tározó épült. 

Ismerd meg csónakról a Tisza-tavat! 

Ha a Tisza-tóra érkezünk, nem szabad kihagyni a csónaká-
zást. Mint ahogy az ételből se hagyjuk ki a sót, a kirándu-
lásunk sem lesz teljes nélküle. A Tisza-tó vadregényes vízi 
világa szinte olyan, mint az Amazonas: a 
kis szigetek között csordogálva, az indák 
miatt sűrűn le kell húznunk a fejünket, 
meglepnek a szúnyogok és óvatos kor-
mányzásra van szükség, nehogy partot 
vagy egy kiálló farönköt fogjon a motor.

Tanösvények a Tisza-tónál

Tiszaderzs és Tiszaszőlős között pallóút, 
Tisza örvényen, a Szabics Kikötőben az Ártéri 
Sétaút és az Örvényi Pákász Tanösvény, Kar-
cagon a Lombkorona sétány várja a látogató-
it. Az ösvények változatos terepeken futnak, 
ennek köszönhetően közelebbről lehet meg-
ismerni a tavat, annak növény- és állatvilágát.

Tekerd körbe a Tisza-tavat! 

Nem kell edzett biciklisnek lenni ahhoz, hogy körbetekerjük a 
Tisza-tavat és nem is szükséges, hogy kellőképpen felkészít-
sük előtte a drótszamarunkat. Térképen 
talán kissé soknak tűnhet a tó mérete egy 
kerékpáros túrához annak, aki nem szo-
kott több kilométert biciklizni, de eloszlat-
juk a kétségeket: kényelmes tempóban 4 
óra alatt könnyedén megtehető a táv!

T 2020. TAVASZ88



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!

www.ilovetiszato.hu

KÉSzü ó ÉLMÉNyBESzÁM

A Tisza-tó legkedvesebb nevű szigete: 
az Aranyosi-sziget 
Európa legnagyobb síkvízi mesterséges szigete. Nevének ere-
detére nincs elfogadott nézet. A tavasszal megáradó Tisza el-
öntötte a szőlősi határt, majd lerakta hordalékát és visszahú-
zódott a kanyargós medrébe. Az áradás mindent elpusztított, 
de a hordalék kiváló életfeltételeket bizto-
sított a növénytermesztéshez, a gazdálko-
dáshoz. Ilyenkor azt mondták az emberek, 
hogy a természet az egyik kezével adta, 
majd másikkal visszavette „ajándékát”, de 
a földművelő ember számára aranyat ért a 
Tisza „látogatása”. 

Kóstold meg a sulyomcsokit! 

A Tisza-tó egyik legismertebb édessége, az abádszalóki 
Szabó István által készített „Egy csepp Tisza-tó” sulyomcso-
koládé. Az ötletgazda – vendéglátós múltjából fakadóan – 
már évtizedek óta szeretett volna egy olyan különlegességet 
megalkotni, ami csak a Tisza-tóra jellemző. 
Hosszú keresgélés után talált rá a sulyomra. 
A belőle készített velőt és párlatot használ-
ja fel kézműves édességeinek ízesítésére, 
megtöltésére. Erről és a sokszor szemétnek 
hitt növény: a sulyom felemeléséről mesélt 
nekünk. 

8 kerékpáros úticél a Tisza-tó környékén 

Aki már bejárta kerékpárral a Tisza-tó töltéskoronáját és is-
meri a zegzugait, annak üdítően hathat 
egy kis változatosság, vízügyi történe-
lemmel vegyítve. A bringás úticélok el-
vezetnek a környéken található, sokszor 
már muzeális korú vízügyi építmények-
hez, miközben csodálatos panoráma tá-
rul a kiránduló elé. 
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Hagyományosan a stégeket fa-
anyaggal burkolják, amire a vö-
rösfenyő vagy az akác kiválóan 

alkalmas. Ha ennél kedvezőbb árú ter-
méket keres, akkor a csúszásmentes 
rétegelt lemez is kiváló burkolata lehet 
egy stégnek. Kültéri felhasználásra is 
alkalmas, nedves környezetben is ab-
szolút helytáll. A tábla egyik oldalon 
csúszásmentesített, a másik lapja és 
az élei vízálló védőréteggel vannak be-
vonva.

A lapok belső szerkezete nyírfa ré-
tegelt lemez, ami kiváló szilárdságot 
biztosít hosszú távon is. Könnyen 
megmunkálható, akár egyszerű bar-
kácsgépekkel is. A termékhez szerelési 

útmutató is tartozik, így a kivitelezés 
egyszerű lesz és a stégünket biztosan 
sok évig élvezni tudjuk. 

A lemez felszíne fenol alapú védőré-
teggel van ellátva, ami általában sötét-
barna színű. Hátoldalán teljesen sima, 
a kopóoldalon csúszásmentesített a 
felület. Ez biztosítja, hogy a termék 
nedvesség és UV-sugárzás hatására 
sem megy tönkre. Van lehetőség extra 
kopás álló felületű HEXA lapokat válasz-
tani, ezek megjelenése esztétikusabb 
és az élettartamuk is magasabb.

A lemezek rögzítése metrikus csava-
rokkal történik a stég szerkezetéhez. Ez 
lehet kapupánt csavar vagy serlegcsa-
var is. A lapok szabása, furatolása után 

a nyers-fafelületeket Remmers bütüvé-
dővel kell kezelni, hogy a vízállóság to-
vábbra is megmaradjon. 

A stég burkolása többféle anyaggal 
is történhet. A csúszásmentes rétegelt 
lemezek nagy előnye, hogy a telepítése 
gyors, csak minimális felületkezelést és 
karbantartást igényel, illetve a rögzítése 
is egyszerű. A termék rengeteg tábla-
méretben elérhető az Alföldfa Kft.-nél. 
A vastagsági méret 6,5 mm-től egészen 
30 mm-ig terjed. Az országban bárhová 
elszállítjuk, akár pontos méretre szabva 
vagy furatolva is.

Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a 
vízpart adta lehetőségeket leginkább egy remek 
stéggel lehet megfelelően kihasználni. Ahány 
vízpart, annyi elképzelés, annyi ötlet merülhet fel 
egy stég kivitelezése során. Ha az építését fontol-
gatja, esetleg a már meglévő felújításra vagy bő-
vítésre szorul, ez a cikk most éppen Önnek szól. 

Szolnok, Nagysándor J. u. 31/D
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig
www.alfoldfa.hu � Tel.: +36-20/916-8122

Stégburkolás 
csúszásmentesített rétegelt lemezzel

VÁRJUK MEGKERESÉSÉT:

A csúszásmentes 
rétegelt lemez színe: BARNA

912020. TAVASZ
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SÖRFŐZDE, BISZTRO, 
APARTMAN!

web: sernevelde.hu � tel: 70/3141149
facebook.com/noparagyogysertar/

NOPARA gyógySERtár!

Tiszafüreden, a VÍZTORONYNÁL!

Ahol élmény  a sörözés!
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Felszereltségtől és motorizáltságtól függő üzemanyag-fogyasztás vegyes használat mellett: 4,6-6,39 l/100 km és CO2-kibocsátás vegyes 
használat mellett: NEDC szabvány alapján: 104,01-111,35 g/km, WLTC szabvány esetében: 127,3-144,36 g/km.
* A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a www.suzuki.hu honlapon. A kép illusztráció. A változtatás jogát fenntartjuk.

Suzuki Sándor márkakereskedés
5310 Kisújszállás, Közraktár u. 4. Tel.: +36-59/520-750
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 8-tól 17 óráig, szombaton: 8-tól 12 óráig
e-mail: suzukiertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu

ÚJ Suzuki SX4 S-Cross Hybrid 48V már 4.940.000,- Ft-tól*

TISZAFÜRED
Tourinform Iroda: 

+36-59/511-123, Fürdő utca 29.

Rendőrség: 

59/510-050, 59/352-522, Fő utca 55.

TorTILLA’S BISTorANT 
STreeTFooD BISTro

TISzAFüRED ELSő BISzTRó ÉTTERME
Modern bisztrófogásokkal, 

minőségi italkínálattal, 
megújult környezetben 

várjuk kedves vendégeinket!
Tiszafüred, Húszöles út 53., 

a Napház épülete
ASZTALFOGLALÁS, KISZÁLLÍTÁS: 

+3670/653-5467
facebook.com/tortillasbistorant

Orvosi Ügyelet: 

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

Orvosi Rendelő: 

+36-59/351-045, Béke tér 8.

Gyermekorvosi rendelő: 

+36-59/352-677, 

Örvényi út 11.

Segélyhívó: 112

Lovaglás, pónizás, kocsizás
Kérjük támogassa munkánkat 

adója 1%-ával.
Adószámunk: 18152573-1-09

Tel.: 30/351-6694

VIKI KISÁLLATFARM
IFJÚSÁGI SPORT KÖZHASZNÚ 

EGYESÜLET

Tiszafüred-Örvény, Orgona utca 26.

SARUD
Orvosi Rendelő: 

+36- 36/362-009, 

Kossuth út 106.

Ügyelet: Füzesabony 

+36-36/314-104

Információ: +36-30-313-8281
bekatutaj-vendeghaz.business.site

Keressen minket
a facebook-on is! 

Sarud, Szabadság u. 38.

Vízparthoz közeli, 
teljesen felszerelt  

hétszemélyes 
vendégház tavasztól 

őszig kiadó.
� kemence � bográcsozó 
� grillező � fedett terasz 

� napozóágyak � kerti 
bútor  � udvari játékok  

� bababarát hely

bekatutaj-vendeghaz.business.site
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� épületgépészet
� vasáruk
� szerelvények
�  festékek, lakkok,  

festőszerszámok
� zárak, vasalatok
�  munkavédelmi 

eszközök és felsze-
relések

� emeléstechnika

�  szaniterek, fürdő-
szoba- felszerelés

� STHL gépek
�  szerszámok, kis-

gépek
� háztartási gépek 
� csillárok, lámpák
�  villamossági  

anyagok
� kulcsmásolás

Józsa Kft. – Membrán Építők Áruháza 
Tiszafüred, Petőfi út 4. 

Tel/fax.: 59/511-345, 30/375-4952

Membránvill – Villamossági Szaküzlet
Tiszafüred, Petőfi út 1.

Tel.: 59/300-463
e-mail: jozsakft.membran@gmail.com � Web:  jozsakft.com

Termékcsoportok:

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

NEPTUN KIKÖTŐ
ÚJLŐRINCFALVA

Hajókikötő
Hajótárolás

Kemping
Szállás

Tel.: 30/940-6280, 20/971-2124
www.neptunkikoto.hu

neptunkikoto@gmail.com
GPS koordináták:  

N 47.595430; E 20.626810 

ÚJLŐRINCFALVA

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.

Egész évben szeretettel  
várjuk POROSZLÓN,

a LEPKÉS VENDÉGHÁZBAN!

Kossuth Lajos út 14.
0630/251-9975
lepkeshaz@gmail.com
/lepkésház

Fogászat:

+36-36/353-147, Berzsenyi u. 3/A

Gyógyszertár:

+36-36/553-006, Kossuth út 2.

TISZADERZS

5243 Tiszaderzs, Fő u. 10.
Tel.: 30/681-6487 

Tisza-tavi horgászengedélyek, 
napijegyek, gáthajtási engedélyek, éjjel–

nappal üzemelő csali automatával.
Horgásztatás, motorcsónak kölcsönzés.

HORGÁSZ ÉS ÁLLAT- 
ELEDEL BOLT 

5243 Tiszaderzs, Fő u. 10.
Tel: 30/681-6487 

katicabufe@puhasoft.hu
facebook.com/katicafagyizoesbufe

Nyitva mindennap!
Hamburger, gyros, frissensültek 

házhozszállításra is!

KATICA FAGYIZÓ  
ÉS BÜFÉ
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ABÁDSZALÓK
Polgármesteri Hivatal: 

+36 59/535-110
Tourinform Iroda: 
+36-59/357-376

Deák Ferenc út 1/17.

ABÁDSZALÓK, STRAND
www.viziejtoernyozes.hu

viziejtoernyozes@gmail.com
Víziejtőernyőzés, Abádszalók  

@viziejtoernyozes 
      Instagram: Víziejtőernyőzés Tisza tó

MotorCsónAkos és evezős 
VÍZITÚRÁK A TISZA-TÓNÁL

www.csonakturatiszato.hu

facebook.com/csonaktura 

Rendőrség: +36-59/355-404
Deák Ferenc út 12.

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

Fogászat: +36-59/201-100
Deák Ferenc út 16.

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

3384 Kisköre,  
Széchenyi István út 27/b

Tel: 20/492-7630
csocsospecas@freemail.hu
Facebook.com/Fahalacska 

Horgászbolt
Nyitva tartás: 05:00-18:00 (mindennap)

FAHALACSKA 
HORGÁSZBOLT

KISKÖRE
Tourinform Iroda: +36-36/358-023,

Kossuth Lajos út 1.
Polgármesteri Hivatal: 

+36-36/ 358-311; +36-36/558-020,

Széchenyi István út 24.
Rendőrség: +36-36/358-112,  

Kossuth L. u. 7.
Tűzoltóság: +36-36/566-038,

Tiszanána Község Tűzoltó 
Egyesülete, Tiszanána, Fő út 104.

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

Heves Egészségház, Heves,
Szerelem Alfréd út 32., 

Orvosi Rendelő: +36-36/358-71,
+36-36/358-124, 

Széchényi István út 25.
Fogászat: +36-36/358-314,

Széchenyi út 33.
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Vásárlását kezdje a Tisza-tói TÜZÉP-telepen 
és a Fészek Áruházban!

Széles áruválasztékkal, 
akciós árakkal, 

udvarias kiszolgálással 
várjuk kedves 
vásárlóinkat!

Díjmentes rakodást és 
kedvezményes házhoz-

szállítást biztosítunk 
30 km-es körzeten belül.

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

TISZA-TÓI
TÜZÉP-TELEP

ÉS FÉSZEK ÁRUHÁZ
A DUNA-HUNGARIA 

CSOPORT TAGJA

Tiszafüred, Rét út 10.
www.tisza-toituzeptelep.hu

Hajókirándulás túravezetővel, 
kényelmes és biztonságos

12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval12 személyes hajóval

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

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

5309 Berekfürdő, Fürdő u. 2.
Tel.: 59/519-059

E-mail: berekfurdo@tourinform.hu
Orvosi rendelő

Berekfürdő, Berek tér 1.
Tel.: 59/319-140
Gyógyszertár

Berekfürdő, Fürdő utca 1.
Tel.: 59/519-02

Termál Hotel
Pávai Gyógyszálló

A TERMÁL HOTEL PÁVAI*** GYÓGYSZÁLLÓ
a bereki gyógyvíz simogató selymességével várja 
a kedves pihenni és gyógyulni vágyó vendégeket!

Érdeklődjenek egész évben tartó 
AKCIÓINK és CSOMAGAJÁNLATAINK iránt!

Csodálatos környezet, simogatóan selymes 
gyógyvíz, pihenés és gyógyulás egy helyen.

5309 Berekfürdő, Pávai Vajna Ferenc u. 4.
Tel.: (59) 519-111, (30) 569-4402 ; e-mail: thpfoglalas@gmail.com

Honlapunkon részletes  tájékoztatást találnak: 
www.termalhotelpavai.hu

CIFRA
KUTYAKOZMETIKA

Mobil kutyakozmetika 
Egyek–Félhalom,

Rózsás u. 1/A
Bejelentkezés szükséges: 

20/595-8947

Választhatod a madárvilág kedvencét, a kenut,  
de a motoros ladikot vagy a kishajót is.  

Küldök értetek kisbuszt, 
vagy találkozzunk a parton! 

Kikötőválasztás és túra-
program megbeszélés: 

Tárnai Csaba 
ökotúra-vezető

Tel.: 70/610-1192
e-mail:  

trsnszk@gmail.com

Fedezd fel a Tisza-tó vízi 
világát túravezetővel!

EGYEK

KARCAG
Kátai Gábor Kórház 

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

TISZASZENTIMRE

5322 Tiszaszentimre, Ady Endre u. 3.
Tel.: +36-20/388-7219

e-mail: sziveshaz@gmail.com
www.sziveshaz.hu

Ahol a nyugalom kezdődik... 
Authentikus alföldi parasztház 
várja vendégeit egész évben.

SZÍVESHÁZ FALUSI VENDÉGHÁZ

TÚRAVEZETÉS

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
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REKLÁMOK ORSZÁGOSAN ÉS HELYBEN
Nyomdai munkák, kiadványszerkesztés, grafikai munkák, kiadványkészítés, -terjesztés

ORSZÁGOS HIRDETÉSI HETILAP
XXIX. évfolyam 14. szám � Ára 350 Ft

Adja fel online:

2018. február 19. 
HétfŐ

2018. február 19. 

5000 Szolnok, Szapáry út 12. 
Tel.: 56/420-575

info@szolnokinaplo.hu

www.iranyar.hu
Az apróhirdetési oldal, ami ingyenes 

és az is marad!

www.szolnokinaplo.hu
Szolnok hírei, eseményei,  

első kézből!

CARMEN LOVAS UDVAR 
Tiszacsege

Lóval asszisztált 
tréningek: 
– csapatépítő
– önismereti
– félelemleküzdő
– családharmonizáló

Alternatív képesség-
fejlesztés 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

Dorogma Vendégház

A családbarát vendégház a Tisza-tó szélén, Tiszado-
rogmán, egy 400 fős kisfaluban található. A falusi 
szálláslehetőségen kívül a vendégház falusi élmény-
programokkal, tematikus élményhétvégékkel, családi 
élményhetekkel várja a falusi pihenésre, feltöltődés-
re, élményekre vágyó vendégeket.

www.dorogmavendeghaz.hu
e-mail: kapcsolat@dorogmavendeghaz.hu

Telefon: 30/900-62-28








