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Emlékszik még gyerekkorának mesevilágá-
ra? Ahol tündérek és manók élték min-

dennapjaikat a fák lombjain, a mohák között, 
a víz alatt és annak felszínén egy rejtett, titok-
zatos világban. Mindenkinek elevenen élnek 
ezek a képek az emlékezetében és gyerekként 
mindenkinek izgatta a fantáziáját az, hol is 
íródott a mese, és valószínűleg mindenki sze-
retett volna oda eljutni. Ez a mesevilág, fan-
táziánk szüleménye valóságos és ez nem más-
hol, mint itt, a Tisza-tónál található. 

Ez nem egy megszokott tó, hanem egy vad-
regényes táj, ahol egymást váltják a végtelen 
vízfelületek, a kis öblítőcsatornák fölé maga-
sodó fák, miközben tündérrózsák mosolyog-
nak az égre. Itt megérezhetjük, hogy az ember 
mennyire apró pontja ennek a nagy egésznek, 
amit természetnek hívunk. Ha vízre szál-
lunk, érezhetjük, hogy olyan csoda történik 
mellettünk, amit városi életünk miatt teljesen 
elfeledtünk. Itt minden harmóniában van 
mindennel: láthatjuk a hódrágta fákat, ha 

szerencsénk van, akkor a jégmadár is elrep-
pen előttünk, a víz hűs habjaiba lógathatjuk 
a lábunkat, hallhatjuk a csobbanást, amikor 
rabolnak a halak, és a széltől hajladozó fák 
hívogatnak hűs árnyékukba. 

A Tisza-tó az a hely, ahol egyszerre búj-
hatsz el a világ zajától, de ha mégis hiányoz-
na a civilizáció, akkor az egy karnyújtásnyira 
elérhető. A tó melletti települések egyszerre a 
mesevilág kiindulópontjai és őrzői. Az itt élők 
azok, akik a különféle programokkal és lehető-
ségekkel mozgatják a tavat, nekik köszönhető-
en nemcsak láthatjuk a szépségeit, hanem meg 
is érthetjük, miközben óvják-védik a helyi fló-
rát és faunát.

A Tisza-tó emberalkotta csoda, aminek a 
felfedezéséhez rettentő nagy alázat kell a ter-
mészet felé és hála, hogy bebocsájtást ad me-
sevilágába.

Kovács Janka 
főszerkesztő

Mindannyian furcsa, szokatlan tavaszon 
vagyunk túl, hiszen ez az időszak nyo-

mott hagyott az életünkben. Ahogy a korláto-
zásokat fokozatosan feloldották, úgy lettünk 
egyre szabadabbak, és észrevettük a minden-
napok olyan apróságait, ami mellett korábban 
elmentünk. Az utcák csendesebbek és üresebbek 
voltak ebben az időben, ma pedig már ismét 
megteltek élettel. Ezt a folyamatot kicsit a Ti-
sza-tó kialakulásához is lehetne hasonlítani, 
hiszen az 1970-es évek előtt az ártéri terüle-
teket az itteni növény- és madárvilága uralta, 
majd a tározó utolsó feltöltésekor úgy csende-
sedtek el egy időre, ahogy tettük ezt mi, emberek 
az idén, hiszen később ott folytattuk az életet, 
ahol abbahagytuk.

A tiszafüredi és a tó környéki turisztikai 
szolgáltatók nevében arra kérem a kedves ol-
vasót, hogy az idei nyarat nálunk töltse, több 
szempontból is! Az egyik, hogy ezzel támo-
gatni tudja a helyi turisztikai szolgáltatókat a 
tavaszi bevételkiesésük miatt, akik évről-évre 
egyre színvonalasabb szolgáltatásokkal várják 
Önöket. A másik szempont az, hogy a Tisza-tó 
Turisztikai Régió is tele van felfedezni váró cso-

dákkal: egyedülálló növény- és állatvilággal, 
valamint kulturális értékekkel ez a világon is 
páratlan mesterséges tó. Ehhez pedig az egyik 
leg jobb útikalauz az a kiadvány, amit most a 
kezében fog. A Tisza-tó hivatalos turisztikai 
magazinja is oroszlánrészt vállal abban, hogy 
az egész országgal megismertesse az értékeinket, 
és hogy hazánk turisztikai térképén minél elő-
kelőbb helyet tudjunk elfoglalni. 

Ahogy a magazin összeállításán is látszik, 
a Tisza-tavat mindenki számára ajánlhat-
juk, legyen szó egy családi kirándulásról, ke-
rékpártúráról vagy akár horgászhétvégéről. A 
Tisza-tó környéki települések abban a szeren-
csés helyzetben vannak, hogy bárki számára 
tudnak pihenéssel vagy aktív kikapcsolódással 
szolgálni. Ezt pedig egyre több idelátogató fede-
zi fel, hiszen évről évre egyre többen érkeznek 
hozzánk, és egyre több a rendszeresen visszajá-
ró nemcsak magyar, hanem külföldi vendégünk 
is. A Tisza-tónak ezer arca van, minden hónap 
minden napjában más-más oldalát ismerhet-
jük meg, ezért azt ajánlom a kedves olvasónak, 
hogy ne csak a nyári időszakban látogassa meg, 
hanem térjen vissza az év többi időszakában is!

Kedves Olvasó!

Üdvözlöm a Tisza-tó fővárosában, Tiszafüreden!

Kívánom, hogy kellemesen teljen a nyári 
pihenésük, hiszen a Tisza-tavon szerzett élmé-
nyek épp olyan páratlanok, mint a természeti 
kincsei!

Ujvári Imre 
Tiszafüred város polgármestere
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– A tavaszi koronavírus-jár-
vány milyen fordulatot hozhat a
Tisza-tó életében?

– Nehéz időszakon vagyunk túl. Talán
a legnehezebben, amit valaha át kellett
élnünk a gazdaságban, a társadalmunk-
ban és a turizmusban. A március köze-
pétől május végéig tartó veszélyhely-
zeti korlátozások, és maga a pandémia
tulajdonképpen teljesen újratervezte
az életünket. Az, hogy mi volt az elmúlt
hónapokban, milyen elképesztő nehéz-
ségekkel kellett szembenéznünk itt a
Tisza-tónál is, arról már nagyon sokat
hallhatunk, sokat beszéltünk róla. Én ar-
ról beszélnék most, hogy mit látok most,
június második felében.

Ami nagyon jó, hogy a folyamatban
lévő beruházások szinte egy percre sem
álltak le, ezzel segíteni tudtuk azt, hogy
az építőiparban és a kapcsolódó szolgál-
tatóknál ne legyenek súlyos veszteségek,
munkaerő elbocsátások.

A turizmus meglepően rugalmasan
reagált és a vendégek gyorsan vissza-
tértek a szabadidős tevékenységekhez,
kirándulásokhoz, családi programokhoz.
Halljuk a híreket, hogy soha nem adtak
még el ennyi kerékpárt, mint az elmúlt
hónapokban. Ez annyiban érezteti is ha-

tását itt a Tisza-tónál, hogy a gátkorona
tele van bringásokkal, a kerékpáros cent-
rum parkolója hétvégente – és jó időben
hétköznap is – dugig van vendégekkel. A
horgászok száma is megnőtt az elmúlt
hónapokban.

Meggyőződésem, hogy vendégforga-
lom-robbanás következik az aktív– és
ökoturisztikai szolgáltatások bővülésé-
nek köszönhetően a Tisza-tónál. A tágas
térrel bíró, szép természeti környezetben
fekvő, vízzel ölelt, kalandra hívó vadre-
génnyel fűszerezett belföldi desztinációk
előtt soha nem látott lehetőség áll abban
a tekintetben, hogy olyan mértékű, jelen-
tős számú vendégkört tudjanak megszó-
lítani, mint ezelőtt soha. A Tisza-tó pont
ezt kínálja.

– A fesztiválok és rendezvé-
nyek egy része elmaradt vagy
máskor kerül megrendezésre. 
Idén mikor és milyen esemé-
nyekre lehet ellátogatni?

– Nyilvánvalóan kevesebb rendezvény-
nyel számolhatunk, de jó hír, hogy a kiala-
kult helyzet ellenére sem maradunk na-
gyobb fesztiválok, rendezvények nélkül a
Tisza-tónál. Az első kiemelkedő program

Hubai Imre elnök 
Tisza-tó Térségi

Fejlesztési Tanács

Tisztelt Olvasó,
kedves Vendégeink!
A Tisza-tó egy jelentős részének par-
lamenti képviselőjeként és a tó egyik
legnagyobb rajongójaként köszön-
töm Önöket az I love Tisza-tó maga-
zin hasábjain. Harmadik éve tölt be
komoly űrt a kiadvány, és ad hírt az
országban és szűkebb környezetünk-
ben a legmagyarabb folyó és a Ti-
sza-tavi térség híreiről. Aki itt él, vagy
rendszeres vendégünk, az testközel-
ből látja, hogy ez idő alatt milyen di-
namikusan és látványosan fejlődött
Magyarország egyre népszerűbb tu-
risztikai régiója. Mára már olyan ke-
rékpáros, horgász és hajós élet van
a tó körül, amit máshol talán keresve
sem lehet találni. Most már beugrik a
tó nevének hallatán a nyaralóhajózás
képe is, esetleg a természetfotózásé,
egy csónakos naplementetúráé, vagy
éppen a strandolásé.

Számomra a Tisza-tó nemcsak a
munkám egyik sokat látogatott hely-
színe, hanem a felüdülést és a csalá-
di programokat is jelenti. Külön öröm,
hogy részese lehetek azoknak a fej-
lesztéseknek, amelynek köszönhető-
en a Tisza-tó egyre előkelőbb helyet
foglal el hazánk turisztikai térképén.
Az elindult látványos fejlődés ered-
ményeit az ideérkező vendégek és az
itt élő lakosok, az itt működő vállalko-
zások egyaránt élvezni fogják.

Kívánok minden vendégünknek
tartalmas, élményekben gazdag pi-
henést itt nálunk, a Tisza-tónál és
forgassák mellé örömmel ezt a szív-
vel-lélekkel készült magazint!

6

F. Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő

Beérni látszik
az elmúlt évek

munkája 
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a művészet és a természet szerencsés
találkozásának eredményeként, hetedik
alkalommal megrendezésre kerülő Ter-
mészet Operaháza – Tisza-tavi Fesztivál
lesz július 31 és augusztus 2 között. A
nívó a szokásos: kiváló művészek, egy kis
kerékpározás, hajózás, futás, finom fala-
tok, zene és tánc minden mennyiségben.

Ezt követi augusztus 17 és 20 között
a nagyszabású könnyűzenei koncertek
sokaságát felsorakoztató III.TÓMÉK –
Tisza-tavi Napok rendezvény, amely a
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács és a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzat közös rendezvénye. Gasztronó-
mia, helyi termékek, kikapcsolódást nyúj-
tó, ismert és feltörekvő hazai zenekarok,
előadók koncertjei, zenei tehetségkutató
várja Tiszafüreden a négy nap alatt a
vendégeket. Ezek mellett elindulnak a
sportprogramok, horgászversenyek, ze-
nés estek.

– Milyen fejlesztések valósul-
tak meg ebben az évben és mi
indul el idén?

– Az elmúlt évek munkája beérni lát-
szik, melynek jól látható eredményei
vannak. A Tisza-tó hét vízparti telepü-
lése – Abádszalók, Kisköre, Poroszló,
Sarud, Tiszabábolna, Tiszafüred, Ti-
szanána – megújuló szabadstrand-
dal fogadja a kikapcsolódásra vágyó
vendégeket. Számos család– és ven-
dégbarát fejlesztés történt ezeken
a helyeken. Napozóstégek, árnyéko-
lók, megújult föveny, strandfoci– és
strandröplabdapálya, új csúszda, csa-
ládi mosdók, korszerű, vidám öltözők,
wifi pontok, telefontöltő helyek kerültek
kialakításra. A szabadstrandok szinte
kivétel nélkül július első napjaiban már
nyitva lesznek.

Fontos szót ejteni egy új turisztikai be-
ruházásról, mely elképzeléseink szerint
2022-ben már fogadhatja a látogatókat.

Ez pedig Tiszafüreden, a városi kikötő-
nél létesülő Tisza-tavi Természetbúvár
Játszóház és Túraközpont. Ezzel a be-
ruházással a Tisza-tó 4 évszakos kínála-
tának erősítése a célunk.

Szintén nagyon fontos kiemelt be-
ruházás lesz a térségben a Kiskörei
Vízlépcső szomszédságában tervezett
raftingpálya, mely egy egyedülálló multi-
funkciós szabadidős létesítmény lenne,
legközelebb Hollandiában van hasonló.
A vadvízi evezős és szlalompálya együtt
szolgálna amatőr, hobbi és verseny cé-
lokat. Hamarosan kezdődik a beruházás
kiviteli terveinek készítése.

Szólni kell még a Poroszló-Tiszafü-
red között épülő kerékpárútszakaszról,
a beruházás keretében épülő kerékpá-
ros hidak átadása június 20-án meg-
történt. A bringások ezzel az eddig hi-
ányzó 6.5 km-es szakasszal már közút
érintése nélkül tudják körbetekerni a
gáton a Tisza-tavat, amely páratlan él-
ményt nyújt.

Ezek csak a legnagyobb fejlesztések
voltak, sok-sok további is folyamatban
van, amelyek mind azt szolgálják, hogy
az ideérkező vendégek újra vissza akar-
janak ide térni, és aki még nem volt itt,
az pedig minél hamarabb jönni akarjon.

– A nyaralóhajózás idén elin-
dult, ez mit jelenthet a tónak?

A nyaralóhajózás egy vadonatúj tu-
risztikai attrakció hazánkban, melyet
elsőként a Tisza-tónál és a Tisza felső
szakaszán vehetnek igénybe a vendé-
gek. A Tisza-tónál működő szolgáltatók-
nak ez egy új lehetőség egy fizetőképes,
magas költési hajlandósággal rendelke-
ző vendégkör megszólítására. A nyara-
lóhajózást igénybe vevő vendég ugyanis
sok helyen ki fog kötni és éttermet, lát-
nivalót, élményt keres majd. A tónál erre
már készülni kell minőségi kínálattal,
„nyaralóhajós akciókkal, ajánlatokkal”.

– A Tisza-tavi Turisztikai Ke-
rekasztalon elhangzott, hogy új
marketingstratégiája lesz a tó-
nak. Ez mit takar pontosan?

– Nagyon örülök, hogy a meglehe-
tősen széles együttműködői kört tömö-
rítő Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal
tagjai előtt beszélhettem nyilvánosan
is először pár nappal ezelőtt, hogy a
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ho-
gyan segíti majd ernyőszervezetként a
tó turisztikai kínálatának népszerűsíté-
sét. Ennek a munkafolyamatnak sok ré-
sze lesz. Online kampányok, televíziós
és rádiós spotok készülnek, influensze-
rek népszerűsítik a Tisza-tavat, óriás-
plakátokon találkozhatunk országszer-
te a Tisza-tóval, de lesz terveink szerint
fotóverseny is. A tudatos, tervezett
előremutató munka alapja azonban,
hogy legyen egy desztinációfejlesztési
stratégia, amely vezérfonalként szolgál
valamennyi turisztikai szereplő szá-
mára a jövőben és keretrendszert ad a
munkához. Ezért tervezzük elkészíteni
ezt a dokumentumot. Ennek része lesz
a marketingmunka tervezése is.

Szintén nagyon fontos célunk, hogy
minél hamarabb létrehozzuk a Tisza-tó
hivatalos turisztikai információs portál-
ját. Dolgozunk rajta, hogy legalább ma-
gyar és angol nyelven tudjunk indulni.

– Ön is a Tisza-tónál fogja el-
tölteni a nyári szabadságát? Ha
igen, akkor hol és merre?

– Ez természetes! A Tisza-tó Térségi
Fejlesztési Tanács elnökének kötelessé-
ge a Tisza-tónál tölteni a nyári szabad-
ságát. Azt tervezem, hogy párommal
és lányaimmal együtt augusztus elején
pár nap alatt nyaralóhajóval körbejár-
juk a Tisza-tavat. Természetesen fizető
vendégként foglaltam le a MAHART-nál
egy 6+2 személyes hajót. Nagyon várjuk
ezt a vízi kalandot, melyet kiváló tapasz-
talatszerzésnek is szánok. Tesztelem
a tóparti szolgáltatásokat, különösen
kíváncsi vagyok a helyi termékkínálatra
és a gasztronómiai különlegességekre.

Ugyanakkor meg kell valljam, hogy
a pandémia nekünk egy új szerelmet
is hozott: a horgászatét. Ha tehetjük,
minden szabadidőnket a Tisza-tónál,
horgászbottal a kezünkben, csónakban
ülve töltünk. Ennél jobb feltöltődést, jobb
helyszínt én elképzelni sem tudok most
magamnak!

Minden kedves Olvasót, bárhol is ve-
szi kezébe a magazint hazánkban, arra
biztatok, hogy jöjjön el hozzánk, és saját
maga tapasztalja meg kimondott sza-
vaim igazát! Nagyon várjuk, hogy bizo-
nyíthassunk!
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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. Az
idelátogatókat idén augusztusban a TÓ-

MÉK hívogatja, és terveink szerint az év
végén ismét lesz Disznótoros és Pálin-
kamustra, ami rengeteg látogatót vonz.
A legfrissebb programokról honlapun-
kon és a közösségi 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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Tiszafüred 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 információkról,
a horgászrendről, a halfogásokról vagy
éppen a horgászengedéllyel kapcsola-
tos kérdésekről. A város kapujában ta-
lálható Tisza-tavi Kerékpáros Centrum
– Magyarország legnagyobb kerékpá-
ros szolgáltató központja – kölcsönző-,
szerviz és egyéb szolgáltatásai biztosít-
ják a gondtalan kerékpározás örömeit.
A szabadidő aktív eltöltésére 15 méter
magas mászótornyával, kilátójával és

csúszópályáival mindenki számára fe-
lejthetetlen élményeket nyújt az ország
legnagyobb Kalandszigete.

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 al-
káli hidrogén-karbonátos gyógyvíz,
mely összetételénél fogva az idült
mozgásszervi, reumatológiai, porc-
korong-kopásos betegségek, izom-
bénulással és sorvadással járó idegy-
gyógyászati betegségek, sőt idült
nőgyógyászati betegségek kezelésé-
re is alkalmas.

tiszafüred a Tisza-tó
„fővárosa”



112020. nyár

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: l új főépület építése l öltözők, mosdók és tárolók kialakítása l biztonsági ka-
merarendszer fejlesztése l többfunkciós strandfoci pálya és lelátó építése l játszótér kialakítása l sza-
badtéri strandjátékok beszerzése
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A Tisza-tó 
kapuja

Egész nyáron a csoda vár rád!

Poroszló

Poroszló a Tisza-tó jobb partján, az
egyik legnagyobb településként –
a 33-as főközlekedési út mentén

csupán 1,5 órára a fővárostól – fogadó
települése a Tisza-tóhoz látogató ven-
dégeknek. A község 2019-ben felújított
szabadstrandja, kikötői, kiváló kikapcso-
lódási lehetőséget nyújtanak az ideláto-
gatóknak. Poroszló megannyi színvona-
las szálláshelyéről és kiváló éttermeiből,
cukrászdáiból elégedett vendégként
térhetnek 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 a nyújt természet kedvelőinek,
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.
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abádszalók

Isten hozott  
Abádszalókon!
Idén is szeretnénk vendégeinket
megajándékozni abádszalóki
emlékekkel. Ebben – mint mindig –
segítségünkre lesznek szállásadó-
ink, éttermeink, kikötőink, boltjaink
és minden szolgáltatónk, akik nap
mint nap azon fáradoznak, hogy
ezek az emlékek a lehető legvi-
dámabbak legyenek. Mi pedig a
megújult Tisza-tó Strand felfedezé-
sének és kényelmének élményével 
szeretnénk az emlékek sokaságát
gazdagítani.

ATisza-tó kínálta számos szórakozá-
si lehetőség közül a mi 900 méter

hosszú partszakaszunk a legnagyobb
szabadvízű strand. Az idei évtől egy tel-
jesen új főbejárattal, infrastruktúrával és
a legmodernebb berendezésekkel ellá-

tott Tourinform irodával várja a hozzánk
látogatókat.

Az új pénztárak mellett egy belépő-
jegy-automata is segíti a gyors, kényel-
mes és biztonságos bejutást. Beérkez-
vén rengeteg sportolási, szórakozási
és gasztronómiai lehetőség várja, hogy
felfedezzék. Nálunk a sport szerelme-
sei földön, vízen és levegőben egyaránt
hódolhatnak szenvedélyüknek. Ma-
gyarországon egyedülállóan motorcsó-
nak vontatta ejtőernyővel repülhetünk
magasba, hogy a madarak szemszö-
géből gyönyörködhessünk a Tisza-tó
csodáiban.

A hűs víz kínálta szinte összes szó-
rakozási, sportolási lehetőség hozzánk
csábít. Vízi banán, fánk, wakebord,
wakesurf, vízisí, jet-ski, 3 pályás színes
csúszda, lubickolás, úszás, matracon
pihenés, a mostanában oly divatos SUP
és a naplemente vízitúrák. A vízparti pa-
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letta is hasonlóan színes: homokfoci-,
strandröplabda- és strandkézilabda-pá-
lya, asztali tenisz, gyermekjátszótér a
fák árnyékában, 12 pályás nemzetközi

színvonalú mini golf, különböző nehéz-
ségi fokokkal. S, hogy a tókerülő kerék-
párosoknak is kedveskedjünk, a töltésen
hozzánk begurulóknak egyórás ingye-

nes áthaladást biztosítunk. Az egész
napos aktív kikapcsolódás közben jól
eshet büféinkben egy hűsítő ital vagy
egy változatos, minden igényt kielégítő
ínycsiklandó fogás, melyet kényelme-
sen, az új napvitorlák árnyékában ízlel-
hetnek meg.

Családbarát strandként, minden egy-
ségben külön gyermekkínálattal várják a
kis vendégeket. Végre megnyitja kapuit
a töltés tetején található fagylaltozó és
kávézó is, ahol a kiszolgálás páratlan
panorámával párosul. A legszebb Ti-
sza-tavi naplementék garantáltan ná-
lunk láthatóak.

A vacsora utáni családi és romanti-
kus séták ikonikus elemei a Tisza-tavi
állatokat felvonultató LED-es világító
szobrok, melyek az idei évben költöztek
strandunkra. A rengeteg újítás mellett
természetesen az eddig is kedvelt aqua
zumba minden hétvégén és a kertmozi
heti háromszor várja vendégeinket.

Látogasson el hozzánk, legyen a ven-
dégünk, ismerje meg Abádszalókot és
fedezze fel a Tisza tavat, hiszen itt „min-
den nap más csoda vár”!
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tiszadorogma
Dél-Borsod

ékköve
Tiszadorogma település az előző években jelentős,
látványos fejlődésnek indult. Egyre több fejlesztés,
felújítás valósul meg, egyre szebb településünk.

Községünk kedvező természeti adottságokkal, érté-
kekkel rendelkezik, mivel a Bükki Nemzeti Park, azon
belül a Borsodi Mezőség területén található, melye-

ket ki kell aknáznunk.
A turizmus és az idegenforgalom a legfőbb kitörési le-

hetőségünk, ezt az Önkormányzat is előtérbe helyezte.
Idén átadásra kerül az 50 fő befogadására épült, felújított
Ifjúsági szálláshelyünk, ahol folyamatos táboroztatást tu-
dunk biztosítani.

Egyre több vállalkozó üzemeltet falusi szálláshelyet,
vendégházat. Különböző pályázati forrásokat is kihasz-
nálva igényes körülmények között magas színvonalat kí-
nálnak a szállásadók.

Az idei évben a Tiszadorogma–Egyek közötti kom-
pátkelőhely mellett egy vállalkozó a Tisza folyó 445,125-
445,325 fkm jobb parti szelvényében csónakok és kishajók
fogadására alkalmas, úszóművel felszerelt kikötőt létesí-
tett. Ez jelentősen megnövelte az idegenforgalmunkat.

A horgászturisták száma is jelentősen megemelke-
dett, hiszen tavasszal a MOHOSZ támogatásával és saját
forrásból közel 120 mázsa pontyot telepített a Horgász
Egyesületek BAZ Megyei Szövetsége Tiszadorogmán.

Számos lehetőséget kínál településünk: lehet hajózni a
Tiszán, kerékpározni, horgászni, vadászni, lovagolni, ter-
mészetet járni. A település központjában található a te-
niszpálya és játszótér, valamint műfüves sportpálya és
kültéri pingpong-asztal.

Településünkön még ma is megtekinthetjük a hagyo-
mányos népi kismesterség, a vesszőfonás művelőit és
munkáikat. A kosárfonókkal történő egyeztetés után akár
helyszíni bemutatókon megtekinthető a kosárfonás folya-
mata.

A IKSZT-Művelődési Házunkban egész évben látogat-
ható a kosárfonó kiállítás.

Látogasson el hozzánk, ismerje meg településünket, ter-
mészeti értékeinket, hagyományőrző programjainkat! Sze-
retettel várjuk!
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A Tisza-tó nyugati partján talál-
ható egy hangulatos, vízközeli
falu, amelyet az ott élők a Tisza-tó
gyöngyszemének is neveznek.
Sarud egyszerre jelenti az ideláto-
gatóknak a nyugalmat és az aktív
kikapcsolódást, hiszen elvonulási
lehetőséget ad a városi rohanástól
és aktív kikapcsolódási lehetősé-
geinek köszönhetően garantáltan
nem lehet itt unatkozni.

Élj át egy falusi lagzit 
a Sarudi Lakodalmassal! 

A hagyományos, népi lakodalom fele-
levenítéséért hívta életre a Sarudi Ha-
gyományőrző Népdalkör és a település
önkormányzata a Sarudi Lakodalmast.
A rendezvényen testközelből ismerhe-
tő meg a menyasszony kikérése és az
újdonsült házaspár köszöntése, vala-
mint minden esküvő mozgatója, a vő-
fély vicces versei. Természetesen nem
maradnak el a legfinomabb fogások
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
2020. szeptember 12-én.

Traktorozz a Tilcsik Farmon!
Sokak már gyerekkoruk óta szeretnék ve-
zetni az óriási mezőgazdasági gépeket,
de erre sajnos igen kevés a lehetőség. A
Tilcsik Farm várja azokat az érdeklődő-
ket, akik szeretnék kipróbálni, hogy mi-

lyen érzés ezeket a gépeket vezetni. Ter-
mészetesen nem hagyják őket egyedül,
mert a jogosítvánnyal rendelkező mun-
katársak mindvégig mellettük vannak. Az
Élménytraktoroztatás egy új, egyedülálló
kezdeményezés a tónál, amit akár aján-
dékba is lehet adni születésnapra vagy
akár csapatépítő tréning része is lehet.
Ehhez előzetes bejelentkezés szükséges
a 20/21-55-391-es telefonszámon.

Új pompában várja a vendégeket 
a Sarudi templom 

Nemrégiben megújult a település római
katolikus templomának tetőszerkezete
és külső falainak festése. A templom
egyhajós, egyenes személyzáródású,
a szentély feletti kontyolt nyeregtető-
vel rendelkezik
és Eszterházy
Károly püs-
pök építtette.
A mintegy 300
éves templom
újra a neki járó,
külső pompá-
ban köszönti
a látogatókat.
Belső felújítása
pedig a jövő-
ben fog meg-
történni.

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
horgászversenypálya épült a kikötőben,
ahová választékos programokkal várják
a vendégeket. Kishajóvezetői tanfolya-
mon elsajátíthatod a vezetés fortélyait
is, a kikötői büfé pedig várja éhes ven-
dégeit.

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 az állatvilág színes világával,
emellett nagy hangsúlyt fektetve a kör-
nyezeti nevelésre és a természetvéde-
lem fontosságára, mindezt játékos és
interaktív formában.

Strandolj a Kalandparton! 
A Tisza-tó legnagyobb nyílt vízű 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!

Kapcsolódj ki 
a Tisza-tó 

gyöngyszemében! sarUd
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tiszanána
Faluséta 

Tiszanánán

A Tisza-tó egyik legidillibb faluja,
Tiszanána megannyi apró érdekes-
séggel várja a látogatókat. Az ide
érkező vendégeket egy falusétára
invitálják, amely gyalog, kerékpár-
ral vagy akár az időszakosan közle-
kedő kisvonattal is megtehető.

A településre 3 irányból lehet ér-
kezni. Keleten Saruddal, északon
Kömlővel, nyugaton Kiskörével

határos. Déli határát a Tisza folyó alkot-
ja, mely a községtől 5 km–re fekszik.
Ha a települést körbe szeretnénk járni,
talán kiindulási pontként a könyvtárat
ajánlanánk.

A Fekete István Könyvtár és Művelő-
dési Ház a település Fő utcáján, a köz-
pontban egy nagyon impozáns épület-
ben várja a szórakozni, kikapcsolódni és
tanulni vágyókat az év minden napján.
Számos rendezvény, ismeretterjesztő
előadás, közönségtalálkozó, olvasás
népszerűsítő program, gyermeknapi ka-
valkád, és a hagyományaikhoz kapcso-

lódó összejövetelek szerepelnek az éves
naptárukban. Ha a könyvtár udvarán vo-
natra szállunk gyorsan és kényelmesen
körbekocsikázhatjuk a települést.

A könyvtár udvarában több cég is
megtalálható, többek között az Enter
Nána Kft., amely a település intézmé-
nyeinek üzemeltetését, az önkormány-
zat közszolgálati feladatainak ellátását
segítendő jött létre és a társadalom
közös szükségleteinek kielégítését nye-
reség és vagyonszerzési cél nélkül szol-
gálja. Elsősorban a helyi önkormányzat
feladatkörébe tartozó alapellátásokat
végzi, illetve annak biztosításában mű-
ködik közre. A Nemzetiségi Roma Ön-
kormányzat is itt várja az ügyfeleit, va-
lamint a Máltai Szeretetszolgálat helyi
szervezetének is itt található a központi
telephelye.

Gyalogosan és kerékpárral is jó időtöl-
tés végiglátogatni a falu szép és rende-
zett utcáit, frissen felújított középületeit,
központi tereit. A könyvtárral szemben
a Máté Patika, mellette az egészségügyi
szakszolgálatok, védőnők, háziorvosi és

fogorvosi rendelők láthatók. A Fő út két
oldalán a hőseinknek állított emlékmű-
vek: az I. világháborús és a II. világhá-
borús emlékmű, valamint Tréfás Miklós
szobrászművész által megálmodott és
kivitelezett Országzászló látható.
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A buszmegállóhoz érve – a Tűzoltó-
ság épülete mellett az 56-osok Tere –,
a település Főtere húzódik, ahol szintén
Tréfás művész úr alkotásaival találkoz-
hatunk. Ha már megéheztünk, akkor a
téren megpihenve a helyi pékség finom
falataival gyűjthetünk újból energiát,
miközben a villanyoszlopok szédületes
magasságában lakó gólyák életében
gyönyörködhetünk. A településen 14
lakott gólyafészek található melyek a
helyi értéktár részét képezik.

Kömlő irányában eljutunk a katolikus
templomhoz ahol előzetes egyeztetés
alapján megtekinthetők e gyönyörű
épületnek a belső terei is. A templom-
kertben 14, Erdélyben faragott stáció
található, melyek egyediségével külön-
leges élményt nyújtanak a látogatók-
nak. Az egyház hagyományos szer-
tartásai, körmenetek, búzaszentelés,
járműszentelés, Szent Kristóf Napja…
számos civil szervezetet képes meg-
szólítani, ilyenkor megtelnek a templo-
mi padsorok.

Kömlő irányába továbbindulva a két 
általános iskola épülete magasodik az
út mentén, a Hunyadi úton a hatalmas
Tornacsarnokkal. A fő úttal párhuza-
mos úttal a Széchenyi utca húzódik,
ahol a katolikus temető és a hozzá tar-
tozó Szent József Kápolna – ami 2020
legszebb építészeti értéke címet kapta
a falu lakóitól szavazás alapján.

Ha Sarud irányába folytatjuk utunkat,
a sportpálya és a sportöltöző látvá-
nyos épülete hívja fel a figyelmet arra,
hogy az itt élőknek és a sportolni vágyó
fiataloknak és időseknek a szabadidő
hasznos eltöltéséhez szinte minden fel-
tétele adott a faluban. Rossz idő esetén
a Tornacsarnokban, jó időben pedig itt
lehet hódolni a különféle sportágaknak.

A frissen felújított vadászház épüle-
te, egy újabb közösségi térré változott
2020-ban, amely képzések, szakmai
összejövetelek, kisebb konferenciák
megtartására is tökéletesen alkalmas.

Nem véletlenül maradt a 3. útvonal
Kisköre irányában. A Fő út mentén szá-
mos impozáns épületet láthatunk, az
„S-kanyar” szögletében magasodik a
református templom, mely 1752-ben
épült. Itt találkozhatunk a 2011-ben áta-
dott Kálvin János 5/4-es szobrával, vala-
mint a település 750. fennállására emel-
tetett emlékkővel „750 éve az Úrban
– 750 éve az árban”, ami szintén falunk
büszkesége – Kovács Eszter világhírű
operaénekesnő férje, Tréfás Miklós keze
munkája. A régi református iskola he-
lyén ma már a Hotel Kálvin turistaszál-
lást lehet igénybe venni az erre járóknak.

A települést elhagyva 5 km-re a falu
üdülőkörzete: Dinnyéshát várja a pihen-
ni vágyókat.

Két program, amit ne hagyj ki, ha Tiszanánán jársz!

Római Katolikus Templom 
Járműszentelés 2020. július 26-án

Szenior Sportnap 2020. július 31-én,
Dinnyésháton 
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Irány Kisköre,
a Tisza-tó 
bölcsője: 

csendes strand, látványos 
hallépcső, színes lakóhajók

Hazánk egyik legszebb, legnagyobb
tava a Tisza-tó, amely az autópá-
lyáról Kiskörét elérve viszonylag
gyorsan elérhető, de érkezhetnek
vendégeink dél felől, a nemrég
felújított különleges Tisza-hídon
is, amely Magyarország egyetlen
közös vasúti–közúti hídja, ilyet
nem látni máshol.

A város középületei a fejlesztési for-
rások eredményes felhasználása
jóvoltából folyamatosan újulnak

meg, több egyedi érdekességnek adha-
tunk otthont. Itt épül Európa egyetlen
síkvidéki raftingpályája, s itt van hazánk
egyik legnagyobb zöldenergia-termelő
bázisa, a látványos vízerőmű is.

Nem sokkal messzebb a megszépült
és alaposan kibővült modern kiskörei ki-
kötő, amely egyik bázisa a most induló
felső-tiszai nyaralóhajós turizmusnak. A
település korszerűsített strandja család-
barát üzemmódban várja látogatóit, a
környezet árnyat adó, nyugodt és tiszta,
számtalan kikapcsolódási lehetőséggel.
A természet a madárbarátokat, a nö-
vénykedvelőket és a horgászokat is ide
csábítja.

Bő egy évtizede már, hogy a kerékpá-
rosoknak sem kell bemutatni Kiskörét,
kedvelt megállóhelyük egy másik egyedi
látnivalónk, a gyermekkedvenc hallép-

cső, ahol a vízben élő állatokat lehet
nyomon követni.

A város élő koncertekkel, változatos
kulturális kínálattal és gasztronómiai
fesztiválokkal készül a turisztikai sze-
zonra – például a közkedvelt Csülökfőző
Fesztivállal – nem beszélve a négy év-
szakosra tervezett sportközpont, vagy a
már megvalósított konferenciaközpont,
s benne a turistákat segítő új Tourin-
form iroda lehetőségeiről.

TourInForm KISKöre
3384 Kisköre, Tisza II. ltp. 9.

Tel.: +36-36/358-023
e-mail: kiskore@tourinform.hu

www.kiskore.hu

kisköre
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tiszabábolna

a Tisza-tó keleti kapuja
Tiszabábolna első írásos említése 1215-ből való,
ekkor még Babona néven. Mára a falucska letűnt idők
emlékét őrzi nádfedeles, tornácos házikóival, ahol a
piros muskátli még büszkén virít az ablakokban. A
kis község néhány száz lelket számlálva igazi baráti
közösség, hol élnek még halászok, vadászok, madará-
szok, és illik még a köszönés.

A település igazi varázsát a Tiszának és vad-
regényes árterének, valamint a Borsodi
Mezőség sokszínű vizes élőhelyeinek, a

Hortobágyhoz hasonló füves pusztájának kö-
szönheti, amit szokás „Kis-Hortobágynak” is
nevezni. A település határában található Szajlai
holtág sekély, mozdulatlan, hűsítő vizével csalo-
gatja a nyár hevében a fürdőzni vágyókat. 2019-
ben önkormányzatunk elkezdte a Szajlai strand és
a Sulymos csónakkikötő kiépítését, felújítását, melyeket
végleges formájukban 2020 júliusától vehetnek igénybe az
idelátogatók. Tiszabábolnát méltán nevezhetjük a horgászok
paradicsomának, a madarászok és a természetbarátok
éden kertjének, a nyugalom szigetének. Szépen
gyarapodik a 4 napraforgós falusi szálláshelyek
száma, több mint 100 db vendégágy foglalha-
tó, ezzel együtt a szálláshelyhez nem kötődő
turisztikai szolgáltatások is szépen gyarapod-
nak. A sportolásra, az aktív kikapcsolódásra,
kerékpár-kölcsönzésre, csónakbérlésre, ke-
nubérlésre, vezetett vízi-, kerékpár- és gyalog-
túrákra, horgász-élménytúrákra, élményporta
használatra is lehetősége nyílik az idelátogató-
nak. A településen élelmiszerbolt, kávézó, vendég-
lő, a Sulymos csónakkikötőben apró horgászcikk, büfé,
WI-FI, elektronikus horgászjegyváltó pont áll az idelátogatók
rendelkezésére. A Szajlai strandon vízi játszótér, vízi röplabda-

pálya, strandfocipálya, gyermekmedence, játszó-
tér, okospad fogadja az üdülőket. 2020 nyarán
átadásra kerül a parkoló, a vizesblokk és itt is
megnyílik a büfé, így a strandszolgáltatásaink-
kal jobban hozzá tudunk járulni az itt üdülők,
idelátogatók kényelmes, nyugodt szabadidő
eltöltéséhez. Településünk kétévente meg-

rendezésre kerülő fesztiválja a Pákász-nap és
a Tiszabábolnai Nyitott Porták és Élménynapok.
Szeretettel várunk minden kedves vendéget

Tiszabábolnára, a Tisza-tó keleti kapujába, a nyuga-
lom „szigetére”!

Hencz Zsolt polgármester

Dél-Borsod
gyöngyszeme,
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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.
Halételfőző 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.

A tavalyi év tavaszán indult el a leven-
dulatermesztés Tiszaderzsen, több ezer
palánta elültetésével. Az első termésből
ajándéktárgyak, illatosítók, kispárnák ké-
szültek. A szívünkhöz vagy inkább a ha-
sunkhoz legközelebbi újdonság mégis a
2019. szeptemberi Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei közfoglalkoztatott kiállítá-

son debütált helyi levendulás csokolá-
dé: 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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kUnmadaras

Kunmadaras: 
az értékek 

tára

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján döntött arról 2015-ben, hogy Települési Értéktár Bizottságot alakít.
A bizottság feladata: megszervezni a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozni a településen
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt. Településünkön, a történelem során elődeink és kor-
társaink jóvoltából számos szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték és termék jött létre. Jelentős részüket
ismerjük, de legalább annyi a feledés homályába veszett. Összegyűjtésükre, azonosításukra kapott lehetőséggel
élni egyszerre tisztelgés településünk múltja előtt és elkötelezett felelősségvállalás közös jövőnk fenntartható
építésében. Értékeink a sok közül:

Csipkeverés (Kunmadaras  
csipkés múltja és jelene)

A csipkeverés Kunmadaras kézműves hagyományai közé tar-
tozik. Azoknak az asszonyoknak a kézműves remekeit gyűjtöt-
tük egybe, akik értékteremtő munkát végeztek évtizedeken át.
A megkeresettek mind a családban tanulták a csipkézést. Ösz-
szeültek az utcabeliekkel, szomszédokkal, és pörgették az or-
sóikat, míg derekuk, hátuk bírta – mesélték. Régebben minden
háznál volt, aki a csipkét verte. Javarészt György Gergelyné és
Váradi Margit tervei alapján dolgoztak. Szorgos, kitartó munkát
kívánt ez azoktól, akik a család megélhetését ezzel segítették.
Télen több idő jutott rá a háztartás vezetése mellett, ám nyáron
a mezőgazdasági munka kötötte le az asszonyok erejét.

A csipke piaci értéke messze meghaladta az érte fizetett bért,
mégis egész életen át művelték, örökül hagyva ránk. Vannak,
akik a csipkézéssel szerezték nyugdíjjogosultságukat. Sokat
köszönnek Váradi Margitnak, aki biztatta, ösztönözte és ellát-
ta munkával őket. Szeretettel beszéltek, emlékeztek róla vala-
mennyien az idősebbek közül. Adatközlőink elmondása szerint
a legények sem szégyellték kezükbe venni az orsókat, hogy
csipkézéssel szerezzék meg a báli szórakozáshoz szükséges
pénzt.

Artézi kút
Az Artézi-kút olyan mélységi rétegekbe fúrt kút, amelyből ma-
gas nyomás következtében a víz magától tör a felszínre. Jelen
ismeretink szerint, településünkön 1899-ben merült fel először
egy egészséges ivóvizet adó fúrt kút létesítésének gondolata,
mivel a megelőző évtizedekben a kolerajárványok gyakoriak
voltak. Az első kutakat Klein Jakab abádszalóki fakereskedő
és Papp Mihály madarasi gépész fúrták. 1901-től elöljárósági
döntésre kezdték sorra fúrni a kutakat azzal a feltétellel, hogy
a teljesen felszerelt kút költsége ne haladja meg a 300 Ft-ot és
iható vizet adjon. 1958-ig 53 db kutat fúrtak, amelyek a víznye-
rés és felhasználás fontossága miatt a település helytörténe-
tének szerves részei. A szülőotthon előtt, 1920-ban létesítetett
Liga-kút felújításával állítottunk emléket a kutaknak.

„Öreg tölgy”
A 130-140 éves kocsányos tölgy „az öregtölgy” Kunmadaras
régmúltjának tanúja. A törzs mellmagassági kerülete 320
cm, koronavetületének átmérője 21 m. Egészséges szép
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lombozatú, jó vitalitású fa, számos énekesmadár (fako-
páncs, tövisszúró, gébics, sárgarigó, tengelice) fészkel raj-
ta. A Kálvin úton, ahol a fa áll, az 1870-es években kiterjedt
tűzvész pusztított. Visszaemlékezésekből tudható, hogy a
tűzvész után az újjáépítési munkák és az utcarendezés so-
rán több kocsányos fát ültettek. Korával és méreteivel, helyi
jelentőségével települési természeti értéket képez.

„Madarasiak találkozója”

A „Madarasok Találkozója” egy olyan rendezvénysorozat,
amely évente kerül megszervezésre az öt, együttműködési
szerződést kötött, Madaras nevű település – Backamadaras,
Csíkmadaras, Kunmadaras, Mezőmadaras és (Bács) Mada-
ras – között. A 3 napos rendezvénysorozat abból a célból lett
elindítva, hogy a települések között sikerüljön a baráti, em-
beri kapcsolatokat elmélyíteni és kiszélesíteni, valamint az
önkormányzatok és önkormányzati intézmények, civil szer-
vezetek közötti tapasztalatcsere alapján – minden település
kölcsönös érdekeinek figyelembevételével – elősegíteni az
együttműködést és az általuk eddig elért eredmények fejlő-
dését.

Feladatunknak tekintjük a települések közötti kulturális, tu-
risztikai, oktatási, gazdasági együttműködés kialakításával
megismerni egymás értékeit, kulturális hagyományait, mű-
vészetét, tapasztalatok átadásával elősegíteni azok haszno-
sítását a másik fél részére. A találkozó sokszínű kulturális
programjának köszönhetően hagyományt teremtő és őrző
értékeket adunk és kapunk, valamint olyan emberi kapcsola-
tokra tehetünk szert, amelyek kihatnak egész életünkre.

„Fonó – néptánctalálkozó”

20 éve már, hogy minden február hónap utolsó szombatján ke-
rül megrendezésre intézményünkben a Fonó, néptánctalálko-
zó. Mára elmondható, hogy ez – a magyar néptánc sokszínű-
ségét és szépségét bemutató rendezvény – településünk egyik
színfoltjává vált, amelyen évről évre tehetségesebbnél tehetsé-
gesebb gyerekekből és felnőttekből álló néptánccsoportok lép-
nek fel. Ez azért különösen fontos, mivel így biztosak lehetünk
abban, hogy a magyar kultúra szerves részét képező néptánc
nem felejtődik el, hiszen a pedagógusok lelkes munkája révén
a gyerekek és felnőttek továbbörökítik, ápolják a régi idők tánc-
kincseit.

Birkás István Munkácsy-díjas festő- és szobrász-
művész Kunmadarashoz kötődő alkotásai

Birkás István rendkívül gazdag életművének egyik „1980-
ban” bemutatott műcsoportja szülőhelyéhez, Kunmadaras-
hoz kötődik. A művészt az idő tárgyiasult jelenléte izgatta,
illetve az egyes tárgyaknak az emberi élet hosszát messze
meghaladó létezése. A kunmadarasi tárgyak művekbe eme-
lésével öröklétet biztosított kisparaszti-vidéki világunknak.
Munkájának egy része a kunmadarasi Birkás István Emlék-
múzeumban lelhető fel.

Birkás István: A futó madarak útja (Szóképek 1991–1996.)
Birkás István festői érzékenységéből készült lírai, szocio-
gráfia. A lazán egymásba kapcsolódó jegyzet-és esszéfüzér,
amelyekben érzékletes képet ad településünkről, annak múlt
és jelenbéli világáról. Birkás István elkalauzol bennünket a
Kunmadaras-Tiszaörs-Nagyiván háromszögbe. Írásával a lí-
rai szociográfia műfaja született újjá, nyert új impulzusokat
tolla alatt.
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A község  a Nagykunság
északi részén,
a Hortobágy és a Tisza-tó
ölelésében fekszik,
utóbbitól alig 40 km-re. 

Berekfürdő várja Önt és családját!

Az aktív turizmusban elfáradt turis-
táknak a ligetes kialakítású gyógy- és 
strandfürdő 90 éve feltört gyógyító 
hatású, selymesen lágy gyógyvize, ter-
mészetközeli pihenési, regenerálódási 
és gyógyulási lehetőséget kínál. 

Hangulatos vendéglátóhelyek, szál-
láshelyek sokszínű választéka, kultu-
rális és szórakoztató programok, hor-
gászási lehetőség két, halban gazdag 
tavon, gyalogos és kerékpáros termé-
szetjárási lehetőség, helyi sajátossá-
gok – mint például az egyedülálló „A 
Szovjet Repülőtér Titkai” kiállítás vagy 
a bereki üveggyár termékeinek utol-
só darabjaiból összeállított kiállítás és 
természeti látnivalók sokasága teszi 
vonzóvá településünket egész évben.

Bod László Művelődési Ház

 Berekfürdő

www.berekfurdo.hu

berekfürdő
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Látogasson el hozzánk,
legyen Ön is a vendégünk!

Információ: Berek-Víz Kft.
5309 Berekfürdő, Berek tér 11.

Tel.: +36-59/519-029
E-mail: kozpont@berek-viz.hu

www.furdo.berekfurdo.hu

Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő
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A bezártság hetei, az otthon, a négy fal között eltöltött
szürke (és száraz…?) hétköznapok minden bizonnyal
sok ember türelmét próbára tették – és amikor végre

elkezdődött az Élet újraindítása, a vendéglátás is éledezni kez-
dett kényszerű Csipkerózsika-álmából. Ennek egyik jelentős
térségi jele volt, hogy a Nagykunság egyik kiemelkedő turiszti-
kai desztinációjából, Berekfürdőről egy lelkes szakmai csapat
bejelentkezett a Cefredoktor Kft. (www.cefredoktor.hu) kar-
cagi pálinkafőzdéjébe egy szezonkezdő és/vagy (újra-)indító
pálinkakóstolóra.

Az elgondolást gyorsan tettek követték: június 2. napján höl-
gyek és urak vegyesen érkeztek a városszéli látványfőzdébe,
telve az új attrakció iránti kíváncsisággal. A kisbuszból kiszállva
a cég két ifjú, lelkes, magasan kvalifikált, ám már igen tapasz-
talt és szakértő tulajdonosa várta a vendégeket, természete-
sen a finom pálinkák születéséért felelős főzőmesterrel együtt.

A túra (a szociális távolság és minden, az egészséget őrző
és védő előírás maximális betartása mellett) ideális időpont-
ban, délután 6 körül kezdődött – nagy izgalmak és várakozá-
sok mellett, hiszen ez az esemény a cégnek mégiscsak az
első lépése volt abban a tekintetben, hogy immár nem csak
főzetni lehet náluk a pálinkát, hanem turisztikai attrakcióvá,
élménnyé is szeretnék varázsolni a helyet és termékeiket, s
ennek a pálinkakóstolók szervezése a tökéletesen logikus
eszköze.

Karanténból

A 2020-as év több szempontból is különle-
gesnek volt érezhető már a legelején is – és
ez (sajnos nem pozitív tekintetben) a tavasz
kezdetén különösen erőteljesen mutatkozott
meg: egy, a II. világháború óta nem tapasztalt
leállás, bezárkózás, társadalmi-gazdasági sokk
következett be egy vírus világméretű elterjedé-
sének következtében. Emiatt a glóbusz minden
részén, így hazánkban is olyan mértékű bedő-
lését érzékelhettük a turizmusnak és vendéglá-
tásnak, amit még öreganyáink sem igen láthat-
tak (na, jó…).
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Legelső programpontként az érdek-
lődők megismerhették a cég történetét,
bejárhatták az üzemet, és tájékozód-
hattak a minőségi pálinka készítésének
igen összetett folyamatáról. Természe-
tes, hogy ezek a dolgok mindig nagy
érdeklődésre tartanak számot, ám egy
ilyen jellegű, célzott látogatás „vezéraro-
mája” mégiscsak maga a termék(ek)
szakértői kalauzolás mellett történő
kóstolása, ami (egyébként igen eredeti,
rendhagyó módon) egy gin-alapú koktél
szürcsölgetésével kezdődött – mert-
hogy a tulajdonosok bővítik a termék-
palettát, párlatok készítésére is készek,
a folyamatos megújulás, az innováció
elkötelezett híveiként!

A bemelegítés után aztán végre jöhet-
tek a kitűnő gyümölcspálinkák, a Vad
Kunság nemes párlatjai, a legkönnye-
debb – mondhatni „nőies” – italtól az
igencsak markáns (maszkulin) befeje-
zésig. A kétórás élménytúra alatt lehető-
ség nyílott az Irsai Olivér megízlelésére,
ki nem maradhatott volna a szilvapálin-
ka, a sorban szerepelt ezen szösszenet
írójának a kedvence, a birs, és a végén
a pálinkakülönlegességek rajongói el-
mélázhattak egy korty fekete berkenye
illatfelhőjében a Mindenség végtelen-
ségéről… A kiváló italok megfelelően ol-
dották a hangulatot, de (fontos!) csakis

a jólneveltség határain belül: a józan-
ság megőrzésében szerepet játszott
a megfelelő kóstolási mennyiség és a
vendégeknek felszolgált finom falatkák
is – hiszen a borivók tízparancsolatából
bizony itt is sok mindennek érvényesül-
nie kell, ha gondoskodni szeretnénk az
élvezetek teljes körű biztosításának és
a méltóság megőrzésének roppant ké-
nyes egyensúlyáról…

Jó társaságban, szakértő vezetéssel,
kiváló italok fogyasztásában volt része
a kis csapatnak, s így nagyon gyorsan
elröppent a két órányi idő – a cég veze-
tői pozitív visszajelzésekkel és további
ötletekkel gazdagítva immár jó elője-
lekkel vághatnak bele cégük bővítésé-
nek, fejlesztésének és marketingjének
új szegmensébe: a Nagykunság (egyik)
meghatározó pálinkás élményelemévé
válni a közeli jövőben és azon túl is. Le-
gyen így!

szabadulva

Cefredoktor Kft.
Karcag

GPS.47.317496,20.938769
facebook/cefredoktorkft

A program előzetes bejelentkezés
alapján látogatható.

06-70-3775824
06-30-8677493

Várjuk önöket nagy szeretettel
az IKun Pálinkaházban!
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Megújul a Kossuth Lajos Általános Iskola

Csaknem félmilliárd forintból újul meg a tiszafüredi Kossuth
Lajos Gimnázium Kossuth téri általános iskolája – közölte a
település polgármestere. Ujvári Imre elmondta: A beruházás-
ra a fenntartó, karcagi tankerületi központ nyert el több mint
négyszázmillió forintot a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében. Később – elsősorban az építőipari
árak emelkedése miatt – a kormány százmillió forinttal egé-
szítette ki a felújítás költségeit.

A több mint kétezer négyzetméteres épületben már elkez-
dődött a kivitelezés, amely a tervek szerint jövő tavasszal ér
véget. A belső munkákat igyekeznek úgy időzíteni, hogy az ne
zavarja a szeptemberi tanévkezdést.

A beruházás keretében a lapostetős rész hő- és vízszigete-
lést kap, a magastető pedig a héjazat cseréjével újul meg. Az
iskola épületét akadálymentesítik, kicserélik a nyílászárókat,
energetikai korszerűsítést végeznek és egy természettudo-
mányi labor munkaállomásait is kiépítik.

Legényszállóból inkubátorház

Kiskörén egy közel háromszáz fő befogadására is alkalmas
konferenciateremmel ellátott inkubátorház lett a régi legény-
szállóból.

Az elnevezés (inkubátorház) arra utal, hogy az ingatlan vé-
delmet nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a városban
működnek vagy az odaköltözést tervezik. Kedvezményes le-
hetőséget biztosítanak arra, hogy elérhető áron béreljenek iro-
dát. Ugyancsak az épületben kap helyet a modern Tourinform
iroda, valamint egy kétszázhetven férőhelyes, jól felszerelt
konferenciaterem.

Felújítják az idősek otthonát

Hamarosan energetikai korszerűsítést végeznek a tiszafüre-
di Platán Nyugdíjas Otthon épületén. A százötmillió forintos

uniós támogatásból megvalósul az épület nyílászáróinak cse-
réje, a fűtésrendszer korszerűsítése, utólagos szigetelést kap
a homlokzat és napelemrendszert is telepítenek. Jelenleg a
támogatói szerződés előkészítése zajlik, utána elkezdődhet a
konkrét kiviteli tervek elkészítése.

Új tudományos köteten dolgozik Dr. Harka Ákos

A Magyar Haltani Társaság elnöke már az új tudományos kö-
teten dolgozik. A Pisces Hungarici (Magyar Halak) című köny-
vet idén nyáron tervezik kiadni. Jelenleg a kiadványba szánt
dolgozatok kéziratainak a lektorálása és rendezése folyik. Az
idén tavasszal elmaradt tiszafüredi haltani konferenciát pedig
novemberre szervezték át.

A koronavírus-járvány a neves tiszafüredi ichthiológus min-
dennapjait is befolyásolta, de az ismeretterjesztő munkában
nem zavarta, hiszen annak jelentős részét az online térben
végzi. Elmondása szerint, közeledve a nyolcvanadik életévé-
hez már kevesebbet dolgozik terepen.

Hamarosan megnyit a Tiszafüredi Szabadstrand

Ugyan a másfélméteres távolságot betartva, de idén is stran-
dolhatunk a Tisza-tónál. Napokon belül megnyitja kapuit a Ti-
szafüredi Holt-Tisza parton kijelölt fürdőhely. Pontról pontra
végig mentek az előírt engedélyeztetési procedúrán, minden
szükséges feltétel adott a nyitáshoz, jelenleg az engedélyt
várják.

A nyár egyik sikertörténete lesz az új moduláris stégrend-
szer, amelyet az elmúlt hetekben szereltek össze a szakem-
berek. Azt is megtudtuk, hogy nemrég új forrást nyert a város
a partszakasz fejlesztésére, melyből a családbarát megoldá-
sokra helyezik a hangsúlyt. Az előzetes hírek szerint, egy kizá-
rólag a kisgyermekes családok számára fenntartott mosdót
és öltözőt építenek. Az önálló családi mellékhelyiség gyer-
mekbarát felszereltségéhez tartozik majd pelenkázóasztal és
több megfelelő méretű szaniter.

Ez történt a Tisza-tavi városokban!
Az alfoldhir.hu hírösszefoglalója
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Vízimentő szolgálat indulhat a tónál
Az idén nyáron a Tisza-tavon és a Tisza felső szakaszán elin-
dított nyaralóhajó program nemcsak egy új turisztikai attrak-
ciót hozott a térségbe, hanem annak a lehetőségét is, hogy
egy mindenkire kiterjedő vízimentő szolgálat hosszú távú
működésének a keretei is kiépüljenek. A cél megvalósítása ér-
dekében ültek asztalhoz politikai döntéshozók, turisztikai és
egészségügyi szakemberek, a MAHART és a Tiszai Vízirendé-
szeti Kapitányság, valamint a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimen-
tő Egyesület vezetői.

A jogszabályi kötelezettség miatt a MAHART, mint a nya-
ralóhajózási program működtetője, vízimentési szolgálat biz-
tosítására kötelezett – a szolgáltatásukat igénybe vevők szá-
mára. E célra kiskörei és tokaji helyszínnel egy-egy mentőhajó
és jet-ski rendelkezésre is áll július 1-től.

A politikusok és az érintett egészségügyi, turisztikai szak-
emberek ezt tovább gondolva arról egyeztettek május 21-én
Szolnokon, a Megyeházán, hogy a vízimentő szolgáltatást
minden bajba kerülő számára milyen formában lehet egyfor-
mán biztosítani a jövőben a Tisza-tónál.

Hungarikum lett a tiszavirágzás

A Tisza egyik csodája a kérészek násztánca, ami idén beke-
rült a nemzeti büszkeségeink tárházába. Európa legnagyobb
kérészfajának lárvái csak hazánkban, a Tisza leszakadó pe-
remű agyagos partszakaszain, vízalatti telepeken élnek nagy
tömegben. Amint a hőmérséklet eléri a számukra szükséges
értéket, megkezdik látványos rajzásukat, ami általában június
közepétől a hónap végéig tart.

Elstartolt a nyaralóhajózási program
Az összesen húsz hajóból álló flotta 2020-ban már a Tisza
habjait fogja szelni egészen Dombrádig. Két báziskikötője
lesz a programnak: az egyik Kiskörén, a másik pedig Tokajnál.
A kiskörei várhatóan idén szeptember és december között
készül el teljesen, de addig is használható. A nyaralóhajózás
új színt visz a tó életébe és több, fizetőképes külföldi turistát
csalogat ide.

Nem marad el minden nyári rendezvény  
a Tisza-tónál

Ugyan a járványügyi helyzet miatt több szervező sem tudta
megtartani a szokásos időpontban a különböző fesztiválokat,
de így sem maradunk programok nélkül. Július 31-től augusz-
tus 2-ig megrendezésre kerül a Tisza-tavi Fesztivál, a TÓMÉK
időpontja pedig változott, augusztus 17. és 20. közé tevődött
át, valamint július 4-én és 5-én az Ultra Tisza-tó. A kisebb, helyi
szervezésű eseményekről és túrákról az Alföld Szíve Térségi
Turisztikai Egyesület Facebook oldalán is lehet tájékozódni.

Tisza-tavi

Hírmondó
Mi történt az elmúlt hónapokban
a Tisza-tónál? Az Alföld Szíve
Térségi Turisztikai Egyesület és
az égisze alatt működő Tisza-tavi
Turisztikai Kerekasztal beszámol
a legérdekesebb és a legfontosabb
történésekről.
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További információ: www.alfoldszive.hu, www.facebook.com/alfoldszivette, 
www.facebook.com/tiszatavikerekasztal

Online médiakampány indul, épül a raftingpálya, 
Tisza-tavi Természetbúvár Játszóház  

és Túraközpont létesül

Június 12-én, csodás környezetben, az abádszalóki sza-
badstrand rendezvényterén tartotta meg ülését a Tisza-tavi
Turisztikai Kerekasztal. A nap folyamán sok, hasznos, a tó
közvetlen és távolabbi jövőjére, fejlődésére hatással lévő in-
formációk hangoztak el.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke, Hubai Imre
elmondta, hogy a Tanács már ebben az évben komoly szere-
pet vállal a térség turisztikai kínálatának népszerűsítésében.
Online kampányok, influenszer kampány, óriásplakát kam-
pány, TV és rádió média megjelenések, online fotóverseny és
a Tanács ernyőszervezeti tevékenységének további erősíté-
se is a tervek között szerepel.

F.Kovács Sándor beszélt arról, hogy a június 8-án hatályba
lépett, a víziközlekedés rendjét szabályozó miniszteri rende-
let Tisza-tavat és az élő Tiszát érintő rendelkezései mögött
milyen kompromisszumos egyeztetéssorozat állt. Ha szük-
séges, finomítani fogjuk a jogszabályt a tapasztalatok ösz-
szegzése után – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ)
elnöke, aki a szervezet titkára, a háromszoros olimpiai bajnok
kajakozó, Storcz Botond társaságában érkezett az ülésre, a
Kiskörei Raftingpálya terveiről beszélt. Kiemelte, hogy olyan
vízi és szabadidős sportkomplexumot terveztek, amely egy-
részt szolgálja a versenyzőket, másrészt a szabadidejüket
aktívan eltölteni vágyók igényeit is. Hamarosan indul a beru-
házás kiviteli terveinek elkészítése, mely várhatóan 6 hóna-
pot vesz igénybe, utána indulhat a kivitelezés közbeszerzési
eljárása. Legközelebb Hollandiában van ilyen multifunkciós
létesítmény, mint amilyet mi a Tisza-tónál tervezünk – tette
hozzá az MKKSZ elnöke.

Kárándi Zoltán, a Magyarországi Nyaralóhajózási Prog-
ram projektvezetője az aktuális helyzet kapcsán elmondta,
hogy a nyaralóhajó flotta 20 hajóból áll, melyből 18 db van
az országban, ebből 7 Tokajon, 11 Tiszafüreden, a Szabics
Kikötőben. Július 1-jétől engedély nélkül, jogszabály által is
megerősítve lehet vezetői engedély nélkül igénybe venni a
szolgáltatást. A pandémia előtt a foglalások 60%-a külföldről
érkezett, ez a tendencia úgy változott, hogy a július-augusz-
tusi 40%-os foglaltság 70-75%a belföldi vendégektől jött –
jegyezte meg Kárándi Zoltán.

Karancsi Tamás, a JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség ügyvezetője a Tiszafüreden várhatóan 2022-ben
megnyíló Tisza-tavi Természetbúvár Játszóház és Túraköz-
pont részleteit ismertette. Elmondta, hogy a közösségi célok
– vállalkozói szemlélet – eredményes üzemeltetés hármasa
határozza meg a fejlesztést. Cél egy 4 évszakos attrakció
létrehozása.



2020. nyár36



372020. nyár

A túrát bárhonnan kezdhetjük, hiszen a
tó környékén több kerékpárbérlési lehe-
tőség is van, ezért nem szükséges ma-
gunkkal cipelnünk a sajátunkat. Szinte
minden kerékpáros túrának a kezdő- és
végpontja a Tisza-tavi Kerékpáros Cent-
rum, így ezt a túraajánlatot is innen in-
dítjuk. A nyári szezonra elkészült a tó
körbetekeréséhez szükséges Tiszafü-
red-Poroszló közötti 33-as főút melletti
kerékpárút, így már teljesen biztonságo-
san lehet közlekedni. A várva-várt leg-
újabb út 6,5 km hosszú, ami között négy
híd épült meg. Mindezt az Innovációs és
Technológiai Minisztérium megbízásá-
ból a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. készítette el. A leglátványosabbak

és a legizgalmasabbak ezek a Tiszán és
a tározón átívelő hidak, ahonnan érde-
mes lesz egy-két képet lőni az „instára”.

Innen balra letérve Poroszló gátjára
érkezünk, ami általában találkozási pont
szokott lenni azoknak a csoportoknak,
amelyeknek néhány tagja lassabban te-
ker vagy meg-megáll gyönyörködni a lát-
ványban. Mire ide elérünk, már egészen
kellemesen bemelegednek az izmaink
és kényelmes tempóban haladva fent is
tarthatjuk ezt az állapotot. A Tisza-tavi
kirándulások kihagyhatatlan látnivalója

Kovács Janka

3nap
alatt

a Tisza-tó körül
Egy tavat körbetekerni az egyik
legjobb nyári kikapcsolódási
lehetőség. Gondoljunk csak a
Velencei-tó, a Fertő-tó vagy a
Balaton kerülő túrára. Az alföldi
tókerülés gyémántja egyér-
telműen a Tisza-tó, amelyen
a „nagykör” 95 km, a „kiskör”
pedig 65 km, ami idén már teljes
egészében autóktól elkülönített
úton tekerhető végig.

nap1.

Készült az Aktív Magyarország ajánlásával. További túrákért keresse fel az aktivmagyarorszag.hu oldalt!
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következő megállónk: a poroszlói Ti-
sza-tavi Ökocentrum, amely a Tisza-tó
élővilágát és a helyi bioszféra műkö-
dését mutatja be. Már távolról megpil-
lanthatjuk a központi épület jellegzetes
tornyát, odaérve pedig néhány óra alatt
bebarangolhatjuk a 4 szinten és 2600
négyzetméteren berendezett kiállítást,
amely hazánk és a térség jellegzetes
vízi élővilágát mutatja be. Megérkezés-

kor érdemes letölteni az Ökocentrum
mobil applikációját, amely végigkalauzol
minket minden látnivalón. A centrum-
ban hazánk és a térség jellegzetes vízi
és vízparti életközösségeit lehet megis-
merni. A fő attrakció egyértelműen Euró-
pa legnagyobb, összesen 735 ezer liter
térfogatú édesvizű akváriumrendszere,
ahol a Tisza egykori óriáshala, a viza is
megtalálható. A több mint 50 féle hazai
hal mellett, a földszinti kiállítótérben lát-

ható közel 14 kétéltű- és 13 hüllőfaj. Az
udvaron pelikánok, kormoránok, hazai
madarak, valamint vidrák is találhatók.
Az Ökocentrumban 3-4 órát biztosan el
lehet tölteni. A gát túloldalán található a
Tisza-tavi Vízisétány, ami lehetőséget
ad arra, hogy a víz felett járjunk, noha
nem szó szerint. Az országosan is is-
mert sétányra motorcsónakkal lehet
átjutni és testközelből megismerhető a

lápos, a tó vize, a különleges madárfa-
jok és növénytársulások. Innen csupán
néhány pedálfordításra található a felújí-
tott szabadstrand, ami lassan mélyülő
vizével és homokos partjával hívogatja
a felfrissülésre vágyókat.

A következő megálló Sarud lesz, de
addig is csodálatos panorámával vár
a magas gát kb. tíz kilométer hosszan.
Ahogy közeledünk, megláthatjuk az égbe
magasodó viharjelző-állomást Újlőrinc-
falva környékén. Az út során rengeteg
horgásszal találkozni, akik napokat töl-
tenek a parton kapást remélve. Egy-egy
szabad horgászhelyen érdemes meg-
állni és az útra csomagolt elemózsiát
elfogyasztani. Sarud felé közeledve az
Élményfalu Kalandpartjára érünk, ami
telis-tele van vízi és szárazföldi prog-

ramokkal. Különféle csónakokat lehet
bérelni, de kiemelnénk néhány különleg-
eset: lehet SUP-olni egyedül, de a MEG-
ASUP-on akár az egész család is elfér;
van lehetőség a szörfözésre, sárkányha-
józásra és vitorlázásra; vagy elektromos
bulihajócska bérlésére és többek közt
kérhető túravezetés is. A szolgáltatások
tárháza szinte végtelen. A gát tetején
lévő Fröccsterasz hétvégente dugig van,
és innen majdhogy teljesen belátni a Sa-
rudi-medencét. A faluba azért érdemes
betérni, mert a népi építészet különle-
gességeivel találkozhatunk: az itteni pa-
rasztházak bejárata felett színes üvegek-
ből álló kazetta van, míg a tisztaszoba
előtt gyönyörű tornác látható.

Innen kissé kanyargós, ám annál
szebb úton haladhatunk Tiszanána felé,
ahol egy helyes kikötő vár stranddal,
aminek beszédesen Álompart a neve. A
gát melletti büfé a kerékpárosok kedvelt
megállója. Ha már itt járunk, ne hagyjuk
ki az Álompart romantikus kis fahídjait,
amelyeken keresztül Tisza-tavi kis szi-
getekre mehetünk át.

Ezután Kisköre homokos strandjá-
ra érünk, aminek ikonikus csúszdáját
az idei szezonra felújították. Ettől nem
messze található a Köre Kikötő, amely
egyben a nyaralóhajózás báziskikötője
is. Ha szerencsénk van, akkor láthatjuk
ezeket az óriási, ám igen lassú hajókat,
közelebb menve meg is szemlélhetjük
őket, ha éppen bent állnak.

Innentől kicsit bonyolult átjutni a túl-
partra, hiszen sokszor nem egyértelmű,
merre is kell menni: nem szabad letérni
az útról, csak egyenesen kell haladni egy
kereszteződésen, majd egy parkolón át
egészen addig, míg fel nem érünk az
üzemi hídra.

A Kiskörei Vízlépcsőnek köszönhetjük
a Tisza-tavat, hiszen megépítése óta,
több mint 40 éve lehetünk részesei a pá-
ratlan természeti látnivalóknak. Öt zsilip

TIPP: Akilerövidítené a brin-
gatúráját, az választ-

hatja az Élményfalu vízitaxi szolgálta-
tását, ami Tiszaderzs és Sarud között
közlekedik.

A poroszlói szabadstrand

A sarudi strand
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biztosítja a tó téli és nyári vízszintjének
magasságát, a környező földek vízel-
látását és még az áramtermelésben
is szerepet játszik. A vízlépcső műkö-
désének részleteit a Kiskörei Szakasz-
mérnökség munkatársai mutatják be
a főépületben interaktív maketteken
keresztül, de ehhez előzetes bejelentke-
zésre van szükség. Az üzemi hídon csak

egy irányba halad a forgalom, ezért az
átkelést jelzőlámpa segíti – a piros jel-
zés a kerékpárosoknak is szól! A híd kö-
zepén támasszuk a járdára a bringánkat
és nézzünk le a zsilipek közé, a lélegzet-
elállító hatalmas mélységbe!

Innen a Hallépcsőhöz jutunk. Mivel a
tó vízszintje és a Tisza között akár 10
méteres különbség is lehet, ezért egy át-
járó kiépítésére volt szükség a halak szá-
mára, ami a vízlépcsőt megkerülve köti
össze a tavat az alsó folyószakasszal.
A Hallépcső a kontinens legnagyobbja a
maga közel másfél kilométeres hosszú-
ságával. Vizes kismedencék lépcsősze-
rű sorozatából áll, így szakaszolja az ott
folyó vizet 37 bukón keresztül. Egy-egy

kis bukónál 25-30 cm a vízszintkülönb-
ség, ez kellő vízpárnát jelent a halaknak,
hogy fel és le tudjanak úszni. Számukra
kisebb és nagyobb pihenőket alakítottak
ki, hogy ne egyszerre kelljen megtenniük
ezt a távot. A halak mozgását egy kém-
lelőnyíláson át figyelhetjük meg, és ha
szerencsénk van, akkor kapitális méretű
hal is elúszik az üveg előtt!

Ezután Abádszalók következik, ahol
egymást érik a kikötők és az éttermek,
koktélbárok. Az abádszalóki strand és
csúszdái messzi földön híresek. A stran-
don panorámás kávézó is épült, ami a jel-
legzetes csúszdák után új védjegye lesz
a városnak. Itt kóstolható meg a Tisza-tó
csokoládéja, az Egy csepp Tisza-tó név-
re hallgató sulyomcsoki, amelyet a helyi
Szabó István készít a védett és egyedül-
álló növényből, a sulyomból.

Innentől kevesebb program várja a
kerékpárost, de talán annál szebb kör-
nyezet. Tiszaderzs kikötőjébe érkezik az,
aki igénybe vette a sarudi vízitaxi szolgál-
tatását. Aki szereti a történelmet, annak
ajánlott Tiszaderzs központjába tekerni
és megcsodálni a 13. századi Domon-
kos-rendi Mária-templomromot, amit a
feljegyzések szerint az 1706-os Rabu-
tin-féle hadjárat idején égettek fel. Van
egy helyi legenda, miszerint a templomot
és a közelben álló Borbély-kúriát titkos
alagút köti össze… Visszatérve a kikötő-
ben, ettől nem messze található a Cserő-
közi holtág, amelynek remek termőföldje
és megannyi értékes növénye van.

Ezzel szemben, a vízparti oldalon pal-
lóút vezet be egy szigetre és a vízisé-
tányhoz hasonlóan itt is a víz felett sé-
tálhatunk egy rövid szakaszon. Ezután
Tiszaszőlős kikötői következnek, majd
megérkezünk Tiszaörvénybe, innen pe-
dig egyenes út vezet a strandon át, egé-
szen a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumig.

A harmadik nap programja pedig a fel-
ső szakasz lehet, ezért érdemes pihenni
egyet a Tisza-parton, vagy egy remek
helyi étteremben bőségesen megvacso-
rázni. Ha a combunk izomlázban szen-
vedne, és jól esne egy kis pihenés, úgy
érdemes csónakázni, kajakozni vagy
kenuzni a tó varázslatos öblítőcsator-
náiban.

nap2. nap3.

Tiszanána-Dinnyésháti megálló

A Kiskörei Vízlépcső

A Kiskörei Hallépcső

Az abádszalóki strand
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Aki szeretne egy kicsit elvonulni
a világ zajától és idilli kis faluk-
ban kalandozna, annak a felső kör
megtételét ajánljuk. A klasszikus
körtől eltérően errefelé kevesebben
járnak, ami nem is biztos, hogy
nagy probléma…

Ajánlott kiindulási pontunk: a Ti-
sza-tavi Kerékpáros Centrum.
Azon túlmenően, hogy kiválaszt-

hatjuk a számunkra legmegfelelőbb
kerékpárt, defektszolgáltatásuknak kö-
szönhetően értünk jönnek, ha bármi
baj történik velünk vagy a tőlük bérelt
biciklivel. Erre azért is van szükség, mert
hosszú kilométereken keresztül távol le-
hetünk a civilizációtól.

Miután kellőképpen felkészültünk,
utunk először Poroszlóig fog vezetni,
viszont a szokásos bal kanyar helyett
most jobbra kell fordulnunk. Itt viszony-
lag jó minőségű betonút vár bennünket
több kilométer hosszan. Amíg ez tart,
addig bizony autókkal is számolnunk
kell, hiszen a part kedvelt horgászhely.
Ha tiszta időben járunk arra, akkor aján-
lott észak felé tekinteni, hiszen a Bükk
vonulatait innen már látni lehet. Mire
idáig elérünk, kellőképpen bemeleg-
szünk, és csupán ritmusosan kell for-
gatni a pedált, na meg gyönyörködni a
tájban!

Apropó, panoráma! Ugyan nem teker-
tünk még sokat, de ezen a részen érde-
mes megállni néhány fotót készíteni,
hiszen csodálatos nádfalat láthatunk
a kék színű vízzel és az égen úszó bá-
rányfelhőkkel… Nemhiába kedvelik ezt a
helyet a pecások!

Ezen a részen még látható a víz, majd
néhány kilométer múlva el kell búcsúz-

nunk tőle és a betonozott útról egy
murvás, kavicsos részre érünk. Ezért
fontos, hogy ballonosabb kerekű bicik-
lit válasszunk útitársul! Ahol véget ér a
betonút, ott kezdődik a csend és a har-
mónia. Mivel ez már védett terület (amit
tábla is jelez), eltűnnek a horgászok és
nem lesz körülöttünk semmi, csak a
szántóföldek, fák, bokrok, s a madarak
éneke adja meg pedálozásunk ütemét.
A gát itt egy kicsit elkanyarodik a tótól,
de Négyes mellett hamarosan vissza-
visz minket. Ha szerencsénk van, akkor
őzeket, nyulakat és fácánt is láthatunk
útközben. Állítom, hogy ez a
legcsendesebb és leg-
nyugalmasabb része
a tónak, ahová ér-
demes elvonulni
és töltekezni.

A gáton ha-
ladva elérjük
Négyest, ahova
betértünk. Egy
igen kellemes
kis falu fogadott
bennünket cso-

dálatos portákkal, ahol tisztán érezhető
a Slow Living életérzés, de ez az egész
útra igaz. Egy helyi bácsi szólított meg
minket és érdeklődött felőlünk. Mellénk
szegődött, akitől tanácsot és útbaiga-
zítást is kaptunk. A gát helyett a tükör-
sima műutat választottuk, ami ugyan
sokat elvett a bringázásból, de péntek
délután lévén – ott jártunkkor – elég
alacsony volt a forgalma. Négyes után
Tiszavalkra érkeztünk, ami a madárre-
zervátumáról híres. A környéket renge-
teg madárfaj választotta élőhelyéül a
Tisza-tó feltöltése után. Mindenképp ér-

demes csónakkal, túravezetővel
érkezni ide, hiszen csak ő

ismeri e hely különleges
szabályait!

Tiszavalk után Ti-
szabábolna követ-
kezett, ami szintén
igen erős a Slow
Living érzésben,
amit az itt élők ki
is használnak és
rendszeresen szer-

veznek élménynapo-

Kovács Janka

 Természetterápia

Két keréken 
a Tisza-tó felső szakaszán
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l Kerékpárkölcsönzés
l Túravezetés
l Kávézó
TISZAFÜRED, Aradi u. 1. 
Telefon: +36 30 320 0880
e-mail: info@bringaelmeny.hu
Nyitvatartás: mindennap 9-19 óráig
www.bringato.hu

TISZA-TAVI
KERÉKPÁROS CENTRUM

kat. A rendezvényen megismerhetők a
helyi finomságok, lehet kézműveskedni,
helyi termékeket kóstolni. Az itteni há-
zak szinte lenyűgözően gyönyörűek, lát-
szik, hogy tulajdonosaik gondoskodnak
róluk. A településtől nem messze pedig
a helyi felújított strand csábít csobba-
násra homokos partjával, strandröp-
labda-pályával, öltözővel, büfével. Ez a
strand olyan, mint egy kisebb gyöngy-
szem a Tisza-tónál, úgyhogy fürdőruhát
ajánlott hozni a túrára!

Innen nem messze a gáton, néhány-
száz méter után lehet elérni Tiszadorog-
ma kompját. Aki még továbbszelné az
utat, az egészen Tiszacsegéig is elme-
het, ahol szintén át tud kompozni a túlol-

dalra. A kompozás egy kisebb érdekes-
séggel vagy élménnyel is felér, hiszen
nem mindenki száll ilyen vízi eszközre.
Hamar átérünk a túloldalra, ahol ismét
érdemes megállni, hiszen egy göbe part-
ja csábít arra, hogy megpihentessük a
lábunkat. Ez akár az utolsó állomásunk
is lehet, hiszen innen már betonút fogad,
amelyen kényelmesen biciklizve, óriási
fák árnyékában repülhetünk vissza Ti-
szafüredre. A bringaút szinte egyenesen
a Kerékpáros Centrumhoz vezet, csu-
pán követni kell a jelzéseket.

Távolság: 40 km
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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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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:



A Tisza-tó már kialakulása óta híres volt a szabadstrandjairól, hiszen a homokos part, a lassan mélyülő víz és a
panoráma a fülledt nyári napokban sokakat ide vonz, valamint a tókerülő kerékpártúra is mindegyiket érinti. Az
elmúlt évtizedekben a több millió látogató miatt esedékessé vált ezek felújítása és korszerűsítése. 2019 tava-
szán hét Tisza-tavi strand egyenként 100 millió forintos támogatást kapott strandfejlesztésre. A munkálatok
elindultak és idén nyárra szinte már mindenhol be is fejeződtek, így akinek még egy régi kép él az emlékezetében
ezekről, az feltétlen látogasson el valamelyikre vagy mindegyikre. Még a szem sem marad szárazon!

Tiszafüred

Megközelítés: A strandot kerékpárral vagy akár a mellette
lévő, nagy befogadóképességű parkolóból könnyed sétával is
meg lehet közelíteni. Innen már csak a klasszikus és a mo-
dern strandételek illatát, valamint a vidám kacajok hangját kell
követni…

A strand: Az utóbbi évek egyik legnagyobb, félmilliárdos
beruházásának köszönhetően rövidesen teljesen megújul a
szabadstrand több szolgáltatása. Az önkormányzat a javában
tartó fejlesztések ellenére sem hagyta magára a vendégeket,
ezért külön kültéri öltözőkabinokat állított fel. Az ún. szani-
terkonténerekben a női és férfi mellett még akadálymentes
mosdó is igénybe vehető.

A vízparti részen viszont nincs építkezés, sőt! A strand új
lehetőségekkel bővült. Amit először észreveszünk az az új,
500 m2 stégrendszer, ami egy olyan „U” alakú keretet formáz,
aminek két szára 50-50 méterre nyúlik be a vízbe, bent pedig
a parttal párhuzamosan (attól 50 méterre) 90 méter hosszú.
A stégrendszer több okból is igen hasznos: egyrészről képes
távol tartani a sulymot, emellett lehetőséget adott egy vízilab-

dapálya, egy napozó- és egy játszósziget kialakítására is. A
teljes területén fürdőlétrák segítik a vízbe való ki- és bejutást, a
nap elől pedig a napvitorlák árnyékába bújhatunk. A fürdőzők
biztonságát két vadonatúj úszómesteri, mentő motorcsónak
biztosítja.

Ha szétnézünk a strand homokos partján, akkor megakad
a szemünk a felfújható vízijátszótéren is, ami nemcsak a gye-
rekeknek készült! A családi vagy baráti fürdőzést a vízibicikli,
csónak, kajak és kenubérlési lehetőség teszi még színessé, a
partot pedig szintén kölcsönözhető bringóhintóval lehet felfe-
dezni.

Akinek a víztől már kellőképpen kiázott a tenyere, az a strand
mellett található vadonatúj, 1200 m2-es műanyag bevonatú, a
sportági szabványoknak megfelelő sportpályán streetballoz-
hat, lábteniszezhet vagy a klasszikus tenisznek hódolhat. Aki
inkább az erősítő edzések híve, az a kültéri kondiparkban tu-
ningolhatja izmait.

A strandra később is érdemes lesz visszalátogatni, hiszen
a későbbiekben megannyi újdonság fogja várni a látogatókat.
Új fogadóépületek lesznek, amelyek az öltözőket, értékmeg-
őrzőt, mosdókat, orvosi szobát foglalják magukba, mindezt
családbarát módon. Teljesen új és egységes teraszrendszer
épül a büfékhez. Megújul a zöldfelület, sétányok épülnek és
játszótér is. Kialakításra kerül egy homokos pálya lelátóval,
amin strandröplabda és strandfoci játszható.

Nyitás: A szabadstrand a tervek szerint már júniusban nyit
és a belépés ingyenes lesz.

Poroszló
Megközelítés: Autóval könnyen megközelíthető, de akár gya-
log is kisétálhatunk a településről, sőt kerékpártúra alkalmával
is mellette haladunk el.

A strand: A poroszlói strandra történő belépés díjtalan. Fris-
sen homokozott partja a gátkorona tövében található, ami
már első látásra homokvárépítésre csábítja a gyerekeket, míg
a megannyi vízisportolási lehetőség a felnőtteket. A part las-
san mélyül, így nem kell attól tartani, hogy néhány lépés után

Lubickolj
Itt az első Tisza-tavi

strandkörkép



állig merülünk. Ha egy család ideérkezik, annak minden tagja
megtalálja a nekivaló elfoglaltságot. A legkisebbeket két új,
16 elemmel rendelkező szárazföldi játszótér várja és három
vízi csúszda is. A nagyobbak a SUP-olhatnak, míg a szülők
a napágyon pihennek. Családoknak és baráti társaságoknak
is kellemes kikapcsolódást nyújtanak a bérelhető SUP-ok, ka-
jakok, kenuk, amivel bebarangolhatják a környéket. Ha pedig
a sok strandolástól korogna a gyomor, akkor a büfé felé kell
venni az irányt, majd az új, térkövezett sétányon tehetünk egy
sétát. Az infrastruktúra szempontjából is remek választás a
poroszlói strand, hiszen megújultak a vizesblokkok, baba-ma-
ma szoba létesült, új zuhanyzók és új női-férfi mosdó is várja
a látogatókat.

A távlati tervekben szerepel egy kerékpárkölcsönző bázis és
kiindulópont kialakítása minden kerékpáros szolgáltatással
együtt, valamint egy látványos vízi stégrendszer kialakítása is.

Nyitás: Már megnyitott!

Abádszalók
Megközelítés: Amint a városba érünk, nem igazán tévedhe-
tünk el a kihelyezett jelzéseknek köszönhetően. A Deák Ferenc
utat kell követnünk egészen addig, amíg a vége felé haladva
butiksorokat nem találunk, ahol a helyi Tourinform irodában

kérhetünk további információt arról, mit is csináljunk a stran-
dolás után – már ha marad még energiánk. Innen már szinte
látszódik is a nemrégiben elkészült faburkolatú fogadóépület
és amint leparkoltunk, már igyekezhetünk is csobbanni.

A strand: Ha a kapunál bepillantunk a strand felé, a Tisza-ta-
vi állatokat felvonultató LED-es világító szobrokat láthatjuk.
Mellette 12 pályás nemzetközi színvonalú minigolfpálya he-
lyezkedik el, különböző nehézségi fokokkal.

Induljunk el a gát felé, ahol egy panorámás koktélbár ma-
gasodik az égbe és a túloldalán megpillanthatjuk Abádszalók
ikonikus látképét, immáron az új csúszdákkal. A régieket le-
bontották, hogy helyére egy új és modern kerülhessen. Ha a
parton megtaláltuk a legjobb helyet, akkor irány a víz! A part
homokos, lassan mélyül, így a kisgyermekes családok is jól
érezhetik magukat. Aki szereti az extrém vízisportokat, az
kipróbálhatja a vízi banánt, fánkot, wakebordot, wakesurföt,
vízisít, és a jet-skit is vagy akár motorcsónak vontatta ejtő-
ernyővel repülhet a magasba. A nyugalmasabb kikapcsoló-
dást keresőknek a hárompályás színes csúszdát, lubickolást,
matracon pihenést, a mostanában oly divatos SUP-t ajánla-
nánk, illetve a naplemente vízitúrákat. A vízparton is számos
élményben részesülhetnek a homokfoci-, strandröplabda- és
strandkézilabda-pályán, de asztaliteniszezhetnek is. A gyer-
mekek a fák árnyékában, az új napvitorlák alatt játszhatnak a
játszótéren. Családbarát strandként minden egységben külön
gyermekkínálatot találnak a kis vendégek. A rengeteg újítás
mellett, minden hétvégén lehetőség lesz a kedvelt aqua zum-
bára. A kertmoziban hétvégenként heti háromszor vetítenek
filmeket.

Nyitás: várhatóan július eleje

Sarud

Megközelítés: A falu központjába érve tovább kell haladni
egyenesen, majd a tábla iránymutatása szerint balra kell for-
dulni. A gát tetején visz majd az út, ahonnan nem szabad le-
térni. Ekkor érünk az üdülőterületre, és ahogy közeledünk a
part felé, úgy tárul szemünk elé az Élményfalu Kalandpartja. A
Kalandpart vízről is megközelíthető, a vendéghajók kikötésére
egy külön stéget biztosítanak.

A strand: A Kalandpart nevéből adódóan rengeteg kaland-
dal vár. Kellően nagy parkolója van, ahonnan egy csatornán

a habokban!
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átívelő kis hídon juthatunk be a csodavilágba. Itt minden meg-
található egy helyen, ami a strandoláshoz szükséges – ha
mindent szeretnénk kipróbálni, akkor több napra kell, hogy ér-
kezzünk! A gát tetején a Fröccsterasz kínál bennünket hűsítők-
kel, amit nagy teraszán fogyaszthatunk el. Innen már hívogat a
tó vize, és ha fejessel szeretnéd üdvözölni a tavat, akkor előbb
hazánk legnagyobb Aquaglide vízijátszóterére kell beúsznod!
A sarudi part is homokos és a családok számára megannyi
programmal készül, ilyen például az Aprajafalva pedálpark
(ami a Playmobil első gyermekvigyázója), ahol a kicsik külön-
féle lábbal hajtós kocsikban tekerhetnek. A négylábú családta-
gokat sem kell otthon hagyni, hiszen az EbPart kutyastrandon
hűsölhetnek. A vízi sportok szerelmeseit az Ökoport Vízisport
és Vízitúra Központ várja, ami lehetőséget biztosít a SUP-po-
lásra, túra és tengeri kajakok, motorcsónakok kölcsönzésére,
szörfözésre, elektromos csónak/vízirobogó/dodzsem/buliha-
jócska bérlésre, extrém vízisportok kipróbálására. Innen túra-
vezető által vezetett vízitúrára is el lehet indulni.

Aki napozni szeretne vagy a gát másik oldalán lévő biszt-
rók valamelyikében megrendelt fogást szeretné elfogyaszta-
ni, akkor ajánljuk, hogy ezt az úszóstégen tegye meg, ahol a
Sarudi-medence legszebb panorámája tárul a szeme elé. A
parti programok közt többek közt trambulinpart, mászóbázis,
buborékfoci közül is lehet választani.

Nyitás: várhatóan július eleje

Kisköre

Megközelítés: Ha a vízlépcső mellett haladunk el, akár oda-
vagy visszautunk során meg is tekinthetjük. Autóval könnye-
dén megközelíthető a strand. Ha már elhagytuk a vízlépcsőt,
csupán burkolt úton, a part vonalában kell haladni. Egy kis hí-
don kell átkelni, balról láthatjuk a Köre Kikötőt, a nyaralóhajók
báziskikötőjét. Innen nem messze találjuk a strandot, ami a
kikapcsolódásunk kedvelt helyszíne lesz.

A strand: Mivel a strand egy része felújítás alatt van, ezért
idén még ingyenesen lehet használni a vízparti oldalt. A csúsz-
da és a vízijátszótér viszont fizetős lesz, ahogy eddig is az volt.
A homokos part hosszan elnyúlik a gát oldalában, és ahogy
Abádszalóknál, úgy itt is felújították az ikonikus csúszdát és
a strand egy teljesen új dizájnt kapott. A csúszda a kicsiknek
is remek szórakozási lehetőséget nyújt, hiszen a gyerekek-
nek szánt külön csúszdát használhatják. Mielőtt lecsúszunk
a több méteres magasságból, álljunk meg egy pillanatra és
csodáljuk meg a panorámát.

A part menti fák kellemes árnyékot adnak a pihenőknek, de
aki napozni szeretne, bérelhet napozóágyat is vagy a napo-
zóstégen barnulhat. Érdemes lesz a későbbiekben is vissza-

térni a kiskörei strandra, hiszen a családi mosdókonténerek, a
baba-mama szoba, az új recepciós és fogadóépület, a vizes-
blokkok felújítása, valamint a szabadtéri játszótér elkészülte
folyamatban van.

Nyitás: várhatóan július elején

Tiszanána

Megközelítés: Autóval a település határában lévő nagy ka-
nyarban kell letérni a víz felé, majd hamar a szemünk elé tá-
rul a partszakasz. Kerékpárral is könnyen megközelíthető. Az
Álompart az egyik kedvelt megállóhely a bringatúrák során.

A strand: Kormányzati és európai uniós forrásból is fej-
lesztik a Tiszanána–Dinnyéshát partszakaszt 2020-ban. A
támogatásból kicserélik a terasz bútorzatát, amely színvo-
nalasabb, korhoz illőbb külsőt kölcsönöz majd az épületnek.
Emellett megújulnak a vizesblokkok, a büféhez tartozó női és
férfimosdó. Átalakul a strand bejárata és a kerítés egy része,
újjászületik a színpad környéke is.

A területen található három – egyenként ötven ember be-
fogadására alkalmas – sátor helyére már két - rendezvények
lebonyolítására alkalmas - fából készült, cseréptetővel ellátott
pavilon megépült.

Teljesen új játszótér várja majd az ideérkező kis vendégeket.
A homokos föveny kialakítása is elkezdődött, a terméskőből
készült sétány is megújul. Átépülnek a napozóteraszok, ame-
lyekre strandbútorok kerülnek és színes napernyők. Homokos
plázs fogadja majd a strandolni vágyókat az idei szezonban.
Az iszaptalanítás befejeződött a strandon és a kikötőben, fel-
újították a vízbeugráshoz épített ugródeszkákat és a 25 négy-
zetméteres hajókikötő stéget is. Egységesítik az információs
táblákat és újjáépítik a szigeteket összekötő fahidakat is.

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

Nyitás: várhatóan július eleje

Tiszabábolna
Megközelítés: Autóval is megközelíthető a strand, de mi in-
kább kerékpárral ajánljuk – ezt mi le is teszteltük, a faluból
néhány perc alatt ki lehet érni oda.

A strand: A Tiszabábolnai strand az egyik legszebb az ösz-
szes közül, hiszen egy holtágban található, idilli környezetben.
A strandnak neve is van: Szajlainak hívják a helyiek, hiszen a
Szajlai Holt-Tisza vizében lehet lubickolni. A településen az
aktív kikapcsolódásra, sportolásra, kerékpár-kölcsönzésre,
csónakbérlésre, kenubérlésre, vezetett vízi-, kerékpár- és gya-
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delfin vízisportszer és 
Bringóhintó Kölcsönző

Tiszafüred

l Bring hint  l Go-kart 
l Airwheel l Sup l Kajak l Kenu 

l Cs szd s v zibicikli 
l Motorcs nak-b rl s, 
akár túravezetővel is.

Tiszaf redi  Szabadstrand
a Morotva kerékpáros pihenőpark

bej rat n l

Sz razf ldi 
s v zi  

sport- 
eszk z k 
b rl se 

eg sz ny ron a Tisza-parton!

Június 15. és augusztus 31. között
gyere el s pr b ld ki v ziparkunkat!

CSoBBAnj Bele A Sz rAKoz SBA!

logtúrákra, horgász-élménytúrákra, élményporta használatra
is lehetősége nyílik az idelátogatónak.

A Szajlai strandon vízi játszótér, vízi röplabdapálya, strand-
focipálya, gyermekmedence, játszótér, okospad fogadja az
üdülőket. 2020 nyarán átadásra kerül a parkoló, a vizesblokk
és itt is megnyílik a büfé, így a strandszolgáltatásokkal job-
ban hozzá tudnak járulni az itt üdülők, idelátogatók kényel-
mes, nyugodt szabadidő eltöltéséhez.

Várható nyitás: július

+1 Tipp: Berekfürdő
Megközelítés: A település ugyan nem közvetlen a Tisza-tónál
található, de autóval pont akkora távolságra, ami még onnan
könnyedén megközelíthető.

A strand: Berekfürdő vize méltán híres gyógyhatásáról,
és az egészségünk megőrzése vagy javítása érdekében ér-
demes igénybe vennünk az itteni nyolcféle gyógykezelést.
A kültéri medencék júniusban már megnyitottak, a beltériek
ekkor még nem. A járványügyi helyzet miatt különösen oda-
figyelnek a fokozott fertőtlenítésre és az emiatt hozott sza-
bályokról a látogatókat több helyen is tájékoztatják a strand
területén. Az itteni vízben azért is érdemes áztatnunk ma-
gunkat, mert segít a reumatikus bántalmak csökkentésében,
vagy éppen jó a keringési problémákra is.

A strandon két csúszda várja a sebesség szerelmeseit, aki
inkább lubickolni szeretne, annak a sodrófolyosó és a bar-
langmedence felé kell venni az irányt, vagy a pezsgős élmény-
medence is jó választás lehet. Szaunával is várják a látogató-
kat, hétvégente pedig különféle szeánszokat is tartanak.

Már nyitva tart a hét minden napján reggel 8 és este 8 óra
között!

Kovács Janka



2020. nyár48

STĚG
EAT WELL, EAT FISH.

WWW.STEGFOOD.HU
06 70 420 3332

ELŐÉTELEK • LEVESEK • HALÉTELEK
VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK • SZÁRNYASOK

STÉG LÁNGOS • DESSZERTEK

TISZAFÜRED, TISZAIKERTSOR ÚT 9.

WWW.STEGUSZOHAZAK.HU

NE
W

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai159239924956_a4.pdf   1   2020-06-17   15:07:29



492020. nyár

STĚG
EAT WELL, EAT FISH.

WWW.STEGFOOD.HU
06 70 420 3332

ELŐÉTELEK • LEVESEK • HALÉTELEK
VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK • SZÁRNYASOK

STÉG LÁNGOS • DESSZERTEK

TISZAFÜRED, TISZAIKERTSOR ÚT 9.

WWW.STEGUSZOHAZAK.HU

NE
W

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai159239924956_a4.pdf   1   2020-06-17   15:07:29

5358 Tiszafüred, Tiszakertsor utca 36.
GPS: 47.609992,20.725646 • Tel: 06 70 771 2555 • tiszaviragpanzio1@gmail.com • tiszaviragpanzio.hu
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Mosoda • Kerékpárkölcsönzés a szálláshely közelében • Saját parkoló
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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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Szárazföldi kalandok

A Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanös-
vényre csónakkal viszik át vendégeiket
a Tiszán. A mesterségesen kialakított
csatorna és a folyó között egy sólyapálya
található, ami 2006-ban létesült, hogy a
horgászok be tudjanak jutni a tározóra,
amikor az öblítőcsatornák zsilipjei még
zárva vannak. Egy év elteltével ezen a
védett, belső öbölként funkcionáló csa-
tornán olyan gazdag növényvilág alakult
ki, hogy a horgászturizmus helyett a Sza-
bics Kikötő egy természetismereti tan-
ösvény létrehozásába kezdett. A túraút
és az információs táblák kialakításában
számos szakember vett részt, melynek
eredményeként egy egyedülálló tan-
ösvény keletkezett. A csatorna partján
számos fás- és lágyszárú növényt lehet
megismerni. Az út során két ártéri fokon
átívelő hídon is átkelünk, amelyekről ha

szerencsénk van bakcsót és fekete gó-
lyát is láthatunk. A fokoknál réti füzény,
gyilkos csomorika, mocsári nőszirom
kerül a látogatók szeme elé.

A Göbe-tó partjához érkezve nyári
tőzikékkel találkozhatunk, a tavon pe-
dig tündérrózsák nyílnak. Itt csónakba
kell ülnünk és áthúznunk magunkat a
túlpartra, hogy beléphessünk az Örvé-
nyi Pákász Tanösvény meseszerű vilá-
gába. Érdemes cipőnket a kihelyezett
gumicsizmára váltani, hiszen láptúra

veszi kezdetét. A néhol vízen, néhol szá-
razföldön kanyargó tanösvény tizenkét
állomáson keresztül tizenkét témakörre
bontva mutatja be a Tisza menti páká-
szat hagyományait. Minden állomás
újabb ismeretekkel szolgál a természet-
tel harmonikusan együtt élő pákász mes-
terségéről. Ezek az emberek jól ismerték
az őket körülvevő növényvilágot: tudták,
hogy az egyes növények mely részei
ehetők, melyek mérgezők és az év vagy
a nap mely szakában, hogyan kell őket
begyűjteni. Az állomások felkeresése so-
rán számos érdekes kalandban lehet ré-
szünk. Az Örvényi Pákász hétmérföldes
csizmáját lábunkra húzva kipróbálhatjuk
a lápjárást, készíthetünk nádsípot, cél-
ba dobhatunk sárgolyóval, játszhatunk
csontcsikóval. Az egyszemélyes csapás
hol szárazabb, hol vizesebb részen, hol
pallóúton vezet, s közben találkozhatunk
billenő deszkával, kidőlt fákkal, az út vége
felé magaslessel, amiről páratlan kilátás
nyílik a Göbe tündérrózsával teli vizére.

A kikötőben érdemes ellátogatni a

fogadóépülettel szembeni parkolóhoz,
ahol egy több mint 120 éves fűrészma-
lom maradványát lehet felfedezni. A ki-
kötő helyén egészen a 20. század elejéig
parti malom működött. A fűrészmalmok
feladata az volt, hogy a Kárpátokban ki-
vágott és a Tiszán leúsztatott hatalmas
fenyők törzseit ezekben aprítsák fel. A fa-
törzsekből gerendák, deszkák készültek,
valamint zsindelyt is hasítottak belőlük.
Az itt előkészített faanyagot Debrecen és
Eger templomainak, középületeinek és
lakóházainak építése során használták
fel. Erről bővebben a kikötő tulajdonosa:
Szabics Imre részletesen tud mesélni,
így ehhez érdemes vele előre időpontot
egyeztetni!

A fáradt vándorokat a kempingben
bérelhető komfortos pihenőházakkal, la-
kókocsi férőhelyekkel, és sátorverésre al-
kalmas területekkel várják. Aki tető alatt
szeretné álomra hajtani a fejét, annak

a kikötőtől nem messze lévő Ladik és
Csúszka Vendégházaikat ajánlják.

A környék és a Tisza-tó felfedezéséhez
motorcsónak-, kajak-és kenubérlési lehe-
tőséget is ajánlanak. Emellett kölcsönöz-
hető kerékpárokat tudnak szolgáltatni
azoknak, akik szeretnék bejárni a környék
látványosságait, vagy éppen megkerülni
a tavat. Lapozz egyet, hogy megtudd, mi-
lyen izgalmas náluk egy csónaktúra!

Kovács Janka

Így tölts el egy hosszú hétvégét

A Tiszafüredhez tartozó Tiszaör-
vény szélén, idilli környezetben
áll a Szabics Kikötő és Szaba-
didőpart, ami kellően távol van a
város zajától, de ha mégis pezs-
gésre vágyunk, akkor igen közel.
A Tisza és az ember már évszá-
zadok óta gyümölcsöző kap-
csolatot ápolt ezen a területen.
1997-ben a folyó ezen a festőien
szép örvényi nagy kanyarulatá-
nak már megcsendesedő vizére
épült a kikötő. Ahogy teltek az
évek, úgy kezdett bővülni a szol-
gáltatásaik tárháza, így ma már
egy hosszú hétvégét is el lehet
tölteni náluk földön és vízen.

a szabics Kikötő és szabadidőparton!
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A kikötőt autóval a gátról lehet meg-
közelíteni, de ne tévesszen meg
senkit sem a behajtani tilos táb-

la, ugyanis a kikötőig engedély nélkül
is be lehet hajtani! Itt egy jellegzetes
kör alakú, nádtetős fogadóépület várja
a látogatókat, akiket mindig mosolygó-
san üdvözölnek az itt dolgozók. A kikötő
egyik tulajdonosa: Szabics Gábor foga-
dott, aki többféle túraútvonalat is aján-
lott. Vannak rövidebbek és hosszabbak;
szoktak tematikus utakat is szervezni,
mint például a kérészek rajzásakor vagy
a befagyott tó jegén jégtúra formájában;
tavasszal, ősszel és télen az évszak
aktuális látnivalóit mutatják meg; a lá-
togatók egyéni túrakéréseit is teljesítik,
de többek közt a fotózás szerelmeseit
is várják, akiket látványos helyszínekre
tudnak elkalauzolni. Van lehetőség mo-
torcsónak-, kajak– és kenubérlésre is,
valamint kérhető túravezetés is – mind-
kettőnek más-más előnye van, ezért
Gábort kértük meg arra, hogy segítsen
dönteni a turistáknak.

– A tó egyéni felfedezését azoknak
ajánlom, akik már tapasztaltabb csó-
nakvezetők és nem félnek belevágni egy
egyéni túrába. Ne értse félre senki, elté-
vedni nem szoktak a turisták, de ha még-
is valamilyen probléma merül fel, akkor a
kollégáim egyből indulnak. Aki túravezető
nélkül vág az útnak, az a kaland érzését
választja. Én azért is ajánlom a szakkép-
zett vezetőink valamelyikét, mert ismerik

a tó minden szegletét, itt nőttek fel és ru-
tinosan közlekednek a tavon. Ami pedig
nagyon fontos, hogy az érdekességekre
irányítják a figyelmet. Ismerik az itt élő
madár– és állatfajok mindegyikét már a
hangjuk alapján, tudják, merre lehet tün-
dérrózsatelepet találni, hova nem ajánlott
bemenni a nagyon sekély vízszint miatt,
a legfontosabb pedig, hogy kiemelten fi-
gyelnek a környezet megóvására és erre
felhívják a látogatók figyelmét is.

Ezután a túravezetőmmel, Bélával in-
dultunk útnak, aki annyi mindent mesélt
az úton, hogy talán el sem fér ezen a két
oldalon. Kifutott a csónakunk, de nem
mentünk gyorsan, hiszen a kikötők kör-
nyékén tilos a hullámkeltés. Tiszafüred
felé, a VIII-as öblítőcsatorna felé vettük
az irányt és már meg is említette az első
érdekes információt, miszerint átmen-
tünk az itt kanyargó Tisza legmélyebb
pontján, ami mintegy 24 méter mély! En-
nél sokkal sekélyebb a tározó, amelynek

Kovács Janka

mIT vIGYÉl mAGADDAl
eGY CSónAKTúrÁrA? 

– Szúnyog- és kullancsriasztót,
hiszen az árnyékos, mocsarasabb
részeket kedvelik a vérszívók.

– Fejfedőt napszúrás ellen. Napte-
jet, mert a víz visszaveri a fényt és
iszonyatosan le lehet égni! A vakító
nap ellen, szemünket napszemüveg-
gel ajánlott védeni.

– A hosszabb hajúak hajgumit,
mert a szél hamar kifésülhetetlen
gubancot rak bele.

– Egy esőkabátot is érdemes a
hátizsákba tenni, hiszen bármikor
szükség lehet rá, de akár a szél ellen
jó szolgálatot tesz.

– Vizet, mert ha az felmelegszik
a csónakban, még mindig ihatóbb,
mint egy üdítő. Némi harapnivalót is
érdemes mellé csomagolni.

Hagyd, hogy megérintsen
a természet!

Bármikor jársz a Tisza-tónál,
a csónakázásnak kötelező
programnak kell lennie és
meglátod, a tó sosem mutatja
ugyanazt az arcát. Bérelhetünk
motorcsónakot és magunk
indulhatunk el felfedezőtú-
rára, vagy túravezetőhöz is
fordulhatunk. Mi az utóbbit
választottuk, hiszen ők olyan
érdekességekre is felhívják a
figyelmünket, amiket magunk-
tól talán sosem tudnánk meg.
A Szabics Kikötő és Szaba-
didőpart több csónaktúra-út-
vonala közül egy tízkilomé-
teres szakaszt választottunk,
ami számtalan látnivalóban
bővelkedett.
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átlagos vízmélysége: 130 centiméter. A
szomszédos Kormorán kikötő hídja alatt
átsiklottunk, majd egy szürke gémet pil-
lantottunk meg. Egy darabig elképesztő
nyugodtsággal tűrte a közelségünket,
de később hirtelen megijedt és elrepült.
Ekkor megtudtam, népi nevén „f*sógém-
ként” emlegetik, hiszen amikor megret-
ten valamitől, a gyorsabb menekülés
érdekében könnyít magán. A víz habjai
lágyan fodrozódtak, mi pedig Tiszafüred
felé robogtunk. Útközben egy szárcsa-
családot fedeztünk fel: a kicsiket gyor-
san beterelte édesanyjuk a motorcsónak
elől, akik szófogadóan követték őt. A
szürke-fekete tollú, fejükön fehér folttal
rendelkező szárcsákat a népnyelv úgy is
hívja, mint a „madár a zúza körül”, hiszen
csupán ezért és nem a húsukért volt ér-
demes vadászni őket.

Ezután ismét kanyarodtunk és az egy-
befüggő nádfal felé vettük az irányt egy
tündérrózsamező felé. Béla elmondta,
hogy ide egy önálló felfedezőútra induló
turista magától sosem merészkedne be,
mert kívülről úgy tűnik, errefelé nem ve-
zet be út, pedig… Első látásra valóban így
volt, de amikor már beértünk, egyre job-
ban kirajzolódott a csapás vonala és a
végén megannyi fehérszirmú vízi virág és
sulyom várt bennünket! A nyár közepére

ezt a kis medencét teljesen benövi a su-
lyom és a tündérrózsa, ami miatt inkább
evezős csónakkal ajánlott bejönni. Aki

bevállalós, az lubickolhat a tündérróz-
sák között, ami örökre felejthetetlen

élményt nyújthat számára.
Innen visszafordulva vékony

kis folyosókon haladtunk to-
vább, amit a tapasztaltabb
csónakvezetőknek ajánlanak,
hiszen a kanyargós úton tech-
nikásan kell vezetni. Nem sok-
kal később egy, a túravezetőm
által „szúnyogosnak” hívott

részhez értünk, amit beszé-
des nevének köszönhető-

en nem különösebben kell
magyaráznunk… Egy helyi

szokás szerint érdemes egy
alkarnyi vastagságú gyalog-
akác ágat letörni útközben,
mert ezzel remekül el lehet
hessegetni a szúnyogokat
magunkról – leteszteltem és
bevált! Azért szúnyogriasztót
is használhatunk. A kis vízi fo-
lyosó ettől függetlenül tündér-
országra emlékeztetett a fejünk
fölé magasodó, összeboruló fák-
kal, egyik oldalán nádfallal, másikon
pedig napfény felé ágaskodó, víztűrő fa-
fajtákkal. A különféle gémek, a bakcsók,

kacsák és más vízimadarak egymást
váltották az út során és szerencsések
voltunk, mert egy pillanatra megmutatta
magát a Tisza-tó ékköve, a jégmadár is.

A túravezetővel nagyon jót beszélget-
tünk az út során, ha pontozni kellene, ak-
kor a tízből tízet adnék neki. Megköszön-
tem az élményt és amilyen mosolygósan
köszöntöttek, ugyanolyan mosolygósan
búcsúztak a Szabics Kikötő és Szabad-
időpart munkatársai.
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Saver
motoros hajók

Terhi ABS
hajók és csónakok

Kimple alumínium
Bass Boat

Smartliner

SMARTLINER
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SMARTLINER

HY Fishing Boats Suzuki
csónakmotorok

Torqeedo
elektromos motorok

motoros hajók
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Rengeteg információ kering az
Óhalászi-sziget titkairól. Egyesek
úgy tudják, hogy elárasztották a fa-
lut a tó létrehozásakor, míg mások
szerint egykori házak maradványai
találhatók ott. Egyik sem igaz,
vagyis csak részben. A Tisza-tó
legérdekesebb területe telis-tele
van titkokkal, amiket csak a legel-
szántabbak fedezhetnek fel.

Aki a Tisza-tóra érkezik, annak bi-
zonyára megemlíti valaki azt az
érdekességet, hogy a tó közepén

valamikor egy falu állt az Óhalászi-szi-
geten. Ez a sokszor csak néhány lelket
számláló falu csendesen, a Tisza mel-
lett élte dolgos mindennapjait. A helybe-
liek együtt léteztek a folyóval, ami néha
elmosta szeretett lakhelyüket. Tisza-
halászt nem a tározó építésekor árasz-
tották el vízzel, mint ahogy az például
Erdélyben is történt, hanem száz évvel
ezelőtt sodorta el a Tisza árja, és az ott
élő embereket Hartl Ede telepítette át a
mai Újlőrincfalva területére. A történetet
kezdjük az elején!

Egyik alkalommal egy helyi, egykor
túravezetőként dolgozó barátom meg-
említette, hogy az Óhalászi-sziget több

érdekességet is rejt, mint amit lehet róla
tudni. Ő itt nőtt fel, ismeri a tó minden
szegletét, növényét, állatát. – El tudnál
vinni a sziget egykori településének a
helyére? – kérdeztem. – El, de készülj
arra, hogy nem lesz egy sétamenet oda
bejutni! – felelte. Nem rettentem meg et-
től, hiszen hajtott a kíváncsiság és a tör-
ténelem szeretete, majd egy nap elrajtolt
csónakunk a tiszaszőlősi kikötőből.

Kellemes nyári délután volt, a motor-
csónak menetszele hűsítette a bőrünket
és a felröppenő madarak nevét már a
nyolcéves lánya, Flóra is szinte kívülről
fújta. Az Aranyosi-sziget felé vettük az
irányt, majd az V.számú öblítőcsatornán
át, onnan jobbra fordulva a Kozma-fokig
haladtunk. Itt szintén jobbra tértünk és
a part mellett végighaladva elértük az
Óhalászi-szigetet.

A mindenki által jól ismert kilátónál
kötöttünk ki. Innen gyönyörű panoráma
nyílik a tóra. Ha követjük a mellette futó
ösvényt, akkor eljutunk az egykori teme-
tőhöz. Egy 1848-as kőből készült emlék
fogad bennünket, tetején egy kovácsolt-
vas kereszttel, egy zászlóval és a sziget
történetéről szóló tájékoztató táblával.
Az 1848-ban állított kőkereszt talán az
egyetlen dolog, ami megmaradt Tisza-
halászból. Ezen 1989-ben végezték el az
első rehabilitációt, amikor az akkori Fü-
zesabonyi Állami Gazdaság és a Közép-
tiszai Vízügyi Igazgatóság munkatársai
a temetői kereszt alapzatát helyreállí-

tották és ráhelyezték azt a vaskeresztet,
aminek sikerült dacolnia a természettel.
Ha itt belátnánk a föld alá, akkor nem
találnánk sok sírt, hiszen évszázadokon
keresztül nem itt volt az első temető. Ez
csak a második, amit két évtizedig hasz-
náltak, ugyanis a szabadságharc idején
betelt a korábbi, ezért ebben az időszak-
ban a halásziaknak ezt a problémát meg
kellett oldaniuk. Emberük volt rá, hiszen
az akkor 459 fős falu lakosa közül csu-
pán 26-an feleltek meg a nemzetőri kri-
tériumoknak, akiknek ezen a tavaszon
a szántással és a vetéssel kellett fog-
lalkozniuk, így végül Tiszahalászt nem
sorolták zászlóaljba. Körülárkolták az új
temetőt és 1848-ban felállították a ma is

ami majDnem
A Tisza-tavi falu

Atlantisz sorsára jutott

Kovács Janka
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látható talapzatot – ami Szőllősi Mihály
nevéhez fűződik –, de a hivatalos fel-
szentelése és keresztállítása csak 1849-
re halasztódott. Ide bárki könnyedén el-
juthat, el sem lehet tévedni. Ám, akinek
nincs jó helyismerete a környéken, az
kérje tapasztalt túravezető segítségét
az egykori településhez való bejutáshoz!

Újra csónakba ültünk, majd továbbro-
bogtunk a titokzatos falu egykori helyé-
re. A nádas legvékonyabb falát kerestük,
hogy kiköthessünk. A víz színe fekete
volt, de meglepő módon mégis tiszta.
Ennek az az oka, hogy egy morotva terül
el itt, ami összeköttetésben van ugyan a
többi vízfelülettel, de nincs nagy öblített-
sége és szélvédett, így nem kavarodik
fel a lerohadt növényi részek miatt. Ne-
hezen, de megtaláltuk a bevezető utat
és miután kikötöttük csónakunkat egy
fához, megkezdődött az igazi láptúra.

Akármerre néztünk, mindent benőtt
a gyalog- vagy más néven ámorakác,
ami nem őshonos fajta. Ebből nem le-
hetett látni egyet sem 1261-ben, amikor
először említésre került a IV. Béla király

által kiadott oklevél szövegében Tisza-
halász „Halaz in Chereukuz”-ként. Árpád-
kori múltjáról nem sokat tudni, csak az
elbeszélések alapján sejthetjük, miket
rejtett a föld, hiszen a területén sosem
volt szervezett régészeti feltárás. A tá-
rozó építése során érkeztek szolnoki
muzeológusok ide, hogy az eddig feltá-
ratlan területet kutassák, mielőtt végleg
elárasztja a víz, de csupán a település-
től távolabb kerültek elő leletanyagok.
Visszaemlékezések szerint, hajdanán
egy templom állt Tiszahalász nyugati
részén: a Kenderföld dűlőnél, ahonnan a
szántások alkalmával sokszor bukkan-
tak cserépdarabokra, lándzsahegyekre
és ismeretlen érctárgyakra, de ezeket
a lakosok értéktelennek ítéltek meg. A
Tisza, a 19. századi szabályozása előtt
teljesen más arcot adott az Alföldnek,
mint amit ma láthatunk, hiszen a folyó
rendszeresen kilépett a medréből és
igen erős volt a meanderező tevékeny-
sége, ami a folyómeder folyamatos
mozgását, változását eredményezte.
Egyes feljegyzések szint az Alföldön

jelentős erdők voltak, ugyanakkor a na-
gyobbik felét mégis sík, ligetes sztyeppe
jellemezte.

Utunk során különösen ügyelnünk
kellett arra, hogy ne lépjünk sárba. Va-
lószínűleg így járkáltak egykoron a ti-
szahalásziak is, bár ők bizonyára hoz-
zászoktak ehhez, hiszen halászfaluként
élték mindennapjaikat és a Tisza által
képzett mocsarak szinte sose szárad-
tak ki. Tiszahalász kezdetben szolgál-
tató falu volt, azaz az államalapítástól
kezdve egészen a tatárjárásig látta el az
államapparátust élelmiszerrel, nevéhez
híven hallal. A település pecsétjén két
hal is megjelenik, sőt mi több, Újlőrinc-
falváén is. Ezen kívül mindkettőn meg-
található még egy heraldikai egyszarvú,
egy csillag és egy halászó kas is, amit
már 1697-ben is használtak.

Ahogy egyre beljebb haladtunk a sűrű,
bozótos erdőben a szúnyogokat hesse-
getve magunkról, vaddisznótúrásokra
és kismalacos koca nyomaira figyeltünk
fel. Tapssal és hanggal jeleztük nekik
közeledésünket, de szerencsére nem
találkoztunk velük. A halásziak is fog-
lalkoztak állattartással. Földműveléssel
kevésbé, hiszen az áradó Tisza gyakran
elmosta a szántóföldjüket, amelyen in-
kább nád és sás nőtt ki, a búza helyett.
A 19. századra olyan nagy jelentőségű
volt a település állattartása, hogy Ju-
hász Lajos egykori igazgató–tanító azt
írta róluk, hogy a környékbéli városok
forgalma meg sem indult addig, míg a
tiszahalásziak be nem értek eladó jó-
szágaikkal. Nagyon dicsérte őket, és ha
szükséges volt a vérfrissítés, lóháton
akár Nagyváradra is elmentek értük.

Hamarosan megérkeztünk arra a te-
rületre, ahol egykor a falu állott. Ijesz-
tő volt belegondolni, hogy 1876-ban a
tomboló víz miként forgatta fel teljesen
az itt élők életét. A Tiszán és mellékvi-
zein az 1700-as évek második felében
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kezdődtek meg a gátépítések és a le-
csapolások, amelyek később teljesen
átrendezték a látképet. Az 1830-as ár-
víz ráirányította a kormányzat figyelmét
a Tisza völgyére és nyilvánvalóvá vált
számukra, hogy rendezni kell a helyze-
tet. Elindultak a felmérési munkálatok,
de azok kivitelezését az 1843-as ’44-es
és ’45-ös hatalmas árvizek súlyos ká-
rokozása után kezdték meg. 1876-ban
ismét jött egy nagy árhullám, ami a már
megkezdett szabályozás miatt sokkal
magasabbra emelte a vízszintet, amit a
korban csúcsdöntőnek neveztek. Több
gátat is átszakított a megindult folyam.

A Tiszahalászon élők életébe a tasko-
nyi védőgát átszakadása hozott fordula-

tot 1876. március 24-én. Ekkor 415-en
lakták, területe pedig 8700 hold volt.
Amikor a megyei küldöttség szemlére
indult, csupán három házat talált épség-
ben. A tiszahalásziaknak a környéken
élők nyújtottak segítséget, és az elöljá-
rók elképesztően lesújtva találtak rájuk,
hiszen nincstelenné váltak: se élelmisze-
rük, se pénzük, se ingóságuk nem volt.
Ekkor már nyilvánvaló lett, hogy Tiszaha-
lász nem maradhat a helyén, amit Kubik

Endre, Heves megye főmérnöke fogal-
mazott meg szakvéleményében. Még
ebben az évben ősszel, a vármegye köz-
gyűlése letiltotta az árvíz által összedőlt
faluban a helyreállítási munkálatokat és
a megkezdődtek a tárgyalások a szat-
mári püspökséggel, hogy a felső-magya-
rodi pusztát adják át a földönfutóvá vált
lakók számára, ami működött is volna.
A megyei hatóság az áttelepítésről meg-
kérdezte a halásziak véleményét is, akik

közül 79 család válaszolt igennel, míg 8
nem akart új helyre költözni. Ezt több évi
huzavona követte, majd 1877-ben az a
döntés született, hogy az új faluhelyet
három év alatt építsék fel és a régi falut,
azaz a beltelkeket és a megmaradt há-
rom épületet az 1879-es év végéig bont-
sák el és adják át az uradalomnak. Volt,
aki nem akarta továbbra sem elhagyni
Tiszahalászt, viszont 1879-ben erőszak-
kal kitelepítették őket.

A kitelepítés történetében még meg-
jelenik két fontos alak: Harth Ede és
Schlauch Lőrinc. Az előbbi, azaz Hartl
Ede építész volt, uradalmi bérlő, „a Ti-
sza árvízi hajósa”, aki az 1876 és 1879
évi pusztító tiszai árvizek idején, saját
javai pusztulásával nem foglalkozva,
életét nem kímélve sietett Tiszahalász
bajba jutott lakosságának megmenté-
sére. A fenyegető veszélyt azzal tudta
elhárítani, hogy a vizet a gátak átvágá-
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sával saját földjeire irányította, ahol nem
voltak települések. Segítette a csalá-
dok kitelepítését, élelemhez, ruhához,
fedélhez juttatta őket, majd ugyancsak
saját költségén jelentős mértékben
részt vállalt az elpusztult falvak újjáépí-
tésében. A vészhelyzet elhárításán túl
védőtöltések és csatornák építésével
is igyekezett a tiszai áradások pusztító
erejét megfékezni, és a falu pusztulása
után segítette a tiszahalásziak életének
újrakezdését. Hartl Edét önfeláldozá-
sáért, emberbaráti segítségnyújtásáért
1880-ban Ferenc József Magyarország
nemeseinek sorába emelte és a Nyárádi
előnév használatának jogával tüntette
ki. A tiszahalásziak mégsem róla nevez-
ték el az új falujukat, hanem Schlauch
Lőrincről, mert az ő birtokán kaptak
helyet. Először Lőrincfalvának nevezték
az új falujukat, majd amikor értesültek
arról, hogy ilyen nevű már létezik, Új-
lőrincfalvának keresztelték át, a régi te-
lepülésüket pedig Óhalászinak kezdték
el hívni.

És mit találtunk mi, az erdő közepén?
Elmondom a nagy titkot: semmi olyan
kézzelfoghatót, amit az itt élők hagytak
maguk után. Később, ezen a területen
egy erdészet működött, akik két kutat
és két épületet hagytak az utókor szá-
mára. Mindkettő igen romos állapotban
van és megtalálni nagyon-nagyon ne-
héz. Talán magamtól vissza se tudnék
találni. Egy dolog viszont nagyon érde-
kes volt: az egyik épület pecsétes téglái
ott hevernek az erdő közepén, amelye-
ken az SP felirat látható. Az erdőt átlen-
gi a titokzatosság és az az érzés, hogy
a természet mennyire erősebb az em-
bernél és hiába akarnánk legyőzni, nem

tudjuk. Tiszahalász majdnem Atlantisz
sorsára jutott. A hely aurája még a mai
napig őrzi az emlékeket. Visszasétál-
tunk a csónakunkig és kieveztünk az
Óhalász melletti vízre. Mivel sokat időz-
tünk a szigeten, a nap már kezdet a hori-
zont alá bukni, így sietősre vettük. A láp-
túra kalandja miatt vidám hangulatban
tértünk vissza a kikötőbe, miközben a
kérészek násztáncot jártak mellettünk.

A cikkben szereplő adatokat és ese-
ményeket Szuromi Rita – Fejes Lőrinc:
Falu az ártérben, Újlőrincfalva története
című kötetből használtuk fel, melyet kö-
szönünk Zsebes Zsolt újlőrincfalvai pol-
gármesternek.

CSÓNAKMOTOROK AZ ULTRAKÖNNYŰ 2,5-TŐL A 350-ES HIGHTECH-IG

SUZUKI SÁNDOR
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 77-85; Tel.: +36-59/520-750

Alkatrész, szerviz: +36-59/321-134
www.suzukisandor.hu

TELjES KÖRŰ ALKATRéSZELLÁTÁS, SZERvIZ AKÁR KISZÁLLÁSSAL IS!

Aktuális kedvezményekről érdeklődjön márkakereskedésünkben
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Az újlőrincfalvai könyvtárban
egy kisebb kiállítást lehet

megtekinteni az új falu
alapításának körülményeiről.
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Nyári időszakban hangulatos nyitott és
fedett terasszal várjuk (60 férőhelyes)
a betérő vendégeinket, ahol egy íny-
csiklandozó desszert elfogyasztása
megédesítheti a délutáni pillanatokat.
A vendéglőt családi, baráti rendezvé-
nyek, esküvői ebédek és vacsorák, álló-
fogadások színesítik. Kollégáink pedig 

nagy odafigyeléssel készülnek a
vendégeink fogadására és mindent

megtesznek annak érdekében, hogy
az Ön itt léte igazán felejthetetlen legyen.

Az étlapon szereplő ételeinket telefonos vagy
személyes megrendelés alapján elvitelre is el-
készítjük.

A’la carte vendéglőnk (30 férőhelyes) hazai ételkülönle-
gességekkel fogadja vendégeit, lépést tartva az ide
érkezők kívánságaival. A Vendéglő kreatív séfének,
Juhász Csabának köszönhetően valódi kulináris
élményben lehet része annak, aki az ebéd vagy a
vacsora helyszínének a Tutajost választja.

Gasztronómiánk ars poeticája: házias ízek,
autentikus környezet, családias fogadtatás.

Tiszabábolna, Fő út 126.
Tel.: 06-30/880-5154

tutajosvendeglotiszababolna@gmail.com...mert ízeink az érveink!

Az Alföld és a Tisza sze-
relmeseinek tökéletes 
helyszíne Tiszabábolna és 
a Bence apartman, ahová 
az emberek félrevonulhat-
nak a feszült, stresszes 
mindennapok elől, ahol
újraértelmezhetik a szabadidő fogalmát,
és maximálisan feltöltődhetnek. A 4 szo-
bás, 11 férőhelyes szállás a klasszikus
tiszai házak hangulatát tükrözi a nádtető,
a búbos kemence vagy a gémeskút által,
mégis modern köntösbe lett bújtatva az
igényes berendezésekkel és felszerelt-
séggel. Egy olyan helyet álmodtunk meg,
amiben megvan minden, amire csak

szükség lehet a maximális ki-
kapcsolódáshoz, pihenéshez.
Meghitt fürdőzésre vágyik pár-
jával éjszaka a fürdődézsában?
Vagy fergeteges bulit tartana
barátaival az óriási, fűthető
medencében? Itt kedvükre

főzhetnek a meseszép kerti konyhában
kialakított kemencében, grillezhetnek,
bográcsozhatnak, tárcsán süthetnek, bu-
lizhatnak. A környék természeti értékei
minden évszakban meseszépek, melye-
ket nálunk bérelhető kenukkal, csónakkal,
kerékpárral is érdemes megcsodálni. A
felejthetetlen tiszai élményért válassza a 
Bence apartmant!

További információk a szállással kapcsolatban:
Tel.: +36-70/942-06-58; e-mail: ulvicki.beata@gmail.com

Cím: 3465 Tiszabábolna, Fő út 92.
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Tiszavalk mellett található az UNESCO által
védett és a Világörökség részeként nyilván-
tartott Tiszavalki Madárrezervátum, ahol
megannyi madár lelt otthonra.

A Tiszavalki-medence annak köszönheti lé-
tezését, hogy nem valósult meg több duz-
zasztási szint a tónál. Ha ez így lett volna,

nem alakultak volna ki a kis öblítőcsatornák és
a madaraknak sem lenne fészkelőhelyük. A tá-
rozó kialakítása után a területet belakták és
védett terület lett belőle. Hívatlan vendégek
be sem tehetik a lábukat a medencébe, ez
alatt a költési időszakot és a motorcsóna-
kokat értjük. A Tisza-tavi Madárrezervátumot
a látogatónak csak motor nélküli csónakkal
lehet megközelítenie, hogy ne zavarja
meg a madarakat.

A Madárrezervátum olyan, mint
egy színházi előadás: a telefonokat illik lenémíta-
ni, érdemes távcsővel érkezni és szigorúan tilos
szemetelni. A terület a Hortobágyi Nemzeti Park
fennhatósága alá tartozik, mérete mintegy 2500
hektár. A Madárrezervátum különös egyvelege a
mesterségesen kialakított és a természeti környe-
zetnek, hiszen ember készítette, de a természet
foglalta vissza és formálta saját képére.

Ha beérünk a területre, akkor rögtön megértjük,
miért is lett a Világörökség rész, és miért látogat-
ják amatőr és hivatásos ornitológusok is. Mielőtt

magunktól útnak indulnánk, mindenféleképpen
tájékozódjunk, hova léphetünk be, mert vannak
olyan részei, ahol egészéves belépési tilalom
van érvényben. Érdemes túravezetővel menni,
aki ismeri a területet és minden kérdésünkre tud
válaszolni. Egy dolgot viszont ne feledjünk: ne
etessük száraz kenyérrel a madarakat, hiszen az-
zal akár meg is ölhetjük őket – ez a táplálék nem
nekik való!

Ottjártunkkor legyünk szemfülesek és fi-
gyeljük, hogyan nyeli le a bakcsó a halat
vagy gyönyörködjünk a kanalas, szürke
vagy üstökös gém csodaszép kiállásá-
ban, a kócsagok kecsességében. Az égre
tekintve pedig látni fogjuk, hogyan keresi
prédáját a kerecsensólyom vagy a bar-
na kánya. Rajtuk kívül találkozhatunk itt

fekete gólyával, kábasólyom-
mal, kárókatonával vagy
rétisassal is.
A madarak mellett a víz-

re is tekintsünk le! Ha nagyon nagy
szerencsénk van, láthatunk vadászó
vidrát – egyébként igen nehéz észre-
venni, hiszen rejtőzködő életmódot
él. Az egész tavon felbukkanó állat
a hód és bármerre járunk, minde-
nütt láthatjuk az általa megrágott

fákat, de magát csak nagyon ritkán
mutatja meg. A hód sokszor feladatot is

ad az itt dolgozó vízügyi szakembereknek, hiszen
a várát néha olyan helyre építi, ahol akadályozza
a tavi munkálatokat.

a M
adárrezervátum

Csodahely
a Tisza-tónál: 

Kovács Janka
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A Tiszántúl első jelentős ármentesítési munkájaként
az akkori Heves- és Külső-Szolnok vármegyék tiszai
bal parti részén – a mai Mirhó-gyolcsi öblözetet a
Tiszától elzáró – Mirhó-gát 1754. évi első megépítését
tartjuk számon.

A „híres-hírhedt” Mirhó-fok közel egy kilométer széles-
ségű medrén a Tisza vizét csapolta meg az áradá-
sok idején; előbb egy Kunhegyeshez közel eső, kb. 50

km2-es mocsarat, majd egy kiterjedt láp- és mocsárvilágot,
a Nagy-Sárrétet táplálta lassan áramló vízzel, melyet végül a
Mirhó-torok vezetett a Hortobágy-Berettyó medrébe. A fokok,
tavak és a lápos-mocsaras mélyedések egymással szoros
kapcsolatban álló vízi rendszert alkottak. A Tisza meg-megis-
métlődő áradásai tartották működésben ezt a kusza hálóza-
tot, a rét- és legelőöntözés természetes módját. Ez az állapot
a rétgazdálkodásnak, a rideg állattartásnak és a halászatnak
kedvezett, de a magasabban fekvő halmokon már megkez-
dődött a szántóföldek és a szőlőskertek térhódítása. A 18.
század közepén az egymást követő nagy árvizek gazdasági
következményeként az érdekelt nagykunsági városok és fal-
vak lakói közös munkával elzárták a határföldjeiket elárasztó
Mirhó-fokot.

A gát azonban csak ideig-óráig volt képes ellenállni a tiszai
árvizeknek: az 1760-as években újjá kellett építeni. Báró Orczy
Lőrinc (1718–1789) taskonyi földbirtokos – a Tisza-szabá-
lyozás későbbi királyi biztosa – 1767-ben továbberősíttette a
gátat. Orczy neve talán az irodalomtörténetből is ismert, hi-
szen Mária Terézia uralkodásának idején kialakult nemesi köl-
tészet egyik kiválósága volt. Az érdekek eltérő voltára utal az
is, hogy 1776-ban elbontották a gátat, s csak 1787-ben épít-
tette újjá a „Hatkunság” (Kisújszállás, Karcag, Túrkeve, Kun-
madaras, Kunszentmárton és Kunhegyes).

Az abádszalóki 
helyi értéktárban

Mirhó-gát
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A nagy jelentőségű eseményt
a tiszaszalóki erdődi lajos verssel

üdvözölte 1785-ben:

„Mirhó! Sok helységet melly régen ostromolsz
Habozz, levegj bízvást, mert íme elromolsz.
Szabad folyásodnak akadály vettetik
Döllyfös nyargalásod zablában tétetik…
Mirhó! Te mind magad még neved is elvész
Végső romlásodra föld, ásó, kapa kész.
Felhatott az égre sok szegény ínsége,
Amellyet okozott Mirhó dühössége.
Heves, Szabolts, Bihar, Békés nagy vidéke
Volt kártételednek uralkodó széke.
Csanád, Csongrád, széles Kunság térségei
Voltak habjaidnak máig ellenségei…
Ne tsudáld, hogy nem lelsz Mirhó pártfogóra
Mert még az gyermek is átkot mond Mirhóra.
Heves majd eltemet, Kunság örül s nevet,
Mert nem iszik többet annyi Mirhó levet…”

Körlevelükben hangsúlyozzák, hogy miért halaszthatatlan a
Mirhó-gát megépítése: „…mivel Szalók és Taksony (sic!) között
lévő Mirhó nevezetű fokon, minden esztendőben árvíz idején
kiönteni szokott a Tisza vize, földjeinket annyira elfoglalja,
hogy sem ekével, sem kaszával nem élhetjük, de ami nagyobb
baj, hogy barmainkkal sem járathatjuk…”

A Mirhó-gát megépítését elsősorban a nagykunsági bir-
tokosok szorgalmazták, akikhez a környék érintett községei
is csatlakoztak. A gát gazdasági haszna mindenekelőtt úgy
jelentkezett, hogy a korábbi rétgazdálkodás helyébe olyan ál-
lattartó gazdaságot juttatott a nagyhatárú mezővárosokba,
amely lehetővé tette, hogy az itt élők berendezkedhessenek
a saját szükségleteken túlmenő, hatékony mezőgazdasági
árutermelésre. A gát megépítésével hatalmas területek váltak
szabaddá – részben a szántóföldi művelés, részben a legelte-
tő állattartás számára. Ennek azért volt igen nagy jelentősége,
mert a korábbi vízjárta szűk határok között már nem lehetett
nagyszámú állatállományt tartani, s más vidéken igencsak
drágán lehetett legelőket bérelni. Mindez egy idő után már gá-
tolta a mezővárosok gazdasági fejlődését.

A közel 1400 m hosszú, 4 m magas és 40 m talpszélességű
gát egészen 1876-ig védte a mintegy 500 km2 kiterjedésű ár-
mentesített területet a tiszai árhullámok ellen. Fennállásának
200. évfordulóján, 1987. október 9-10-én Kisújszálláson, em-
lékülésen elevenítették föl a védőgát történetét, s a tanácsko-
zás résztvevői – Tóth Albert főiskolai tanár vezetésével – az

Abádszalók felé vezető út jobb olda-
lán emlékkövet állítottak a ma már
csak úttöltésként használt gát egyik
pontján. Az alaktalan kő csiszolt fe-
lületére az egykori vízi világot ábrá-
zoló térkép domborművét faragta
alkotója Györfi Sándor, Kossuth-díjas
karcagi szobrászművész, s egy kőbe
illesztett bronz érme emlékezteti az
arra járót a bicentenáriumi rendez-
vényre.

A Mirhó-gát a Tisza szabályozá-
sáig igen nagy szerepet töltött be a
Nagykunság-vidék tiszai áradások-
tól való megvédésével. Megépítését
méltán tekinthetjük Európa legna-
gyobb tájátalakító vízkormányzási
művelete – a Tisza-szabályozás –
első lépésének. Méltó arra, hogy a
Helyi Értéktárba bekerült.



Albatrosz kikötő és kemping
l kajak- s kenub rl s
l motorcs nak-b rl s
l kot r k, csoportos kir ndul sok
l oszt lykir ndul sok szervez se
l �kempingszolgáltatások: akár 180 fő
faházakban és 350 főnek sátorhely,
focip lya, strandr plabdap lya,  
a k zelben teniszp lya

l b f
Mindez k zel 

a szabadstrandhoz. 

5350 tiszaf red, 
holt-tisza part

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

kemping: 
tel.: 30/961-2384

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

aQuarium City
Abádszalók, Deák F. u. 1.

l közös konyha és étkező
l 3 szoba, max. 12 fő

aQuarium Étterem és Vendégház
l Esküvők, családi és baráti összejövetelek, céges rendezvények 110 főig
l Tisza-tó nyertes Halászleve és Korhely halászleve
l Kerékpáros-, család- és kutyabarát szálláshely
l 6 szoba, max. 22 fő
l Tisza-tó, a kerékpárút és az Abádi kikötő 100 méterre

Tel.: +36-70/318-0226  l info@aquariumtiszato.hu l www.aquariumtiszato.hu
www.facebook.hu/aquariumtiszato

Abádszalók, Tömörkényi u. 2/1.
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A térség egyre inkább azzá a hellyé
válik, ahol minden család otthon
érezheti magát. Ezt mi sem bizo-

nyítja jobban, mint az a tény, hogy máris
több szolgáltató nyerte el a Családbarát
Hely Tanúsító Védjegye Bronz fokozatát,
ami záloga a hiteles és minőségi család-
barát működésüknek.

1. Tisza-tavi Ökocentrum  
– Poroszló / Bronz fokozat

Eddig is azért dolgoztak, hogy minél
több családnak mutathassák meg a
Tisza-tó és a Kárpát medence jellem-
ző természeti értékeit, köztük őshonos
halainkat Európa legnagyobb édesvizű
akváriumában.

A kicsiket és nagyokat egyaránt rabul
ejtő helyszín a családoknak egész napra
remek időtöltést tartogat. A látogatóköz-
pontban minden érzékszervünk szere-
pet kap a Tisza-tó lebilincselő élővilágá-
nak megismerésében: háromdimenziós
mozi, a fejünk feletti üvegalagúton átú-
szó halak – felejthetetlen élmény. A hét
hektáros parkban állatsimogató, vízi
játszótér, kalandpálya, sövénylabirintus
várja a gyerekeket. Az állatetetéseket ki
ne hagyjuk!

2. Tisza-tavi Mini Zoo  
– Sarud / Bronz fokozat

A Tisza-tavi mini ZOO Sarudon, a Tisza
menti települések nyugodt és termé-
szetközeli hangulatával várja a látoga-
tókat egy igazán családias és állatbarát
élményre. A mini ZOO célja megismer-
tetni testközelből kicsiket és nagyokat
az állatok színes világával, miközben

fontos szerep jut a környezeti nevelés-
nek és a természetvédelem fontossá-
gának. Élményeiket játékos és interaktív
formában ismerhetjük meg.

3. Borostyán Apartmanház  
– Abádszalók / Bronz fokozat

Egy családi pihenés, üdülés megszerve-
zése nem egyszerű feladat, akár babával,
akár nagyobb gyermekkel indulunk út-
nak. Ez a remek abádszalóki szálláshely
kedves, stílusos hangulatával őszinte
vendéglátásával fogadja a családokat.
Gyermekbarát szolgáltatások sokasá-
gával biztosítja az otthon kényelmét, a

kicsik szórakozását és a szülők, nagy-
szülők pihenését is. A Borostyán Gyer-
mekbirodalom az aprónépnek beltéri és
kültéri mókák, közös játékok színtere; a
nagyobb gyerkőcöket pedig csocsóasz-
tal, darts és rengeteg izgalmas társasjá-
ték várja. Minden korosztály élvezheti a
heti rendszeres kreatív kézműveskedést
animátorukkal, a „Kreatív Szöszmösz” -t.

Kényelmes családi apartmanok biz-
tosítanak otthonos kényelmet négy-,
öt- vagy hatfős családoknak; a Boros-
tyán szolgáltatásai pedig a szülőket is
kényeztetik. Ilyen egy igazán élményteli,
családbarát, gondoskodó vendéglátás.

www.borostyanapartmanok.hu
A Tisza-tó varázslatos, vadregényes

helye hazánknak, ahol nem lehet unat-
kozni. A fenti programok mellett még
látni kell a Tiszavirág Ártéri Sétautat a
Szabics Kikötőből indulva, a Kiskörei
Hallépcsőt, vagy részt venni a lagúnák
között egy felejthetetlen csónaktúrán.

GyErE A TISzA-TórA!
Lázár Tünde

www.gyereatiszatora.hu

Családbarát

Tisza-tó
magyarország

második legnagyobb
tava a Tisza-tó: érintetlen-
sége, természetes bája, s
rendkívül sokszínű prog-
ramlehetősége évről évre

egyre több családot
vonz e vidékre.

  Az első, Családbarát címet elnyert Tisza-tavi helyeink
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A Tisza-tó hivatalos csokoládéját 
az abádszalóki Szabó István készí-
ti, amelynek tölteléke nem másból,
mint sulyomból készül. Idén nyáron
egy teljesen új termékkel: az
Immuníció névre hallgató csokolá-
déjával színesíti kínálatát.

Asulyomtöltelékkel ízesített csoko-
ládé ötletgazdája, Szabó István –

vendéglátós múltjából fakadóan – már
évtizedek óta szeretett volna egy olyan
különlegességet megalkotni, ami csak
a Tisza-tóra jellemző. Hosszú keresgé-
lés után talált rá a sulyomra. A belőle
készített velőt és párlatot használja fel
kézműves édességeinek ízesítésére,
megtöltésére. Az elmúlt években fo-
lyamatosan bővítette kínálatát, és már
16 féle íz szerepel palettáján. Létezik
homoktövises, pipacsvirág-szirmos,
karamellizált csicsókakrémes vagy pél-
dául rózsakrémes. Elsődleges szem-
pont nála, hogy lehetőleg hazai és ter-
mészetes alapanyagokkal dolgozzon.
Készítményei nem tartalmaznak tartó-
sítószert.

A csokoládé szerelmeseit 2020 nya-
rán ismét különlegességgel, egy olyan
termékkel várja, ami az egészséget
célozza. Az Immuníció nevű csokolá-
déjában a sulyomkrémet (mint alapot),
különféle kókuszolajba kevert, ehető illó-
olajokkal bolondította meg. Mint tudjuk,
a különféle illóolajok belélegzése köny-
nyítheti a légzést, oldhatja a stresszt és
közérzetünkön is javíthat.

– Az általam felhasznált illóolajok
azért is különböznek a többitől, mert
ezeket el is lehet fogyasztani, és nincs
bennük semmilyen egészség-
re ártalmas származék,
sőt! Olyan speciális
eljárással készíti
egy világcég, ami-
nek köszönhetően
nem adnak hozzá
egészségre ártal-
mas vagy mes-
terséges anyagot,
így az megőrzi az
eredeti aromákat,
vitaminokat. Az egyik
legérdekesebb ízű bon-
bonom az ON GARDE, hiszen
amikor megkóstoljuk, elsőre nem is
érezzük az ízét a szánkban, csak ké-
sőbb, a torokban fejti ki hatását.

Az immuníció ötlete a tavaszi járvá-
nyos időszakból ered, amikor István
elkezdte űzni a nordic walking sportot.

Ebben az időben rendszeresen
sétált a két bot segítségé-

vel a természetben és
olyan területeket lá-

togatott meg, ahol
legutoljára gyerek-
korában töltötte az
idejét. A sportnak
hála egyre jobb
kondícióba került.

Ma már 15-20 km
hosszú gyaloguta-

kat is képes megtenni.
Ezeken az utakon jutott

eszébe az az ötlet, hogy saját
eszközével: a sulyomcsokoládéval

fogja vásárlói, látogatói, vendégei im-
munrendszerét erősíteni.

– A falatnyi szív alakú csokoládék
egy szív alakú dobozban vásárolható-
ak meg, amelybe 30 szemet tettem,
hogy a hónap minden napjára jusson
egy-egy falat Immuníció. Ez ugyan
nem gyógyszer, de ha rendszeresen
alkalmazzuk, akkor segíti immunrend-
szerünk erősítését. Ezért a nevét az
immun és a muníció szavak összeol-
vasztásával hoztam létre.

Idén nyáron négy új IMMUNÍCIÓ ízt le-
het nála megkóstolni. A jövőben viszont
szeretné ezt a számot 7-10-re is felemel-
ni. Ám nemcsak ez az egyetlen újdonság
az Egy csepp Tisza-tó sulyomcsokoládé
háza táján, hanem az az új összeállítás
is, amivel a tó imázsa is építhető. A ter-
vek szerint olyan 18 darabos sulyomcso-

az Egy csepp Tisza-tó legújabb csokijával 
immunrendszerünket erősíthetjük

Kovács Janka
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VITORLÁS VENDÉGHÁZ
Abádszalók, Őszike út 2.

Tel.: 06-20/669-4462
e-mail: vitorlastiszato@gmail.com

www.vitorlastiszato. hu; vitorlas.vendeghaz

ILDI DIVAT  AJÁNDÉK
Abádszalók, Deák F. út 1/10.

A strandhoz vezető üzletsoron.
Tel.: +36(20)667-0771

TISZA BALNEUM HOTEL  TISZAFÜRED
Tiszafüred, Húszöles út 27.

Tel.: 06-59/886-200
sales@balneum.hu

KUPÍR PAPÍR  ÉS AJÁNDÉK BOLT
Tiszafüred, Piac tér 38/A
Tel/Fax: 06-59/511-256.

e-mail: kupaineedit@gmail.com

TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM  
AJÁNDÉKBOLTJA

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

ÉVA MAMA HELYI TERMÉK BOLTJA
Poroszló, Fő út 5., Tel.: 06-30/239-7455

Éva-Mama-sajt-és-delikátesz-boltja

GYÖNGYSZEM ABC
Sarud, Széchenyi út 2.

Tel.: 06-20/406-7117; sarudgyongyszemabc

TOURINFORM  SZOLNOK
Szolnok, Hild tér 1. (Agora épülete)

Tel.: 06-56/420-704
e-mail: szolnok@tourinform.hu

Web: www.szolnoktourinform.hu

MINIZOO
Sarud, Kossuth út 253.
Tel.: 06-20/434-3704

TESCO BUTIKSOR   
TISZAÖRSI HELYITERMÉK BOLT

Tiszafüred, Madách út 2.

VARÁZSHÁZ AJÁNDÉKBOLT
Tiszafüred, Fő út 31.

ÁRUSÍTÓHELYEK

koládé-összeállítást szeretne készíteni,
amelynek egyedi csomagolásain a tó
településeinek fotója, az itt élő legjelleg-
zetesebb madarak, emlősök, halak, vala-
mint Tisza-tavi életképek szerepelnének.
Ennek előkészítése még folyamatban
van, jelenleg az együttműködő partnerek-
kel egyeztet. Az összeállítás címe tükröz-
ni fogja, hogy ez lesz a tó egyik legjobb
szuvenírje, hiszen a csomagolás tetején
az Üdvözlet a Tisza-tóról!” szlogen fog
szerepelni. Emellett a település csoko-
ládéit is elkészíti, amelyek dobozát az
adott település fotói díszítik majd.

Sulyomház is épület?
Molnár Andreát, a tiszaszőlősi szárma-
zású építészmérnök hallgatót is meg-
ihlette a sulyom, ezért szakdolgozata

témájául ezt a növényt választotta. Mi-
vel Istvánnal már régi az ismeretségük,
ezért készített számára egy vízparti és
szárazföldi épületkomplexum tervet,
ami ha felépül, akkor csónakkikötőként,
kiállítótérként, csokoládéüzemként és
még pálinkafőzdeként is funkcionálhat.
Ez a tó legjellegzetesebb épületei közé
kerülne, hiszen vonalvezetését a csak itt
egyedülálló sulyom adja.

– Szerettem volna olyan újdonság-
gal előrukkolni, ami egyedi, de mégis
szimbolizálja e térséget. Ez pedig nem
lehet más, mint a sulyom – fogalmazott
a leendő építész, Molnár Andrea. Ter-
mészetesen mindketten szeretnék, ha
a tervekből valóság lenne, ezért már el
is indult a folyamat arra vonatkozóan,
hogy hogyan és milyen forrásból lehet-
ne felépíteni.

Az Egy csepp Tisza-tó csokoládé több helyen is kapható a tó környékén, de aki köz-
vetlenül a készítőtől szeretné beszerezni, őt az abádszalóki Vitorlás Vendégházban
(Őszike út 2.) működő csokoládéműhelyében várja István. Előzetesen bejelentkezni a
06/20-669-4462 telefonszámon lehet, de a váratlanul betérő vendégeket is szívesen
látja. A látogatók a csokoládé története mellett megismerkedhetnek a sulyommal, de
el is készíthetik saját csokoládéjukat workshop keretében.

Vitorlás Vendégház Abádszalók, Őszike út 2.
www.vitorlastiszato.hu l www.egycsepptiszato.com

www.facebook.com/vitorlas.vendeghaz
www.facebook.com/Egy-csepp-Tisza-tóC3%B3-109324553875771
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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

qualitejb@qualite.huwww.qualite.hu
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Ahogy az már rendszeressé vált magazinunkban, most is körbejártuk a 
tavat és találomra leteszteltünk néhány streetfood vendéglátóegységet, 
valamint egy cukrászdát is. Úgy láttuk, hogy a Tisza-tó minőségibb-
nél-minőségibb éttermekben bővelkedik és nincs ez másként a bisztrók
és a büfék esetében sem. Őszintén megvalljuk, hogy mindenütt kedves
és gyors kiszolgálással, remek ízekkel találkoztunk Szabó Róbert gaszt-
rokedvelővel. – Kovács Janka

Fapuma Streetfood - Tiszafüred
Tiszafüred főutcáján található az Üvegtigris filmből ismerős nevű Fa-
puma. Az egyik lehető legjobb helyen van abból a szempontból, hogy
óriási átmenő forgalom van az úton. Az a sofőr, aki meglátja a faborítá-
sú büfékocsin figyelő nevet, bizonyára elmosolyodik a név láttán. Azért
megjegyeznénk, hogy az ételek minőségével senki se kapcsolja össze

a filmbéli Üvegtigrist és a
Fapumát: nem Lali szol-
gálja ki a vendégeket,
sőt Király Sanyi sincs ott
és a bagette sem kőke-
mény. A helyről már na-
gyon sok jót hallottunk,
így kipróbáltuk, igaz-e a
szóbeszéd…

Camambert sajtos 
hamburger – Ahogy
azt az éttermekben
megszoktuk, a rántott
camamberthez lekvár
is társul, így itt sem
hagyták ki a ham-
burgerből. Remekül
feldobta az egészet.

Nem maradhatott ki belőle a saláta, a paradicsom és az uborka sem,
sőt egy szelet hús is volt közte. A hús marhából készült, rostlapon sült,
kellemesen fűszerezték. Összhatásában kellően laktató volt a sajttal.
A buci nem volt száraz, ami nagyon nagy pacsit érdemel tőlünk!

Camambert sajtos tortilla – Aki csak egy lágy, zöldséges, könnyű
harapnivalóra vágyik, annak ez tökéletes választás! Mert ugyebár nem
kell mindig marhapörköltet enni… A joghurtos szósz nagyon jól illett a
camamberthez. A hamburgertől eltérően nem volt benne lekvár, de nem
is illett volna hozzá.
Mindkettő hamar elkészült, így aki éppen a Tisza-tavi kirándulásán éhe-
zik meg és úton van, az mindenképp álljon meg itt! Mi szívből ajánljuk.

Tortilla’s Bistorant - Tiszafüred
A Tiszaörvényre lekanyarodó
nagy kereszteződésben kell
letérnie annak, aki különleges-
ségekre vágyik. Megállítótábla
is hívogatja az éhes vendége-
ket, akik garantáltan jól fognak
lakni. Nem is gondolnánk, hogy
egy ilyen pici helyen mennyiféle
magas minőségű ételt kínálnak.
A hamburgereken túl wrapek és
quesadillak is szerepeltek az ét-
lapon. Ennyi remek fogás közül
elsőre nem is tudtunk gyorsan
választani, ezért némi időt kér-
ve egy bodzás és egy málnás
limonádét rendeltünk, ami a
meleg júniusi napon igazán jól
esett számunkra.

4+1 Tisza-tavi hely,
ami segít gyorsan leküzdeni az éhségedet

Tiszafüred -Örvény

Tiszafüred

Poroszló

Sarud
33

33

34
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El tonno wrap – A tonhal és az olívabogyó kettősségének köszönhe-
tően igazi mediterrán ízt kaptunk, ami remek összhangban volt a para-
dicsom salsával. A mozzarella még dobott egyet az egészen, ahogy a
fűszeres kenyérkocka is, ami szuper ropogóssá tette az egész wrapet.

Lazac burger – Mivel nagy hal-
rajongó vagyok, ezért felcsillant
a szemem a lazacburger láttán.
Igaz, a lazac nem él meg a Ti-
sza-tóban, de azért esett a vá-
lasztásom rá, mert kevés helyen
kapható. A lazacpogácsa grillez-
ve volt, amire még egy vékony
lazacszeletet tettek és egy kis
sajtot is, ami ráolvadt a beltarta-
lom legjavára. Mindezt hambur-
gerszósszal öntötték nyakon.
Nem hiányzott róla a paradi-
csom, az olíva, sőt a saláta
sem, de még rukkola is került
bele. Mindezt sikerült teljesen
egyenesen elvágnom, amin
meg is lepődtem, így illusztrá-
ciónak remek, igazi „nyálcsor-
gatós” kép készült róla.

Stég Szabadidőközpont - Tiszafüred-Örvény
A Stég Szabadidőközpont a kerékpárosok és a vízen lévők nagy ked-
vence, hisz aki hosszú úton van, annak megadnak minden lehetősé-
get ahhoz, hogy itt kipihenje magát. Van telefontöltő, óriási pamlag,
szörfdeszkából készült pad, saját kis kikötő, kerékpártároló, sőt még
egy defibrillátor is, ha baj történne a környéken, akkor egyből tudjanak
segíteni. Egy palatáblán hirdetik, hogy a keréknyomást egy mosolyért
cserébe leellenőrzik! A szabadidőközpont stílusa igen egyedi: belépve
egyből azt érezzük, hogy egy tengerparti házibuliba érkeztünk, ahol
falatoznak, kávézgatnak az emberek. Étlapjukon rengeteg fogás olvas-
ható, valamint „szelfikávét” is lehet kérni, amikor is egy általunk átkül-
dött fotót nyomtatnak a kávéra.

Folyami harcsatepertő li-
lahagymával és uborkával 
– Ha csak gyorsan kapnál be
valamit csónakázás közben,
akkor ez a mi ajánlatunk!
Akár helyben fogyasztod,
akár elvitelre kéred, az apró
tepertőkből álló fogás igen
laktató lesz. A haltepertő a
hal hasának alsó részéből
készül, ami egy kicsit zsíros,
de húsos kis falatka. A lila-
hagyma és az uborka szu-
perül passzol hozzá, köret
pedig nem hiányzik mellé.

Megjegyeznénk: Ne csak néhány percre ugorj be a Stéghez! Rengeteg
program közül válogathatsz, akár még a vízi sportokat is kipróbálhatod.

Egyél Sarudit! – Élményfalu, Sarud
Az Egyél Sarudit! - melegétel helybeszállítás az idén indult el a Tisza-tó
keleti partján. Az ételeket a sarudi Élményfalu szolgáltatásaként, a Ka-
landpart Sulyom Bisztróban készítik. Erre óriási igény volt már. Kiváló-
an ki tudják szolgálni a horgászokat, akiknek nem kell összepakolniuk
ahhoz, hogy főtt ételt ehessenek. De nemcsak az ő számukra, hanem
a környező településekre: Kiskörétől Poroszlóig is kiszállítják a fogá-
sokat. Mi előre rendeltük meg és mire odaértünk, a Fröccsteraszon
fogyasztottuk el, miközben a Tisza-tó panorámájában gyönyörködtünk.
A nyári szezonban egyébként rengeteg strandkaja és halétel közül le-
het választani, ha az egész napos Élményfaluzás során megéhezünk.

Szezámos csirke pizzatésztában – El sem tudtuk képzelni, milyen
lehet, de az újdonságokra mindig nyitottak vagyunk, így szó szerint
belevágtunk ebbe a fogásba! A rántott csirkemellcsík a hagyományos
panír mellett szezámmagot is kap, aminek rettentően örültem, hiszen
imádom így a rántott húsokat. Egyáltalán nem volt zsíros, olajos, nem
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égették oda és frissen sütve, melegen kaptuk meg. Pizzatészta takarta
be, amire bacont tekertek, majd megsütötték és mindehhez fokhagymás,
nagyon enyhén csípős szószt adtak. Lényegében ez egy mártogatós étel,
ami akár nagyobb tételben egy baráti összejövetel sztárja is lehet. Ahogy
a sarudi programokkal, úgy ezzel is maximálisan elégedettek voltunk.

Sarokház cukrászda - Poroszló
Az előző négy helyen kellőképpen teletömtük a hasunkat, így édes ízek-
re vágytunk. A Sarokház cukrászdáról már nagyon sok jót hallottunk és
rettentően kíváncsiak voltunk, igazat beszélnek-e. És igen, a hallottak
minden szava igaz volt! A helyben főzött fagyijuk igazán krémes és a
sütemények sem okoztak csalódást.
Epres-kardinális és tiramisu szeletre esett a választásunk. Minkettőnek
olyan íze volt, mintha egy igazán profi háziasszony sütötte volna őket.
Kinézetre hozták a gusztusos, cukrászdában megszokott tökéletességet,
miközben minden egyes falatban a házias ízeket éreztük. A tésztájuk ult-
rakönnyű volt, ahogy a bennük lévő krém is. Ide biztosan vissza fogunk
még térni!

#robs_choice
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Nyári 
Tisza-tavi 
menüajánlatunk Kövér Gábor

A hazai a legfinomabb! – tartja a mondás. Talán nem
szeret mindenki főzni, viszont ha saját magunknak
készítünk egy ízletes ételt, az mindig büszkeséggel tölt
el bennünket és még környezetünk dicséretében is ré-
szesülhetünk. Kövér Gábor – Tisza-tavi szakács – már
korábbi lapszámainkban is a magyaros és a régióra
jellemző ételek receptjeit ajánlotta az olvasóknak. Most

a harcsasteak tejfölös-gombás mártással és szalonnás
galuskával, valamint a rántott túrós palacsinta receptjét
osztja meg önökkel. Ha ügyes horgászok, a halas étel
alapanyagát akár horogra is akaszthatják, azonban ha
biztosra szeretnének menni és mindkét remek ételt
megkóstolni, akkor látogassanak el Tiszafüred–Örvény-
re, a Hotel Hableány és Étterembe!

Harcsasteak
tejfölös-gombás mártással,

szalonnás galuskával
Harcsasteak: 
Hozzávalók 4 főre: 4 x 20 dkg harcsafilé
A harcsafilét besózom, fűszerezem, majd

mindkét oldalát átsütöm egy kevés zsiradé-
kon serpenyőben vagy grillen.

Tejfölös-gombás mártás:
Hozzávalók: 25 dkg kolozsvári vagy angol

szalonna, 1 közepes fej vöröshagyma, 25 dkg
csiperkegomba, 1,5 dl tejföl, 2 kiskanál liszt,
ízlés szerint só, bors

A gombát megtisztítom, majd felszelete-
lem. A vöröshagymát apróra vágom, a szalon-
nát felkockázom és megpirítom. Hozzáadom
a felszeletelt gombát, megsózom, borsozom.
Amikor a gomba puha, behabarjuk liszttel,
tejföllel, csontlével vagy vízzel, majd készre
főzöm.

Szalonnás galuska:
Hozzávalók: 20 dkg kolozsvári vagy angol

szalonna, 40 dkg liszt, 1 db tojás, 1 tk só, 3
dl víz

A lisztet és a tojásokat összekeverem,
majd adok hozzá egy kis vizet és sót. Egy na-
gyobb fazékban felteszem a vizet főni, majd
ebbe szaggatom a nokedlit. Megfőzöm, majd
leszűröm. Amikor a bacon már szépen meg-
pirult, hozzáadom a galuskát is.
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Hozzávalók 4 adaghoz:
Palacsintatésztához: 2 db tojás, 20 dkg liszt,

csipet só, 2 dl tej, 1 dl szóda, mokkáskanál vaníli-
áscukor, 1 dkg kristálycukor, 0,5 dl étolaj

Töltelékhez: 15 dkg túró, mokkáskanál vaníliás
cukor, mokkáskanál kristálycukor, 1db tojássár-
gája, 0,5 g reszelt citromhéj, ízlés szerint ma-
zsola A panírozáshoz: liszt, tojás, zsemlemorzsa
vagy édes morzsa

Elkészítés:
A túrót a vaníliás cukorral, a kristálycukorral, a

tojássárgájával, a reszelt citrom héjával alapo-
san összekeverjük. Ízlés szerint tehetünk bele
mazsolát.

A palacsintatészta hozzávalóit összekeverjük
egy tálban, majd pár percig pihentetjük.

Az első palacsinta sütése előtt a forró ser-
penyőbe egy kevés olajat öntünk (a következő
palacsintáknál erre már nincs szükség, maximá-
lisan elegendő, ami kisül a tésztából).

A kihűlt palacsintákat egyenként kisütjük és a
túrós töltelékkel megtöltjük, majd hagyományos
módon bepanírozzuk, és bő olajban kisütjük.

Vaníliasodóval és nyáron friss, télen pedig dé-
ligyümölccsel tálalhatjuk.

Rántott túrós palacsinta
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HOZD MAGADDAL EZT A HIRDETÉST ÉS 500 FT KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK  
AZ AQUAGLIDE VÍZIJÁTSZÓTÉR BELÉPŐJÉBŐL!

(A szolgálatás a Kalandpart belépőjének megvásárlásával vehető igénybe.)



mert a Tisza-tó gyöngyszemében található! Aki egy-
szer Sarud főutcáján végiggyalogol, az csak kapisgálni
fogja, miért nevezik így a települést. Majd amikor meg-

ismerkedik a helyi emberekkel, akkor már jobban fogja érteni.
Végül, amikor kisétál a Tisza-tó partjára és meglátja azt a meg-
annyi természeti kincset, már teljesen érteni fogja. Sarudon,
ebben az idilli kis faluban egymás mellett jelenik meg a múlt
és a jelen. A tornácos és színes üvegezésű házak látványától
úgy érezhetjük, száz évet utaztunk vissza az időben. Az itt élők
mindig óriási vendégszeretettel és mosolyogva fogadják a láto-
gatókat, míg egy Tisza-tavi csónakázás során úgy érezhetjük,
tündérországba csöppentünk.

A Sarudi-medencében található a Tisza-tó szíve!
Nemrégiben egy drónvideón tűnt fel a nézőknek, hogy
a medence közelében lévő nádcsoport szinte tökéle-

tes szív alakot formáz. A Sarudnál található vízpart megannyi
érdekességet nyújt télen és nyáron is, hiszen csak egy karnyúj-
tásnyira található a tó többi települése, így ezeket a vízről, mo-
torcsónakkal könnyedén megközelíthetjük.

Aktív kikapcsolódást nyújt a mozgás szerelmesei-
nek! A több mint 500 méter hosszú homokos, árnyas
Kalandparton minden korosztály megtalálja a neki leg-

megfelelőbb vízi elfoglaltságot. Evezés, kajak, kenu, SUP, Meg-
aSUP, sárkányhajó, vízibicikli, szörf, vitorlázás, horgászat azok-
nak, akik nem csak strandolni és napozni jönnek a Tisza-tóra.
Emellett pedig olyan benzingőzös vízi programok várnak,
mint például a hajózás, tube, banán, vízisí, wakebo-
ard, elektromos vízi robogó, motoros csónak.

Itt található Európa második legnagyobb
AQAUGLIDE parkja, ami újraértelmezi a vízi-
játszótér fogalmát. Végre ugrálhatunk örö-
münkben, hiszen állandó helyére költözött
a TrambulinPart – az ország legnagyobb
szabadtéri ugrálóparkja, 1,200 nm alapterü-
leten. A Vízpart közelében várja játszótársait
a HarcMező – a Tisza-tó egyetlen játékos csa-

tatere, s végre felépült a rég várt Tisza-tavi Mászóbázis is, ahol
a kötélpályákon lógva élvezhetitek, ahogyan a talpatok alatt
fütyül a szél. A falu közepén található HuculUdvar Lovasköz-
pontban a lovaglást is kipróbálhatjátok képzett edzők felügye-
lete mellett. A Kalandparton a tározó 70 km-es körbetekerésé-
hez kerékpárbérlési lehetőséget is találtok, ahol akár tandemet
is lehet bérelni, s kisebb javításokat is elvégeznek.

lassulj le és relaxálj! Az Élményfalu célja, hogy a
vidéki élet hagyományait és értékeit megőrző élő pi-
henőfalut építsenek a Tisza-tó partján, továbbá az

emberközeliség és a lehető legtöbb élmény, kaland és környe-
zetbarát infrastruktúra biztosítása az idelátogatók számára. Ha
szeretnél a világ zajától elvonulni, úgy bérelhetsz lakóhajót és a
tó közepén, a csillagos ég alatt töltheted az éjszakát, vagy a Hu-
culUdvar Lovasközpont minősített, hárompatkós lovardájában
és a MiniZoo-ban fedezheted fel az ember és az állat kapcso-
latát. A Sarudi Nyár zenés péntek és szombat estéi kellemes
kikapcsolódást nyújtanak mindenki számára.

A család legkisebb és a bundás tagjai is remekül
érzik itt magukat! A legkisebbekről sem feledkeztek
meg Sarudon. A parton sekélyvizű gyereköblök várják

őket. Az árnyas fák alatt az Apraja Farmja – a Traktoros Pe-
dálpark hívja játszani a gyerekeket, a parton pedig a Playmobil
szabadtéri gyerekvigyázója: az Apraja Partja várja a piciket. Ez
a Tisza-tó első vízparti gyermekmegőrzője, ahol napközben

vállalják a szobatiszta gyerekek felügyeletét, foglalkozta-
tását, vigyázását, hogy nyaralás közben a felnőttek

is pihenhessenek néhány órácskát. A család ked-
vencét sem kell otthon hagyni, mert az EbPart

kutyastrandon ők is felhőtlenül lubickolhatnak
a habokban.

Sikerült meggyőzni? Ha igen, akkor eláruljuk,
hogy ez még mind semmi! Az idei nyarad ka-
landja az Élményfaluban kezdődik. És itt fog
folytatódni, majd végződni. Jövőre pedig újra

várunk!

indok, amiért

ugorj be az Élményfaluba!
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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

A városi termál strand és gyógyfürdő köz-
vetlen szomszédságában, kellemes kör-
nyezetben, 2020 nyarától teljes felújítást 
követően egész évben várja vendégeit a
kényelmet és eleganciát ötvöző, modern
kialakítású szobákkal rendelkező Szitakötő
Panzió. A 6 db standard szoba és a 3 db
lakosztály mindegyike légkondicionált, LCD
TV-vel, bárhűtővel, fürdőszobával rendel-
keznek. A szállás egész területén ingyenes
Wi-Fi hozzáférés biztosított.

Milyen szolgáltatások találhatók ná-
lunk?

– A gyereksarok, ami biliárd- és csocsó-
szobával is felszerelt szálláshely ideális a 
családok, aktív kikapcsolódást igénylő tu-
risták és a kisebb céges tréningek számára
egyaránt.

– Az opcionális, gazdag választékú
svédasztalos reggeli a szálláshely külön
erre a célra kialakított éttermében fogyaszt-
ható el.

– Vendégeink számára a parkolás ingye-
nes. A belső, zárt, kamerával megfigyelt par-
koló korlátozott számban áll rendelkezésre.

 A recepció személyzete tájékoztatást 
nyújt a látnivalókról, programlehetőségek-
ről. A panzióban és a közelben található
Tisza-tavi Kerékpáros Centrumban van le-
hetőség kerékpár bérlésre.

– Standard szobáink a panzió főépületé-
nek új szárnyában találhatóak, kétágyasak,
12 négyzetméter alapterületűek, zuhanyzós
fürdőszobával, két személy számára tökéle-
tesen kényelmesek. Ezek nem pótágyazha-
tóak. Szobáink modern felszereltséggel ren-
delkeznek: ágynemű, törölköző, síkképernyős
televízió, klíma, bárhűtő, ingyen wi-fi, erkély.

 Lakosztályaink családok számára ide-
ális méretűek, 40-50 négyzetméter alapte-
rületűek, két db, egymásba nyíló szobával,
zuhanyzós fürdőszobával. Felszereltségük:
lakosztályonként ágynemű, törölköző, 1 db
síkképernyős televízió, 1db klíma, 1 db bár-
hűtő, ingyen wi-fi, erkély.

Tiszafüred, Fürdő út 7. l Tel.: 30/242-9707 l e-mail: modistokft@gmail.com

szitakötő Panzió
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Exkluzív apartman a víz felett 

Csak nálunk: exkluzív apartmanház a Tisza felett, 30 négyzet-
méteres terasz csodálatos Tiszai panorámával, horgászási le-
hetőség saját teraszról, egyedülálló fakultatív programok.

Exkluzív úszó apartmanunk a Tisza-tó fővárosának szom-
szédságában, a Neptun kikötőben várja kikapcsolódásra
vágyó Vendégeit. A három hálószobás, amerikai konyhás,
saját szaunával felszerelt, csodálatos tiszai panorámát
nyújtó vízen úszó apartmanunk vízen fekvő teraszával 4-6 fő
részére biztosít kényelmes elhelyezést. Kikötőnk parkjában
szalonnasütő- és bográcsolási lehetőség, illetve opcionális
kerékpár- és csónakbérlés teszi teljessé a tisza-parti idillt.
Éljen át páratlan élményeket a víz felett, a természetben!

szakadjon ki a nagyvárosok forgatagából és töltődjön fel a vadregényes Tisza partján!

Tulajdonos: varga lászló
Cím: 3387 újlőrincfalva, neptun kikötő

Tel.: +36 70 905 8787
e-mail: leilauszohaz@gmail.com; www.leilauszohaz.hu

Apartmanunk szolgáltatásai: elhelyezés 4-6 fő részére, tv, wi-fi, klíma,
szauna, amerikai konyha Tisza-parti panorámával, komfortos fürdőszo-
ba, panorámás terasz a Tisza felett, ingyenes parkoló, park

Kikötőnk szolgáltatásai: csónakbérlés, kerékpárbérlés,
szalonnasütő- és bográcsolási lehetőség, horgászstég, büfé

Távolságok: étterem: 5 km-en belül, termál strand:
8 km-en belül, szabad strand: 8 km-en belül, benzin-
kút és bevásárló központ: 8 km-en belül



Már a tavalyi évzáró rendezvényün-
kön ismertettük, hogy a tisza-tavi
haltelepítések szempontjából
mennyire tartalmas év lesz 2020.
Bemutattuk, hogy az egynyaras
ponty kihelyezési egyedszáma
idén soha nem látott szintre nő,
ám ekkor még nem sejtettük, hogy
hatalmas mennyiségű háromnya-
ras ponty is növelni fogja a tározó
pontyállományát.

CSUKA-, COMPÓ-  
és EGYNYARAS  

PONTYTELEPÍTÉSEK

A tavaszi kihelyezések sora az egynya-
ras compóval indult. A compó számára
kiváló élőhelyet jelent a Tisza-tó, a hor-
daléklerakódás fokozódása, valamint a
hínárnövényzet terjedése pedig még in-
kább kedvez neki. A horgászok körében is
nagyon kedvelt, ezért évekkel ezelőtt úgy
határoztunk, hogy telepítéssel segítjük az
állományát. Idén mintegy 70 000 példány
érkezett az Óhalászi-Holt-Tiszába, egy

olyan élőhelyre, ami minden igényének
megfelel. A compó után érkezett az elő-
nevelt csukaivadék. Kihelyezésük hely-
színeit előzetes zooplankton-vizsgálat
határozta meg, hogy a lehető legjobb táp-
lálékellátottságú vizekbe kerüljenek. Négy
szállítási nap alatt, egyenként 100 000
db-os tételben érkeztek meg a csukák,
amiket oxigénellátással felszerelt kádak
segítségével vittünk a kijelölt területekre.

A csukák és compók után a korábban
meghatározott telepítési struktúra sze-
rint április végén elkezdődött az egynya-
ras ponty eddig soha nem látott mennyi-
ségű halasítása. Csak ismétlésképpen:

Erre a korosztályra azért van szükség,
mert a ponty nem képes megfelelő
eredménnyel szaporodni a Tisza-tavon.
A gondot valószínűleg az ívóhelyek hiá-
nya és a haltáplálék-szervezetek kedve-
zőtlen összetétele együttesen okozza,
ezt egyelőre nem tudjuk befolyásolni. Az
egyértelmű megoldást a szaporodóhe-
lyek mesterséges kialakítása jelenti, ami
továbbra is a terveink között szerepel.
Az egynyaras halak már csak részben
planktonfogyasztók, megvásárolható-
ak, így az előbb említett problémákat
egyszerűen átlépjük. A korosztály nagy
egyedszámban szerezhető be, gyorsan
növekedik a tó természetes táplálékán,
tehát hatékonyan tudja növelni a Ti-
sza-tó pontyállományát.

Látható, hogy igyekeztünk nagy terü-
leten szétosztani a halakat, hogy mind-
annyiuknak legyen lehetősége meg-
felelő élőhelyet találni. Az előzetesen
ismertetett tervek szerint tehát évente
növeljük ennek a korosztálynak a kihe-
lyezését, a nagyobb egyedszám érdeké-
ben. Idén 25.000 kg-ot vásároltunk, ami
385.000 egyedet jelent. Vizsgálataink

és a horgászok visszajelzése alapján a
kispontyok rendkívül nagy hatékonyság-
gal hasznosítják a Tisza-tó táplálékbá-
zisát, így természetes körülmények kö-
zött nagy egyedszámban nevelkednek a
tározó vizében. Amint elérik a kifogható
mérethatárt, nyugodtan tekinthetők bio
minősítésű élelmiszer-alapanyagnak is.

INTERVENCIÓS HALTELEPÍTÉS

Május második hetében befejeződött a
rendkívüli, intervenciós pontytelepítés.
Ezzel a Magyar Akvakultúra és Halásza-
ti Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) kez-
deményezésére a Kormány igyekezett a
haltermelők segítségére sietni, ugyanis a
kialakult járványhelyzet miatt megszűnt
az export lehetősége, így jelentős hal-
tétel maradt a termelőknél. A Kormány
döntése nyomán az Agrárminisztérium
felügyelete és a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség szervezése mellett 27
haltermelő 1 176 658 kg háromnyaras
pontyát osztották el az állami tulajdon-
ban lévő horgászvizek halgazdálkodási
hasznosítói között.

A több tucat szakember közreműkö-
désével megvalósított komplex program

Az idei egynyaras ponty kihelyezése a következők szerint alakult:

Tisza-tavi
haltelepítések 2020-ban
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1 napos 2 napos 3 napos 7 napos Éves

Felnőtt 3 100 Ft 5 000 Ft 7 000 Ft 12 500 Ft 31 500 Ft
Ifjúsági 600 Ft – – – 5 600 Ft
65 év feletti – – – – 21 000 Ft
Turista 2 000 Ft – – – –
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

Tisza-tavi horgászjegyek

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

l érvényes állami horgászjegy (fogási napló egyben),
l érvényes horgászegyesületi tagság,
l érvényes területi horgászjegy,
l érvényes személyazonosító okmány,
l 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, sül-
lőre, balinra, kősüllőre lehet számítani. Télen ismét a ragado-
zóhalaké 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! Személyesen a Horgászati Központ irodájában ál-
lunk rendelkezésére. Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig.

TALáLKozzUnK A TISzA-TónáL!

során a Tisza-tó összesen 960 mázsa,
már fogható méretű hallal gazdagodott.
Az egyes haltételeket igyekeztünk a hor-
gászlátogatottságot és a közelben lévő
vízterület méretét figyelembe véve úgy
elhelyezni, hogy lehetőség szerint min-
den horgászunk részesüljön belőle.

KÉT- ÉS HÁROM-
NYARAS PONTYKIHELYEZÉS

Az előzőekben közzétett nagy számok
ellenére fontos leszögezni, hogy a tele-
pítések az intervenciós halasításokkal

még közel sem értek véget. Hátra volt
még a saját beszerzésű két-, illetve há-
romnyaras korosztály kihelyezése. A
haljelölési és visszafogási eredmények
azt mutatják, hogy a kétnyarasok július
végére – augusztus elejére elérik a Ti-
sza-tavon érvényes kifogható méretha-
tárt, a 35 cm-t. Ettől kezdve, tehát ez a
korosztály is a szabályosan megtartható
méretű csoportot gazdagítja. Ahogyan
korábban, úgy idén is 15 000 kg kétnya-
ras ponty érkezett, ami megközelítőleg
30 000 db-ot jelent. Az előzőekben szó
esett a háromnyaras pontyokról. Az in-
tervenciós haltelepítés nyomán renge-

teg piaci hal került a Tisza-tóba, ám ez
nem jelenti azt, hogy a saját beszerzésű
szállítmány telepítése elmaradna. ldén
több mint 11 000 kg, mintegy 5 500 db
fogható méretű pontyot engedtünk a Ti-
sza-tóba a tározó több pontján.

Ahogyan olvasható, az idén rendkívül
sok ponty került a tározóba. Bátran ki-
jelenthetjük, hogy 2020 a pontyok éve a
Tisza-tavon. Halőreink azért dolgoznak,
hogy a gazdag pontyállományt megőriz-
zék, így a szabályosan horgászó vendé-
geknek szép élményekben, valamint
finom és egészséges halételekben lehet
részük.

A telepítések részletes adatai

* Ajándékba kapja minden jogosult. A gyermekek részére szóló horgászjegy kiváltása nem igényel horgászvizsgát és horgászegyesületi tagságot.
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A Zádor-híd Karcag egyik ikonikus
helyszíne. Első látásra okafogyott
módon áll ez a híd a várostól nem
messze, a pusztában. Van oka
arra, hogy magányosan várja az
idő múlását, pedig hajdanán óriási
segítséget nyújtott a környéken
élők és dolgozók számára, hiszen
egykor szeszélyes ér folyt alatta.

A híd története egészen az alapkő-
jének letétele előtti időig, 1806-ig
nyúlik vissza. Ahogy azt a törté-

nelemórákon és a történelmi filmekből
tudjuk, az Alföld képe ebben az időben
nem olyan volt, mint ma. Az árvízszabá-
lyozás előtt a Nagykunságban is renge-

teg mocsaras, lápos terület volt, ame-
lyet az itt folyó Zádor-ér táplált, főként
egy kiadós eső után. A történelmi leírá-
sokból fennmaradt feljegyzések is ar-
ról tanúskodnak, hogy az Alföldön igen
nehézkes volt a közlekedés, a lovasko-
csik rendszerint elakadtak, vagy éppen
a Tisza körülzárt egy egész települést.
Nem volt ez másként itt sem, ráadásul
a Zádor-híd felé haladt az országosan
ismert és igen jelentős szerepet betöltő
„Só-út” is, ami Erdélyt és Pestet kötötte
össze. Nevéből adódóan nemcsak sót
fuvaroztak errefelé, hanem a hadsereg
is ezen az úton közlekedett, ami sokszor
megnehezítette az utazók életét.

Az 1700-as évek második felében már
postakocsik is szelték ezt a tájat és az
információ gyors célba érésének érde-
kében először egy töltést készítettek,

majd 1768-ban egy fahídról lehet érte-
sülni a korabeli dokumentumok alapján.
Ez lehetett a híd őse, de a természet
erejével nem tudott mindig megbirkózni,
egy-nagy nagyobb áradás során „meg-
adta magát” és rendszeresen kellett
karbantartani. Ennek a problémájával
Karcag város főbírája és Illéssy János
nagykunkapitány is foglalkozott. A Hely-
tartótanács sem tűrte az áldatlan álla-
potokat, ezért felszólította a kerületeket,
hogy oldják meg a közlekedés problé-
máját. Bedekovich Lőrinc mérnök lett
megbízva azzal, hogy készítse el a leen-
dő kőhíd tervét, viszont sajnos ezek nem
maradtak fent. Amíg az új, ma is látható
híd elkészült, ideiglenesen egy fahidat
húztak fel a Zádor-ér felett.

A hídépítési munkálatok 1806-ban
kezdődtek meg, alapkövét november

Több mint 200 éves

híd áll a pusztában 
– de miért?

Kovács Janka
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27-én rakták le. Az ehhez szükséges
köveket Tokajból szállították le és a
helyi pásztorok csodálkoztak az erős
kőlábain. Az első kapavágás után nem
kellett sokat várni, hogy teljesen elké-
szüljön: 1809-ben már át is adták a for-
galomnak.

A híd lett az Alföld legjellegzetesebb
kőhídja a maga 40 öl hosszával (76
m) és 9 nyílásával. Ugyan ma már ke-
vesebb nyílása van, hiszen 1830-ban
akkor árvíz volt, hogy az elsodorta a
két-két szélső pillérjét. Emiatt és a las-
san levonuló ár miatt ismét akadozott
a forgalom, de Szvitek Ignác szolnoki
ácsmester 24 nap alatt felhúzott ide
egy fahidat. 1833-ban kezdték meg a
kőhíd renoválását. Az öt belső lyukat
megtartották és a két szélső, beomlott
nyílást lebontották, majd a szárnyfa-
lakat a megmaradt hídrészt határoló
mederpillérhez illesztették, így ma már
csak ötlyukú hídnak lehet nevezni.

A folyószabályozások miatt eltűnt az
itteni mocsaras terület és a hajdanán
itt folyó Zádor-ér kiszáradt, ezért a híd
magányosan, egyedül áll a pusztában.
A környéke természetvédelmi terület.
71,5 hektáros szikes pusztán áll, ahol
a legjellemzőbb növény a cickafarok és
az üröm.

A térségben néhány védett és foko-
zottan védett madárfaj is előfordul: a

csatornák és laposok környékén a nagy
kócsag, a fehér gólya és a szürke gém.
A közeli szántókon még ma is költ a tú-
zok, de néhány évvel ezelőtt még a szé-
kicsér is költött itt. A közeli, Karcagi-I-es
számú belvízcsatornában, különösen a
„vizes években” több helyen volt meg-
található a mocsári teknős. A vadászó
madarak közül pedig nyaranta gyakran
látható a barna rétihéja, az egerészölyv,
a vörös vércse és a kékvércse.

A híd közvetlen környezetében, fol-
tokban megtalálható a heverő seprőfű
(Kochia prostrata) és a seprűparéj (Bas-
sia sedoides) is. A táj jellemzőjeként
az év nagy részében előfordul az üde,
nedves foltokon az ecsetpázsitos rét.
A környező csatornákban pedig általá-
nosak a keskenylevelű- és széleslevelű
gyékény, valamint a nád állományai.

Természetesen védetté lett nyilvá-
nítva, hiszen elképesztő kultúrtörténeti
értékkel rendelkezik. És a hidat olyan
jól megépítették, hogy még ma is áll és
bármikor megtekinthető.

Testvére, a hortobágyi Kilenclyukú híd
A Hortobágy ikonikus Kilenclyukú híd-

ja a Zádor mintájára készült és elhelyez-
kedéséből adódóan sokkal népszerűbb,
mint idősebb testvére. Egy régi fahíd he-
lyén épült klasszicista stílusban, 1827
és 1833 között Povolny Ferenc tervei
alapján.

Nézd meg drónvideón a hida-
kat! A Tisza-tó látványossága-

iról rendszeresen készít fotó- és
drónvideókat Fodor László, akinek
cikkünk Zádor- és Kilenclyukú-híd
képeit is köszönhetjük. A Tisza-ta-
vi Régió telis-tele van csodákkal,
amik nemcsak az emberek, ha-
nem a madarak szemszögéből is
érdemes megtekinteni. Az alábbi
QR kódokat beolvasva lehet eljutni
László oldalára és válogatni a sok-
sok videóból.

Weboldala:

Youtube csatornája:
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Az egykor itt álló fahíd 1697-ben épült
meg, és a nagy forgalom miatt elhasz-
nálódott, így egy idő után már nem felelt
meg a követelményeknek, egyre többet
kellett javítani és fenntartása is egy-
re több pénzbe került. A kőhíd építése
1827-ben kezdődött és nem zajlott ese-
ménytelenül: először a környékén lévő
homok nem volt építkezésre alkalmas,
majd az építőmester és a kőfaragók kö-
zött is elmérgesedett a viszony. A hídhoz
szükséges faragott kövek 1832-re értek
a helyszínre, de a csokipálya kőburkola-

ta is problémásan érkezett. Egy véletlen
folytán találtak rá Boronkai Ferenc toka-
ji szőlősgazdára, aki szőlőjében egy kis
kőfejtőt is működtetett és kiváló kocka-
követ állított elő, akitől Debrecen negy-
venköbölnyi mennyiséget vásárolt és a
szállításban résztvevő vállalkozó hajója,
ami 14 köbölt szállított volna, még a to-
kaji kikötőben elsüllyedt. 1833 tavaszán
elkezdték a kocsipálya kövezését, de a
munkát szakszerűtlenül végezték el, így
azt fel kellett bontani. Nagy nehezen
1833. június 24-re elkészült a kocsipá-

lya kőburkolata. A híressé vált kilenclyu-
kú kőhíd 167,3 méter hosszú és Povolny
úgy építette meg, hogy a feljárók széle-
sek, így a felhajtott gulyát, ménest a híd
mintegy kitáruló karként fogadta, meg-
könnyítve ezzel a jószágot hídra terelni
igyekvő pásztorok feladatát.

A Kilenclyukú híd szerkezetében az
elmúlt évszázadok nem okoztak káro-
sodást. Az 1980-as évek elejére a felü-
leti romlások miatt elkészítették a híd
felújításának terveit. 1981–1983 között
elvégezték a felújítást.

A hortobágyi kilenclyukú híd
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Termál Hotel
Pávai Gyógyszálló

2020. július 1-től 
a Termál Hotel Pávai *** Gyógyszálló 

szeretettel várja a kedves vendégeket!
Csodálatos környezet, simogató, 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

Aranycsésze Kávézó • 5340 Kunhegyes, Kisér u. 9. • facebook.com/aranycseszekunhegyes

Várjuk kedves Vendégeinket igényes környezetben,

udvarias kiszolgálással, kerthelyiséggel egész évben!

A gyermekeknek számos kikapcsolódási lehetó́séget 

rejt a Meseerdó́ Játszótér, ahol trambulin és miniautós

pálya is várja ó́ket.

Kínálatunkból:

kávék és kávékülönlegességek, cukrászsütemények,

palacsinta, helyben készült fagylaltok, limonádék, 

szörpök, és még sok-sok finomság…

Legyen a vendégünk!

Nyitva tartás: keddtó́l - vasárnapig, 11:00-20:00
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A mögöttünk lévő pandémiás őrület
sok mindenre megtanított minket.
Eddig is tudtam: az, amit 23 éve
csinálunk az nagyon gyorsan vala-
mi más töltetet kapott és több lett,
mint egy verseny vagy egy rendez-
vény. Azonban most már ez kézzel
foghatóvá vált számomra s több
tízezer ember számára. Amikor
ezeket a sorokat írom, nem tudha-
tom mi vár ránk pont akkor, amikor
Te, kedves olvasó ezt olvasod.

Egy biztos: a vírushelyzet alatt beindí-
tott KNMDRagadások több tízezres

nézettsége bebizonyította, hogy Kun-
madár egy Nagy Család. Egy igazi csa-
lád pedig óvja, védi a tagjait. Szellemi
és fizikai kiteljesedést biztosít tagjai
számára s egy olyan bizton-
ságot nyújt, amelyben
azzá válhatunk, akik
vagy amik szeret-
nénk hogy legyünk.

Ezt tanította ne-
kem ez az időszak
s az elszeparált-
ság ellenére any-
nyi, de annyi új és
régi kapcsolatot,
visszajelzést, tá-
maszt nyújtott, hogy
ez tényleg megmutat-
ta azt, hogy Kunmadár
több mint egy verseny, több
mint egy rendezvény.

Versenyzőkké váltak nézők, ha arról
volt szó, hogy csak így lehet valaki része-
se a nyitó futamnak. Külföldi versenyzők
váltottak magyar licencet, ha arról volt
szó, hogy csak így versenyezhetnek,

azaz egy Európai közösséget mozgatott
meg az elszigetelődés és a Kunmadár
Szellem! Mire ezt a cikket olvasod, már a
vészhelyzet után újraindított szezon két
versenyén túl vagyunk, s nagyon remé-
lem Te is olyan élményekkel lettél gaz-
dagabb Kunmadárnak köszönhetően,
melyek felejthetetlenek. Újra találkozni,
újra megölelni egymást, vagy csak so-
molyogva összekacsintani s közben a
száguldó gladiátorok nemes küzdelmét
élvezni és a hihetetlen kaszkadőrmutat-
ványoknak őrjöngeni – ez Kunmadár, s
ennél egy kicsit több!

Találkozzunk még két futamon:
Augusztus 20-án és 21-én, az Extrém
Fesztiválon és szeptember 20-án a
Végső Összecsapáson koncertekkel,
tűzijátékkal, stuntversennyel, autós és
motoros gyorsulással, valamint Drift
Show-val! Utána újra légy részese 2021-
ben is, ennek a Családnak!

Mert tudjátok az örökérvényű szlogent:

Kunmadár Hazavár!

 Kunmadár
Több mint

egy 
verseny!

facebook/instagram 
kunmadarasmotorsport

Info: 
www.kunmadarasmotorsport.hu
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A Nagykunságban készített sza-
badrajzú és szálán varrott kisszá-
mú párnavéghímzés elnevezése a
kunhímzés. Len, kender, háziszőttes
vászonra varrták finom szőrfonallal.
Mintázatuk az országos minta-
kincshez kapcsolódik, de a színe-
zetük eltér. E különleges hímzés
történetét Bozsó Sándorné - a kun-
madarasi Kunrózsa Hímző Szakkör
vezetője segített bemutatni.

A kunhímzés alap mintakincsét a
Moldva vidékéről hozhatták elő-
deink. A legkorábbi munkák a 17.

és a 18. században készültek, de virág-
korát a 19. század közepén-végén élte,
majd hanyatlásnak indult. Eredetileg
párnavégeken, később lepedőszéleken
alkalmazták. 1932-ben Kiss Lajos és
Györffy István néprajzkutatók találtak
15 db rajzot, ami akkor 100 éves volt.
Ezeket mentették át az utókor számára,
hogy a dédanyák, nagyanyák munkái
ne menjenek feledésbe. A hosszú
kihagyásnak az volt az oka, hogy a
rackajuh tenyésztéséről áttértek a
merinói juh tenyésztésére és ennek
a fajtának nem volt olyan hosszú-
szálú gyapja, így nem tudtak mivel
hímezni. „1935-ben a kunhegyesi
Református Szeretet Nőegyesület
fáradozott azért, hogy a kunhímzést
életre keltse.” Hirdetést adtak fel, hogy
akinek van a tulajdonában párnavégen,
törölközőn régi kunhímzés, vigye be a
lelkészi hivatalba, mert újra szeretnék
ébreszteni a kunhímzést. Így is lett. In-

nen indult újra, így terjedt át Karcagra,
Kunmadarasra. Az 1970-es években sok
kunhegyesi, madarasi háziasszony dol-
gozott be Karcagra, az 1952-ben meg-
alakult Háziipari Szövetkezetbe és újból

varrták a párnavégeket, asztali futókat,
készítették a szűrhímzést. E formák

tehát nem öröklés útján jutottak el
egyik nemzedéktől a másikig, ha-
nem az eltanulás, elsajátítás folya-
matában váltak a különféle típusú
közösségek tagjainak birtokává.

2014 októberében a Nemzeti
Művelődési Intézet megyei irodája

„Újra öltünk, örökítünk” címen prog-
ramot indított, amelyhez Kunmadaras

is csatlakozott. A Művelődési házban
tízen kezdték el a munkát, mint foltvar-
rók. Egy karcagi hímző segítségével ta-
nulták meg a kunhímzés technikáját. A
tevékenység célja az volt, hogy a hímzés
hagyományát és tudását átörökítse a
fiatalabb generációnak, valamint meg-
mentse e szépséges motívumkincset az
utókornak. A program egy kiállítással zá-
rult 2015 márciusában. Mivel a környező
települések is részt vettek a program-
ban, így sok szép munkát gyűjtöttek be.
Eredeti madarasi gyűjteményhez is hoz-
zájárultak, mint Kővári Sándorné, nap-
jaink kunhímzésének egyik legnagyobb
alakjának zsűrizett hímzéséhez. A lel-
kesedés és a hímzés szeretete erősebb
volt annál, hogy abbamaradjon a meg-
kezdett munka, így a projekt elérte azt a
nem titkolt szándékát, hogy tovább éljen
a településen a kunhímzés művelése.

Lelkesedéssel varrogatták a szebbnél
szebb mintákat. Sok-sok utánajárással

Kovács Janka

A kunhímzés újraéledése

Bozsó Sándorné munkái
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Szabó Sándorné Orbázi Julianna
A kun- és szűrhímzés nagyon gazdag anyagát találtuk nála. Lakásdíszként használják a 
hibátlanul elkészített, nagyon igényes, változatos szín- és formavilágú kézimunkákat.
Fiatalon is érdekelte a varrás, a hímzés. A napi munka után kikapcsolódást jelentett
számára a késő estébe nyúló kézimunkázás. A szomszédjában lakó Semsei Juliska
néni bedolgozó volt a Háziipari Szövetkezetbe, tőle szerezte a mintákat – átrajzolta, ki-
szurkálta, drukkolta azokat. Szenvedélyévé vált az önszorgalomból elsajátított hímzés.
Gyermekei is kedvelik a díszpárnáit, terítőit.

Berczi Imréné Farkas Julianna (1928 2015)
Nagymamájától tanult meg hímezni 10-12 évesen. A kunhímzést már felnőtt-
ként sajátította el a Karcagról kijáró oktatótól, mert elhatározta, hogy a ház-
tartási munka mellett dolgozni fog. Ezt a tanfolyamot elvégezve lett bedol-
gozója a Háziipari Szövetkezetnek. Innen szerezte nyugdíjjogosultságát is.
Örömet jelentett számára, szívesen készítette a kunhímzést. Eleinte kihozták
a munkát Karcagról, később megadott időre nekik kellett beszállítaniuk. Filc-
re, kressvászonra varrtak. Készítettek mellénydíszítéseket, szűrhímzéseket.
Lapos hímzéssel blúzanyagra is varrtak ruhadíszeket. Munkáikat külföldre is
szállították. Sok terítőt, párnát, asztali futót varrt ajándékba is. Néhány dara-
bot megőrzött saját szobájuk díszítésére, ebből láthatunk néhányat a fotón.

Kővári Sándorné Balogh Julianna (1934–1986)

A kun minták őrzője és feldolgozója volt. Háztartásbeliként kunhímzést készí-
tett Váradi Margitnak – így indult művészi pályája. Később a karcagi HISZ-nek
lett a dolgozója. Eleinte ott is hímzett, később már tervezte a mintákat. Elvégez-
te a Népi Iparművészeti Akadémiát, 1984-ben megszerezte a népi iparművész
végzettséget. Az 1970-es évektől tervezett budapesti „Clara” Szalonnak, divat-
bemutatókon vett részt munkáival. Terítőket, ruhadíszeket tervezett. A helybeli
általános iskola lányait is tanította a kézimunkázásra.

igyekeztek a régi mintákat felkutatni,
visszanyúltak egészen Győrffy István –
néprajzkutató – anno Kunmadarasról
gyűjtött mintáihoz.

Ma már terítőket, párnákat, futókat
hímeznek, de mindenki készített ma-
gának kun hímzett blúzt is. Időközben
gyarapodott a létszámuk, így már ti-
zenketten vannak. A közeli települések-
re: Kisújszállásra, Törökszentmiklósra
és különböző rendezvényekre szoktak
meghívásokat kapni. Kiállítandó munká-
ikat minden évben viszik Kunhegyesre,
a „Mihály napi Sokadalomra”, de Buda-

pesten, a Vajdahunyad várában, illetve
2018-ban Tiszafüreden a Kultúra napja
alkalmából is volt kiállításuk. Bácskos-
suthfalván (Ómoravicán) szakmai na-
pokon is részt vettek, ahol munkákat is
cseréltek.

A Kunrózsa Hímző Szakkör idén ün-
nepli működésének 5. évét jubileumi
kiállítással. Sok-sok tervük van, a Nép-
művészeti Múzeumban található régi
motívumokat is újrakészítik majd. A
varrás szeretetének, a kitartás és az
alkotás jól sikerült kombinációjának
köszönhetően a heti rendszerességgel

tartott közös varrás a tagok életében
igen fontos szerepet játszik. Olyannyira,
hogy mára a kézzelfogható cérnaszálak
mellett, láthatatlan kötelékek is össze-
fűzik őket, így alkotva igazi közösséget.

2019 szeptemberében hirdették ki az
UNESCO Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti jegyzékére felkerülő legújabb
elemeket, köztük a kunhímzést. A ran-
gos elismerés bizonyítja, egy igazán
hosszú és sokak együttműködésén ala-
puló folyamat eredménye, hogy máig él
a kunhímzés hagyománya Kunmadara-
son és a Nagykunságban.

Saska Imréné Fagyal Mária

Mint ahogy Kunmadarason több helyen, az ő családjukban is verte édesanyja a csip-
két. Így tanulta meg már 10-11 évesen. A kunhímzést Péterné Juliska nénitől, a Kar-
cagi HISZ dolgozójától tanulta, ahová ő is bedolgozott később.

Emlékezetes hímzései közé tartozik a kecskeméti Polgármesteri Hivatalba készí-
tett kecskés falvédője. Kiérdemelte a vállalat kiváló dolgozója címet. A mezőkövesdi
Jankó Bori pályázaton 3. helyezést ért el, ahová tervezői nevezték be.

A kunhímzés jeles őrzői
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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

ÚJ

ÚJ

06-30/370-5701

szantocsonak@gmail.com

www.szantocsonakmotor.hu



A vízi sportok szerelmesei, a horgászok, a családok,
a pihenni vágyók is megtalálják a számításukat, cso-
dálatos természetközeli helyen, családias légkörben.
Szolgáltatásaink:
G Kikötőhely biztosítása hajók, csónakok, vitorlások

részére
G Tisza-tavi vízitúra
G Horgászat: etetett helyen, horgász sziget, horgász 

versenypálya épült a kikötőben, ahová választékos
programokkal várunk minden kedves horgászni 
vágyót 

G Kishajóvezetői tanfolyam szervezése
G Hajók téli tárolása őrzött helyen
G Kikötői büfé 

TAlKozzunK A TiSzA-Tó pArTján!

Tündérrózsa Hajókikötő, Sarud
Kapcsolat: ifj. Gál János
Telefon: +36-20/619-3025

e-mail: gal.janos@sarudikikoto.hu

Kapcsolat: Gál János
Telefon: +36-20/969-0037

e-mail: tunderrozsahajokikoto@gmail.com

A TiSzA-Tó eGyiK leGnAGyobb vízi SporToKrA iS AlKAlmAS medencéJéneK pArTJán
várJuK KedveS vendéGeinKeT A SArudi

TündérrózSA HAjóKiKöTőbEn!

Kedves Olvasók! Üdvözöl titeket a

Vasmacska bisztró 
A SArudi TündérrózSA HAJóKiKöTőbő

Szeretettel várjuk egy családias, nyugodt és termé-
szetbarát közegben minden meglévő és új barátainkat!
megfáradt bicikliseket, hajósokat, pecásokat, vagy
csak éppen erre sétálókat egyaránt szívesen fogadunk
hétköznapokon 7 órától, hétvégéken pedig 6 órától

G frissensültek G hamburgerek  
G hot-dog G gyros, 

valamint változatos napi menük. 

Továbbá kimért, csapolt, dobozos, üveges alkoholos 
és mentes hideg italkínálattal frissítheti fel magát.

Szeretnél a Tisza-tó vizén lévő lakóhajón a felkelő
nap fényeire, a madarak csicsergésére,

a halak csobbanására ébredni?

Akkor válaszd  
a sarudi Tündérrózsa Hajókikötőben

lévő hajónkat!

A vízen lévő 78 m2 –es, 6+4 személyes lakóhajón
akár az ágyból is horgászhatsz!

Szeretettel és minden tőlünk telhető segítséggel
várjuk, kedves vendégeinket.

Jó pihenést-horgászást és kikapcsolódást kívánunk!
Kapcsolat: Kakukk Sándor

Tel.: 06-70/3250153, 06-30/341-4805
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Azt már jól tudjuk, ha kikapcso-
lódásra vágyunk, a Tisza-tó a
legjobb választás. Minden te-
lepülésnek megvan a maga
bája, varázsa és sajátos-
sága. Most azt szeretnénk
bemutatni, miért válasz-
szák Tiszaderzset!

Falusi vendégszeretet
Aki járt már Tiszaderzsen meg-
tapasztalta, aki még nem, ki kell
próbálnia. Az itt élő emberek min-
dig nagy szeretettel várják a láto-
gatókat, az újonnan érkezőket is régi jó
ismerősként, gyakran
családtagként fogad-
ják. Bár a község nem

a nagy fesztiválok hazája, mégis évről
évre megrendezésre kerül a falunap, amit
már hagyományosan Kárásznapnak ne-
veznek. Az évek alatt a környék egyik
legjelentősebb gasztrofesztiváljává nőtte
ki magát. Aki ezen egyszer részt vesz, a
saját bőrén tapasztalhatja, milyen szívé-
lyes fogadtatás várja az idelátogatókat.
Az egész napos programot fellépők sora
teszi színesebbé, mégis ami igazán kü-
lönleges élményt nyújt, az a főzőverseny
csapatainak bográcsaiban, üstjeiben és
serpenyőiben készülő finomságok. Ha
erre járunk, bátran keressük fel bármelyik
csapatot, hisz biztosak lehetünk benne,
hogy mindenki számára akad egy kis
kóstoló! Ezen kívül minden évben 1000
db sült hal kerül kiosztásra a résztvevők
között.

Az év többi részében is számos ki-
sebb program valósul meg, amiken a
közös jellemző mindig a rendkívülien
családias hangulat. Februárban a Far-
sangi retrodiszkó indítja az évet, ahol a
’80-as és ’90-es évek slágerei segítenek

elfeledtetni a hosszú tél minden szomo-
rúságát. Akit pedig az élőzene hoz láz-

ba, annak melegen ajánljuk az őszi
szüreti felvonulást, és az azt követő

Szüreti bált. Emellett minden neve-
sebb ünnepen, programok várják
a kicsiket és a nagyokat egya-
ránt. Decemberben az adventi
időszakot minden hétvégén
külön program követi, és a Min-
denki karácsonya zárja az évet.

Több vendégház és panzió is
várja a pihenni vágyókat. És ha

a kedves olvasó, egy itt eltöltött
kellemes hétvége után azon kapja

magát, hogy eladó házat keres kis
falunkban, ne lepődjön meg, nem Ön

lesz az első, akit magával ragad a ked-
vesség, ami az itt élő
emberekből árad.

Tisza-tó, a csendes folyó
Igen, jól olvassa, ez nem elírás! Bár

tóként emlegetjük, mégis e csodálatos
természeti jelenség, ami Tiszaderzs kö-
zelében elénk tárul, nem egy tó, hanem
egy folyó, a Tisza! Az 1973-ban épült
Kiskörei Erőmű megépítésével kezdő-
dött a terület feltöltése. Akkor, a tiszai
áradások szabályozása és az Alföld
jobb vízellátása volt a cél. De amit kap-
tunk, több ennél. Az elárasztott területe-
ken olyan sajátos és egyedi élővilág ala-
kult ki, amelyhez hasonlót még tervezni
sem lehetett volna. A folyó medrének
mindkét oldalán hatalmas árterek, rétek
és erdők kerültek víz alá, olyan lakókör-
nyezetet biztosítva az állatoknak, ahol
az életüket már semmilyen emberi té-
nyező nem zavarja meg.

A Tiszaderzsi kikötő, a horgászok pa-
radicsoma. Minden településen találha-
tó egy vagy több csónakkikötő, de talán
ez az egyetlen, ami kifejezetten a horgá-
szoknak lett megálmodva. Itt nincsenek

Miért 
pont

Tiszaderzs?!
„Nagyapáink mondják, Tiszaderzset 

és környékét látni olyan, mintha a múltba 

csöppenve, az emberfia a jövőbe tekintene.”
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strandok, nincsenek hatalmas vízi jár-
művek. Nincs tolongás, nincs túlpezs-
gő élet. Ami itt vár Önre, az a színtiszta
nyugalom. A kikötőből elindulva köny-
nyen elérhető az élő folyószakasz, de
találhat kis csatornákat, rejtett zugokat,
szigeteket és a nagy Sarudi rét is pár
percre elérhető. Aki pedig nem rendelke-
zik csónakkal, vagy csak szeretne a par-
ton üldögélve várni a kapitális fogásra,
az megteheti a gát oldalán kialakított
horgászhelyek bármelyikén, amiről a
„kubik” kényelmesen elérhető. És egy
érdekes adat, ami vonzóbbá teheti
az itteni horgászatot: a tavalyi évben
a Tisza-tóból fogták ki a legnagyobb
amurt Magyarországon, ami 30,1 kg-ot
nyomott.

És ha nem a horgászat hozta Ti-
szaderzsre, akkor sem fog unatkozni.
Csónak- és kenutúrák várják, hogy fel-
fedezze a természeti csodákat, amit a
folyó és környezete rejteget. Tapasztalt
túravezetőkkel járhatják be a környéket,
akik olyan helyekre kalauzolják el Önö-
ket, amikről gyakran még az itt élők sem
tudnak. Ha pedig úgy érzik, hogy meg-
van Önökben a kellő bátorság és elhiva-
tottság, szabadon bérelhetnek csónakot
és kenut is, hogy maguk fedezzék fel a
Tisza-tó élővilágát. Akkor sem kell el-
keseredni, ha kicsit félnek a víztől, vagy
csak épp szeretnének a parton marad-
ni, mert kerékpárral akár az egész tavat
is körbetekerhetik, amihez a kikötőben
még biciklit is tudnak kölcsönözni.

Az érintetlen Cserőköz
Bár a Tisza-tónál szinte minden a víz kö-
rül forog, a turizmus különféle változatai
épültek a látogatók igényeinek kielé-
gítésére. Tiszaderzs mégis egy másik
alternatívát kínál az idelátogatóknak. A
Tisza régi medre által körülölelt terület
tökéletes választás egy kellemes túrá-
hoz. A Holt-Tisza gátján végigsétálva a
természet szinte háborítatlan arccal te-
kint ránk, állatok és növények számtalan
faja található meg ezen a területen.

A Cserőköz egy nagyjából 150 éves
terület, de már korábban is szerepelt fel-
jegyzésekben. A Tisza 1865-ös szabá-
lyozásának eredményeképpen alakult

ki a ma is ismert táj. A holtágat régen
változatos mezőgazdasági területek
ölelték körül: szántóföld, legelő, gyümöl-
csös és több tanya. Mára már csak a
szántóföldek maradtak, de azok válto-
zatossága is szemet gyönyörködtető.

Érdemes május első felében meglá-
togatni a környéket, hiszen a végtelen
napsárga repceföldek szívmelengető
látványt nyújtanak.

Az erdőben sétálva, rábukkanhatunk
a ’30-as években kihaltnak hitt növény-
re is: a kunsági bükkönyre, ami 2003
óta fokozottan védett faj. Legnagyobb
populációja még mindig a Tiszaderzs
határában lévő árterületeken található.
Érdekes növénnyel találkozhatunk az
erdők menti területeken is: a fekete di-
óval, amely leginkább egy megtermett
és éretlen zöld narancsra hasonlít. Ter-
mése ehető, mint kisebb társáé, de bel-
ső része kisebb, héja jóval keményebb.
Így elsősorban nem a termése, hanem
értékes faanyaga miatt termesztik.
Másik tulajdonsága, hogy az őzek nem
szeretik, ezért ezen a területen a vad-
kárkivédésre jelent meg. A holtág felső
szakaszán kidőlt fák sora jelzi, hogy a
területen megjelentek a hódok is. A te-
rületet szemlélve azt gondolhatnánk
elsőre, hogy fatolvajok pusztítottak, de
ha közelebbről megvizsgáljuk, akkor
a törzsek körüli forgácsok bizonyítják,
hogy ezeket a fákat hódok döntötték ki
azért, hogy hozzáférhessenek a lomb-
koronákhoz. Ha elég türelmesek és
csöndesek vagyunk, madárfajok széles
skáláját is felfedezhetjük.

A Cserőközbe 4 járón keresztül jut-
hatunk el. A településtől legmesszebb,
Tiszaszőlős határában található a
Görcsösfoki-járó. Ha visszafelé hala-
dunk, a következő a Ré-járó, középen
helyezkedik el a Dósa-járó és a végén a
Farkas-járó zárja a sort, de a gáton is
végigjárhatjuk az utat. Bármelyik lehe-
tőséget választjuk, olyan látvány fogad
minket, ami miatt biztos vissza fogunk
térni Tiszaderzsre!

Kóbor István

Nagyapáink mesélik: régen ittunk a Tisza vizéből!
„Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza!”
Mi azt mondjuk: csudaszép az otthonunk és a környéke!
JöJJöN TISZADERZSRE, HA BÉKÉS PIHENÉSRE VágyiK!
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A Tisza-tónál megannyi természeti érték fellelhető,
amelyek felfedezése a látogatóra vár. Az egyik csoda
a partifecske telep, amiből többet is lehet találni a tó
környékén. Egy ilyen telepre sikerült eljutnunk a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
őre és barátunk, Kiss Ferenc jóvoltából, aki bemutatta
ezt a védett madárfajt.

A telepek pontos helyéről nem fogunk beszámolni, hiszen
nem szeretnénk, ha turistalátványosság lenne belőlük.
Már csak azért sem, mert védett állatok, így zavarásuk

tilos. Aki az ország bármelyik pontján véletlenül egy ilyen te-
lepre lel, az figyelmeztető táblával is találkozhat. Itt hívnánk
fel a figyelmet, hogy a tábla vonala után senki ne lépjen bel-
jebb! Ha szerencséje van, akkor messziről is láthatja a felhő-
ben repkedő fecskéket és bizton állíthatjuk, hogy ugyanakkora
élményt nyújt, mint közelről. A madarak védelmére a Termé-
szetvédelmi Törvényben foglaltak vonatkoznak, miszerint:

„Tilos a védett állatfajok egyedeinek zavarása, károsítása,
kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékeny-
ségének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihe-
nő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Ezt akár be is lehetne magolni, hiszen rengeteg más védett
fajra is vonatkozik, és a közelmúltban épp a szabály megsze-
gése miatt omlott be az egyik telepen egy fal, amelynek üre-
geiben megannyi tojás volt… Tehát, ezért sem fogjuk megadni
a pontos helyszínt.

Madárszerető magánszemélyek

A partifecskék (Riparia riparia) kedvelt helye a folyók mentén
található homokos, szakadó partfal, ahova beáshatják költő

üregüket, amik akár egy méter hosszúak is lehetnek. E helye-
ken minden feltétel adott egy boldog fecskeélethez, hiszen
van lakóhelyük, van mit inniuk és nem utolsósorban van mit
enniük, a sok apró repülő rovar miatt. A repülés meglehetősen
sok energiájukba kerül, ezért eközben folyamatosan esznek,
ha pedig még a fiókákat is etetni kell, akkor ennél is több táp-
lálékra van szükségük. Sajnos, nem sok természetes hely van
számukra. Főleg emberi tevékenységek következtében ma

Kovács Janka

A Tisza-tó
egyik csodája: 

a partifecske-telep
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már nemcsak az ereszek alatt fészkelő molnárfecskék vagy
az istállókat kedvelő füstifecskék szorulnak segítségre, ha-
nem a partifecskék is – az utóbbiakkal kevesebbet találkoz-
hatunk, pedig jelenlétükre is számít az ökológia. Ahogy mű-
fecskefészket is lehet ma már készíteni vagy venni, úgy egy
kis odafigyeléssel vagy egyszerűen csak a terület békén ha-
gyásával létrejöhetnek a meredek homokos-löszös falakban a
partifecske telepek is. így van ez például a Fazekas Szabolcs
tulajdonában lévő egyik földterületen is, ahol a természetba-
rát-szemléletnek hála, igen jelentős partifecske telepen sike-
rült gyűrűznünk.

– Noha, ezek nem a klasszikus értelemben vett folyó men-
ti szakadó-partokon kialakult fecsketelepek, mégis rendkívüli
jelentőséggel bírnak a globálisan évről-évre csökkenő fecske-
állomány miatt. A hajdani homokbányák régen leomlott falait
vették birtokba a védett madarak. A helyileg illetékes termé-
szetvédelmi őr és a terület tulajdonosai jóvoltából a telepek
folyamatos zavartalansága biztosítva van. Ennek következté-
ben május végére már öt nagyobb és néhány kisebb telepen,
együttesen 3500-at meghaladó partifecske (Riparia riparia) és
megközelítőleg 1000 új gyurgyalag (Merops apiaster) költő-
üreg volt az általuk birtokba vett régi falmaradványokban –
mondta Kiss Ferenc, természetvédelmi őr.

Ott jártunkkor, több mint 350 fecske került a megfogásukra
kialakított hálóba, valamint egy gyurgyalag is, ami szintén ka-
pott egyedi sorszámú jelölőgyűrűt.

– Azért van szükség ezekre az eseményekre, hogy megtud-
juk, az előző évben is itt voltak-e, vagy esetleg egy másik te-
lepről érkeztek. Több alkalommal is jártunk már itt. Volt, hogy
csak száz, de volt olyan alkalom is, amikor két-háromszáz ma-
dár adatát is felvittük a rendszerbe. Nagyon érdekes volt, hogy
az egyik alkalommal meggyűrűztünk egy fecskét, amit egy hét
múlva már Győr környékén fogtak meg. Hihetetlen, mekkora
területet tudnak bejárni rövid idő alatt – fogalmazott az őr.

Több zsák fecske lóg a karomon

Hogy minél kisebb legyen a zavarás, a gyűrűzést is a lehető
leggyorsabban és legszakszerűbben kellett végrehajtani, ami
egy természetvédelmi hatósági engedéllyel végezhető kutatá-
si tevékenység. Odúik elé egy speciális puha hálót húztunk ki,
amibe beleakadtak, ezt követően egyesével bogoztuk ki óva-
tosan a kis fejüket, lábukat, majd a kiszabadítottakat egy puha
védőzsákba tettük a gyűrűzésig. A fecskék nagyon törékeny
jószágok. Egészen addig vártam lelkesen, hogy kiszabadít-
hassak én is néhányat, míg a háló elé nem kerültem. Ekkor
úgy éreztem, hogy nincs elég rutinom ebben és inkább a ma-
dárzsák-tartó szerepét töltöttem be, mert féltem, hogy kárt te-

szek bennük. Az élmény persze így is óriási volt, hiszen sosem
lógtak még partifecskék a karomon.

Ezután a szakavatott kezek egyesével megmérték a súlyu-
kat, a szárnyaik hosszát. A hasukon lévő folt alapján azt is
meg lehetett állapítani, hogy az adott példány hím-e vagy tojó,
és hogy mennyi ideje kotlik. Mint megtudtuk, reggelente álta-
lában a hímek vannak szolgálatban, míg a tojók a tojásokon
ülnek.

– Két éve geolokátorral is jelöljük a fecskéket, aminek se-
gítségével megtudhatjuk, hogyan vonult a madár Afrikába és
vissza. Korábban úgy gondoltuk, hogy az őszi vonulás egy
lassú folyamat és a lokátornak köszönhetően megdöbbentő
adatokat kaptunk. A felső-tiszai telepen körülbelül július 10-
ig tartózkodtak, majd eltűntek onnan, másfél hónapon át egy
másik helyen voltak, ahol próbáltak felhízni a vonuláshoz. Ez-
után elindultak. Görögországból kaptunk jelet róluk, majd in-
nen csupán három nap kellett nekik ahhoz, hogy Afrikába, a
Csád-tóhoz érjenek. Ez azt jelenti, hogy három nap alatt 4000
kilométert tettek meg étlen-szomjan. A tavaszi vonulás sokkal
lassabb szokott lenni, az akár két hétig is eltart. Azért fonto-
sak a vonuló területek melletti nádasok, mert ezek a madarak
számára olyanok, mint nekünk a „benzinkutak”, ahol útközben
megpihennek és esznek-isznak. Ha nincs meg ez a nádas, ak-
kor viszont nem tudnak hol pihenni és enni, ami óriási prob-
lémát jelent számukra – ezt már Dr. Szép Tibor ornitológus
mondta, aki már több évtizede a tiszai partifecske-állomány
kutatásával foglakozik. Tőle megtudtuk, hogy a legidősebb,
általa meggyűrűzött fecske kilenc éves volt, ami matuzsálemi
kornak számít.

A fecskék élete nem egyszerű és mi, emberek esetenként
még nehezebbé tesszük számukra. A Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság programjait érdemes figyelemmel követni,
hiszen nyílt madárgyűrűzéseket is szerveznek, amelyeken
testközelből ismerhetjük meg a madarakat.
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JEGYEK országszerte kaphatók!
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Dr. Koska Gábor állatorvos
mobil: +36 (30) 94-54-101

e-mail: info@drkoska.hu; web: www.drkoska.hu

rendelő címe: Tiszafüred, Csillag út 10.

  drkoska

Minden gazdi ismeri azt az érzést, amikor egy kirándulás előtt bepakol a
bőröndjébe, és mindezt a világ legnagyobb fájdalmával nézi a kutyája. Ha
a Tisza-tóra mentek, akkor nem kell ezeket a pillanatokat átélni, hiszen a
négylábú pajtásokat is szívesen látják! A Tiszafüreden rendelő dr. Koska
Gábor állatorvost és lányát: az állatorvostan-hallgató Hedviget kértük
meg, hogy ajánljanak néhány kutyás Tisza-tavi programot.

1. Természetjárás
A csónakázás remek közös

program lehet mindkét fél számára.
Minden kikötőbe beengedik a kutyákat
és a legtöbb túravezető is szívesen látja
csónakjában őket. Csak akkor induljunk
velük útnak, ha nem tengeribetegek,
azaz ha azt látjuk rajtuk, hogy ők is jól
érzik magukat a vízen.

A környék két tanösvényére: a Tiszavi-
rág Ártéri Sétaútra és az Örvényi Pákász
Tanösvényre is bevihetjük magunkkal
őket, illetve a legtöbb étterem kerthe-
lyiségébe is. Kutyapanzió nincs a kör-
nyéken, ezért érdeklődjünk előre, hogy a
kiválasztott úticélunk kutyabarát-e! Bár-
merre is járunk, „kutyaürülék-zacskót” vi-
gyünk magunkkal, hogy tisztán hagyjuk
a környezetet utánuk.

2. Kerékpározás
A KRESZ szabályai szerint, ke-

rékpár mellett nem lehet futtatni a ku-
tyát sem pórázon, sem pedig anélkül.
A kutyás tókerülést inkább utánfutóval
vagy erre alkalmas hordozóval ajánlják
az állatorvosok sok-sok megállóval és
lehetőleg hűvösebb időben, a hőguta el-
kerülése miatt.

3. Strandolás

A tó partján szinte bárhol úsztathatjuk
őket úgy, hogy ne zavarjuk ezzel az eset-
legesen környéken lévőket! Ezeken a
helyeken fokozottan figyelnünk kell arra,
hogy ne lépjenek sulyomba. Ha beletörik
a tappancsukba és nem tudjuk kiszed-
ni, akkor mielőbb állatorvoshoz kell vele
fordulni. A tónál két helyen van kijelölt
kutyastrand. Az egyik Tiszafüreden, a
Morotva félszigetnél található. Parkosí-
tott területtel, néhány játszótéri elemmel
van felszerelve. A másik pedig Sarudon,
az Élményfalu strandjánál, a Kalandpart
mellett van.

4. Programok
A Bajba Jutott Állatokért Ala-

pítvány idén már harmadik alkalommal
rendezi meg a Dogs ’n Nature elneve-
zésű jótékonysági rendezvényét a Sza-
bics kikötő Tiszavirág Ártéri Sétaútján.
Bevételéből a tiszafüredi Gyepmesteri
Telepen gazdira váró kutyák állategész-

ségügyi ellátását finanszírozzák. Ezen a
napon különféle programokkal várják a
párosokat, mint például csónakázás, ku-
tya–gazdi fotózás, kvízjátékok, kincske-
resés, vagy hobbikutyashow. Idén nyá-
ron várhatóan folytatódik az állatorvosi
rendelő felelős gazdi képzése is, amin
a mindennapok legapróbb előforduló
helyzeteitől, egészen a komolyabb prob-
lémákkal is foglalkoznak az ingyenes
előadássorozaton.

Nyitva tartás:
mindennap

9-től 20 óráig

kutyamosotiszafured

@kutyamosotiszafured

4
TOP kutyás program

– A Koska Állatorvosi Rendelő ajánlásával – a Tisza-tónál

FONTOS! Sose felejtsük otthon az ol-
tási könyvüket, valamint érvényes ol-
tással induljunk velük útnak! A Tisza-tó 
környékén rengeteg a fertőzött kullancs
és szúnyog. Mielőtt baj történne a csí-
pésük miatt, még az utazás megkezdé-
se előtt, időben kezdjék el használni a
védekezéshez szükséges szereket!

TIPP: A rendelő épületében megnyílt
a Bark n Shine önkiszolgáló kutyafür-
dető, ami óriási segítség lehet, ha az
egész napos kirándulás után tisztán 
szeretnénk látni kedvencünket.



Acukrászda 2010. május 1-jén nyitott a 33-as főút mellett. 
Az üzletben naponta 16 féle főzött fagylalt, fagylaltkely-
hek és jégkristály várja a frissülni vágyókat. Gyümölcs-
fagylaltjaink 70% gyümölcsöt tartalmaznak. További 
újdonság a diabetikus fagylaltok megjelenése kínála-
tunkban. Kávéinkat az egyik legjobb minőségű és leg-
népszerűbb ILLY termékeiből készítjük, az ízesített kávé-

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

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

Térjen be hozzánk, 
és TapaszTalni 

 fogja, hogy nálunk a minőség uTán 
a vendég az első!

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

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

Apartmanunk 2 db háromfős ( 1 db francia és a 1 db single ágy), 
1 db kétfős szobával, 2 db zuhanyzós fürdőszobával, 2 db teljesen 
felszerelt, gépesített konyhával, és egy étkezővel, WiFi-vel ren-
delkezik. Tökéletes kikapcsolódást biztosít családok vagy baráti 
társaságok számára, akik kellemes pillanatokat tölthetnek el a 
hatalmas, fedett teraszunkon is, ahol profi grillezővel várjuk a 
gasztronómia szerelmeseit.

A kertben kialakított mini focival pedig az egész család részt 
vehet egy barátságos mérkőzésen.

A gyermekek az udvarunkon akár kiskacsát, kislibát vagy kis-
csirkét is simogathatnak. És ha ez még mindig nem lenne elég, 
biztosak vagyunk benne, hogy apartmanunk házőrzőjét, Zserbót, a 
tacskót, is bármikor rá tudják venni egy kis labdázásra!

Hogy mire számíthattok még? Csend, nyugalom és a vidéki élet 
szépségei, no meg persze A TISZA!

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

e-mail: zserboapartman@gmail.com

finomságokkal vár 
a sarokház Cukrászda,

és nyugodT pihenéssel 
a zserbó aparTman!

2020. nyár96

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

 a Hortobágy nyugati kapujában egész évben
magyaros hangulattal, ízekkel és bőséges
választékkal várja vendégeit! Fedett kert-
helyiségünk megújult teraszán a
környék legnagyobb fecskecsa-
pata szórakoztatja! Amíg a finom
ételekre várakoznak állatsimoga-
tóval kedveskedünk önöknek!

A PATKÓS CSÁRDA
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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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Fiatalok kutatják fel

a települési értékeket 
2015-ben remek kezdeményezés Tiszanánánindult útjára a Tisza-tavi települé-
sen: Lázár Tünde, a Fekete István
Könyvtár és Művelődési Ház
vezetője egy csapat fiatallal kar-
öltve megalakította a Tiszanánai
Ifjúsági Értékőr Csoportot. Céljuk
az, hogy a lakóhelyükön fellelhető
szellemi, természeti, építészeti és
néprajzi értékeket összegyűjtsék,
és ezzel az utókor számára örökre
maradandóvá tegyék.

A csoport a „Mi is Érték vagyunk –
Ifjúsági értékőr mozgalom” nevű
projekt keretén belül jött létre és

még a mai napig közösen dolgoznak,
emellett önkéntesként Tiszanána bár-
milyen esemény kapcsán számíthat a
segítségükre. A projektnek köszönhe-
tően barátságok köttettek a résztvevők
között, akiket a közös kutatómunka ho-
zott össze. Fiatalkoruk ellenére munká-
juk kiemelkedő a falu számára, hiszen
az ott fellelhető szellemi, természeti,
épített és néprajzi értékeket gyűjtötték
és gyűjtik a mai napig össze.

A csapat mindig óriási lendülettel
veti bele magát az értékek felkutatásá-
ba. A kezdeti első csapat, a 13-20 év
közötti fiatalokból álló közösség ha-

mar felismerte az értékőri munka fon-
tosságát. A népes csapat táborának
központja a Fekete István Könyvtár, a
csapat vezetője pedig Lázár Tünde, aki
szerint kiemelten fontosak a települési
értékek.

– Érték minden, ami az embert ember-
ré teszi. Sok helyen eltűntek a tökéletes,
kis falusi rendszerek, eltűntek azok az
életterek, ahol az érték, az emberi érték
még valóban virágzott. Eltűntek azok a
rendszerezett színterek, ahol az ember
képes volt saját erejére és Istenbe vetett
hitére támaszkodva mindennapi küzdel-
meit tisztán, alkumentesen megvívni.
Semmi másunk nincs, mint az a tudás,
ahogy nagyszüleink a kaszát markolták
és reggeli imájukban megemlékeztek
az Úrról, más tudomásunk nincs, mint
a dal, melyet ők énekeltek és nekünk is
dalolnunk kell tovább. Nincs másunk,
mint az élet rendje, amit ránk hagytak.
Tiszanánán élnek a falusi közösségek,
megvannak az ember akaratával és
erejével harmonizáló rendszerek. Vigyá-
zunk erre az örökségünkre, hiszen nem
eltékozolható, nem dobhatjuk el, amit
hosszú évek kínjaival és keserveivel ez a

világ felszínre hozott, hogy mindenki, aki
ma embernek nevezi magát, igaz életet
élhessen. Kötelességünk a hagyományt
életünk keretévé tenni, nem tehetjük
meg, hogy elfelejtjük honnan jöttünk és
miért kell élnünk! „Úgy álljunk meg az
életben, akár a sziklaszirt a tengerekben
– ne engedjük, hogy a szüntelen hullám-
verés megingasson bennünket”– mond-
ta Lázár Tünde.

Az ifjúsági csoport megalakulásával
párhuzamosan létrejött a tiszanánai Ér-
téktár Bizottság is, amely tagjai között
helyet biztosít egy ifjú értékőrnek is, a
polgármester és képviselők mellett. A
kezdeményezést a helyi önkormányzat
és a szülők mellett a több civil szervezet
is segíti és támogatja. A nyári időszak-
ban havonként találkoznak a diákok,
ahol az értékleltár elkészítése után a fel-
adatok elosztása következik. A 4-5 fős
csoportok megkezdik a falu fotózását,
az épített és természeti értékek archivá-
lását. A „hírességekkel” – Kovács Eszter
operaénekessel, Tréfás Miklós grafikus
és szobrászművésszel, Gulyás Imre író
és költővel folytatott beszélgetések is
részét képezték a helytörténeti értékek
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értékeket 

felkutatásának. A falu gólyafészkeiről is
pontos adataik vannak, hiszen az egyik
érték – a fiatalok szerint – a falu vala-
mennyi gólyafészke.

A felkutatott és összegyűjtött érté-
kek nyilvánossá tétele a nagyközön-
ségnek való megmutatása is az egyik
módszertana az értékek gyűjtésének.
2016-ban jött létre egy fantasztikus
Facebook csoport, a „Tiszanána / Diny-
nyéshát emlékek / képek”, amiben a
zártcsoport tagjai már elérik az 1300
főt, ami rekordnak számít egy 2500 lel-
kes kistelepülés tekintetében. A csoport
aktív tagjai elszármazott tiszanánaiak,
akik régi képeket, történeteket, értékes
anyagokat osztanak meg a közösség
tagjaival. A települési Értéktár Bizottság
munkájában is részt vesznek a fiatalok,
értéktári javaslatokat adnak a bizott-
ságnak. Az értékekhez kapcsolódó he-
lyi cselekvési programok életre hívását
indítványozzák. A lefotózott települési
értékeket minden évben helyismereti
kiállítás keretein belül mutatják meg a
falu lakóinak. Fontosnak tartják, hogy
olyan „Értéknapok” szervezése történjen
a községben, ahol a települési értékek-
re való közvetlen fókuszálás megtörté-
nik, a hagyományos helyi
termékek felvonultatása,
a helyi érték fontossá-
gának hangsúlyozása a
legfontosabb feladat. A
mézet, mint helyi értéket a
környező települések ren-
dezvényein népszerűsítik.
„Mézességek” címmel –
25 oldalas füzetet szer-
kesztettek, melyben mé-
zes recepteket gyűjtöttek
össze a településen élő
idősektől. A receptkönyv-
ben lévő valamennyi sü-
teményt maguk sütötték
meg és saját készítésű
fotókkal illusztrálták.

A helyi értékőrök az
aktív és agilis fiatalok
megszólításával és be-
vonásával igyekeznek a
csoport létszámát növel-
ni, megfertőzni egymást
az „Értékőr életérzéssel”. A személyes
kapcsolatok kialakítása, a közösségi
beszélgetések erősítik a települési iden-
titást, az összetartozás érzését, a falu
szeretete valódi közösséggé kovácsolja
az itt élőket. Az eltelt évek alatt többen
felnőttek, más városban kezdtek tanul-
ni, azonban ha egy programon a segít-
ségüket kérik, azonnal indulnak!

– A csapat régi és új tagjai rengeteg
önkéntes munkát vállalnak a települé-
sen, például a Nyugdíjasok karácsonyán

a tiszanánai értékőr fiatalok szolgálnak
fel, vagy a Szenior Sportnapunkon se-
gítenek a lebonyolításban és a játékok
levezetésében, de a könyvtári táborok-
ban, mint segítők is részt vesznek. Az
utánpótlásról folyamatosan gondos-
kodni kell – hiszen megnőnek, meg-
nőttek, továbbtanultak, elköltöztek –,
hogy az értékeink felkutatásában és
az értékek megőrzésében az újak is
tudjanak szerepet vállalni. Minél töb-
bet tudunk a gyökereinkről, a település
múltjáról – annál jobban kötődünk,
annál jobban magunkénak érezzük
– és vigyázunk rá. Fantasztikus a fi-
atalokkal dolgozni, rengeteg új ötlet,
elképzelés, program valósulhat meg
az ő kezdeményezésükkel – ha meg-
hallgatjuk őket és segítünk a terveik
megvalósításában. Nagyon sok min-
dent tudunk tanulni tőlük, ha képesek
vagyunk félretenni azt, hogy csak a fel-
nőttek érthetnek a világ dolgaihoz. Ez
nem így van, eljutottunk odáig – és ezt
be kell ismernünk –, hogy a digitális vi-
lág részei vagyunk ugyan, de csak be-
vándorlói szinten. Akik igazán értenek
a mai technikákhoz, az a mostani Z és
Y generáció. Nagyon szeretem őket és

fiatalon tartanak! – zárta szavait Lázár
Tünde.

Az értékőri munka fontos részét ké-
pezi az interjúk készítése. A település
polgármesterével, a falu legidősebb
református (102 éves) és katolikus (90
éves) lakójával, civil szervezetek veze-
tőivel, de még a plébános úr és az Ön-
kormányzati Tűzoltóság parancsnoka
is mikrofonjuk elé állt. Meglátogattak
idős néniket, akik jellegzetes tiszaná-
nai ételeket mutattak be, mint például

a tekercsleves – melyről mozgóképes
összeállítás is készült – és a KÖZÖS-
SÉGEK HETE alkalmával felkerült a
facebook oldalukra, amit már – több
mint 2000-en tekintettek meg. A finom
levest közösen készítették és fogyasz-
tották el. Az ételkészítés minden fázi-
sát, az előkészületektől kezdve, a tész-
ta kinyújtásán át, a leves megfőzéséig,
mindent fotón és videón is rögzítettek,
miközben interjút is készítettek az „íző-
rző” Erzsike nénivel. A népi mestersé-
geket még mindig végző időseket is
felkerestek. Interjút készítettek Donáth
Laci bácsi kovácsmesterrel, Gulyás
Jóska bácsi kötél- és seprűkészítővel,
Nagy Sándor fafaragóval, valamint
Sebestyénné Róza néni a kenyérkészí-
tés rejtelmeibe vezette be a fiatalokat.
Rengeteg fotó- és mozgóképes össze-
állítás készül minden évben, melyeket
feldolgozva meg tudnak mutatni az
utókornak. A fiatalok az utca emberét
is megszólították. Felmérést végeztek
arról, hogy a lakók mit gondolnak a
településükről. Az a tapasztalat, hogy
akit sikerül bevonni a csoportba, a fia-
talok közösségébe az annyira megsze-
reti, hogy ott is marad közöttük.

2019-ben elkészí-
tették a Falu könyve –
korlenyomat ’19 című
kiadványt. Régóta dé-
delgetett álmuk vált
valóra, elkészíteni egy
olyan korlenyomatot
a településről, amely
megmutatja a követ-
kező generációknak,
hogy kik is élnek és
dolgoznak ott, egy
bizonyos időszakban
(2019) a településen
élő emberekért.

A településen össze-
sen 50 egységet – örö-
kítettek meg korlenyo-
matban. Először azzal
próbálkoztak, hogy a
könyv olyan közéleti
emberekről szóljon,
akik szolgáltatnak
valamit. Ha ez majd

megtetszik az embereknek, akkor ezt a
későbbiekben természetesen bővíteni le-
het. Például azzal, hogy egy-egy nagyobb
üzemben – például a tésztagyárban –
kik dolgoznak vagy éppen az iskola tanu-
lóiról is készülhet egy „korlenyomat” a jö-
vőben – ismertette az ötletgazda Lázár
Tünde. A FALU KÖNYVE  korlenyomat 
2019  2-3 évente újra elkészíthető, így
lehet majd látni, hogyan változik a tele-
pülés és a társadalom szerkezete Tisza-
nánán.  Kovács Janka
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mAGÁvAl rAGADó HAnGulAT eGY FeSTőI SzÉPSÉGű,
vArÁzSlAToS HelYen PoroSzlón!

A Villa Holiday Poroszló egy kényelmes,
gazdagon felszerelt vendégház, kiemelten
párok, családok számára. A ház és nagy
kertje ideális a tisza-tavi aktív programok
(evezés, horgászás, kerékpározás) utáni
pihenésre. Három hálószoba, tágas nap-
pali, étkező és konyha, modern fürdőszo-

ba biztosítja a benti pihenést. A kertben pedig  
jakuzzi, trambulin, hinták, tűzrakóhely, szaletli vár...

Poroszló, úttörő u 4. l Tel.: + 36-30/210-00-48
e-mail: krisztianbartha001@gmail.com



Akció MArket itAldiszkont
Megszomjazott a nagy melegben?

töltse fel az Akció Marketben italkészletét!
Üzletünkben nagy választékban és diszkont áron talál 

söröket, borokat, szeszes italokat, üdítőket  

és ásványvizeket, a nyári szezonban hűtve is. 

Ne feledje: ha ital, akkor akció Market!
haben Sie in der großen hitze dust?

Vergessen Sie es nicht: wenn Sie gute Getränke möchten, dann wählen Sie akció Market!   

in unserem Geschäft finden Sie Biere, Weine, Spirituosen, Softdrinks 
und Mineralwasser in großer auswahl und zu einem reduzierten 

Preis, auch in der Sommersaison gekühlt.
kaufen Sie an den besten Preis in akció Market!

tiszafüred, igari út 18.
tel.: 06 59 351 0371 l facebook.com/akciomarketfured

Nyitva hétfőtől péntekig: 8-tól 17 óráig, szombaton: 8-tól 13 óráig
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nem szeretnél lemaradni a legfrissebb Tisza-tavi hírekről, programokról,
és még kirándulási tippeket is keresnél?

KövEsd a TIsza-Tó TurIszTIKaI PorTáljáT! 

Ne feledd: Élményt adunk minden évszakban!

vÁrJuK A KIrÁnDulÁSAIDról KÉSzülT FoTóKAT, ÉlmÉnYBeSzÁmolóIDAT
A KözöSSÉGI mÉDIA FelüleTeInK vAlAmelYIKÉn!

Facebookon:
I love Tisza-tó

Weboldalunkon:
www.ilovetiszato.hu

Instagramon:
@ilovetiszato

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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Középpontban 
a minőségi WPC

Az őszi időszak kiválóan alkalmas a korábban 
megálmodott barkácsmunkák kivitelezésére 
is, ilyenkor érdemes például teraszburko-
latot készíteni, hogy a következő tavaszt 
majd még vidámabb hangulatban tölthes-
sük otthonunkban. Hogy milyen alapanya-
got használjunk ehhez? Cikkünkben most a 
minőségi WPC burkolattal ismertetjük meg 
olvasóinkat.

Aminőségi WPC burkolat egyszerűen fogalmazva fa és
műanyag keveréke – Wood Plastic Composite (fa–műanyag

kompozit). Az általunk forgalmazott Woodplastic WPC termék
60%-ban közép-európai luc/borovi–erdeifenyő, 40%-ban az
egészségre ártalmatlan, magas szilárdságú polietilén ideális
kombinációjából áll. A mi-
nőségi WPC további já-
rulékos alkotórészeket is
tartalmaz, melyek védik az
anyagot az UV-sugárzás
és az időjárás hatásaival
szemben.

Szigorú feltételek vo-
natkoznak az alapanyag
forrására a Woodplasti-
cnál. Kizárólag német és
cseh fűrészüzemekből
származhat alapanyag és
csakis „friss”, természetes
fából lehet WPC, újra feldol-
gozottból, például épületek
bontásából, bútorgyárak
melléktermékéből semmiképp. Ez az alapja a kiváló minőség
megteremtésének és emiatt lehet az elkészült termékre valódi
garanciát vállalni. A kiváló alapanyaghoz hozzáadódik még a
remek technológia. A Woodplastic termékek az úttörő amerikai
Strandex lézer technológia alapján készülnek, mely több évtize-

des fejlesztés és tesztelés eredményeképpen napjaink legmo-
dernebb minőségi WPC gyártási folyamata.

Sok jó tulajdonsággal rendelkezik ez a csodálatos anyag,
szinte biztosan időt állóbb, mint bármely fa deszka. A WPC
burkolat nem vetemedik, nem hajlik, ami óriási előny. Továb-

bá alig igényel kar-
bantartást, nem kell
festeni, lakkozni, köny-
nyen tisztítható, szin-
te gondozásmentes.
A felületek szálka- és
csúszásmentesek. A
woodplastic burkola-
tok ellenállóak az idő-
járás viszontagsága-
ival szemben is, akár
10 év alatt sem törté-
nik lényegi változás a
színt tekintve. Mivel
vízálló, nem korhad,
nem penészedik, sem
rovar, sem kártevő

nem fog beleköltözni. Erre a 25 éves gyártói garancia a biztosí-
ték. Mindent egybevetve tehát a Woodplastic WPC sokoldalú,
tartós és természetes látványt nyújtó burkolat.

Sajnos az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy egyre elter-
jedtebbé válnak az olcsó műanyagból, rossz minőségű fából
készült WPC burkolatok. Ezek hátránya, hogy nagyon merevek,
ridegek, így a lerakás után hamar megrepednek, vetemednek.
Élettartamuk tehát jóval rövidebb a jó minőségű WPC burkola-
tokétól, ezért jobban károsítják az élővilágot. Emellett a szín-
tartósságuk sem megfelelő, a nedvességtűrésük is nagyon
alacsony.

Mi, az Alföldfa Kft.-nél azt ajánljuk, hogy amennyiben WPC
burkolat vásárlása mellett dönt, semmiképp ne engedjen a ki-
váló minőségből. Egy olcsóbb WPC élettartama 2-3 évnél nem
lesz hosszabb. Ügyeljen a gyártói garancia hosszúságára, a CE
és egyéb minőségi tanúsítványok meglétére a választáskor!

Azt ajánljuk, ne válogasson túl sokat, használjon teraszá-
hoz, kerítéséhez WoodPlastic burkolatot! Nem fog csalódni.

HISzünK A WooDPlASTIC mInőSÉGBen, 
A GYÁrTóI 25 ÉveS GArAnCIÁBAn!

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



2020. nyár104

sÖrFŐzde, Bisztro, 
APArtMAn!

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

NOPARA gyógySERtár!

Tiszafüreden, a VÍZTORONYNÁL!

Ahol élmény  a sörözés!

minden, ami Tisza-tó…

TISZA-TAVI FELFEDEZŐK
Válassz, a Neked legmegfelelőbb 

tematikus túráink közül!

www.tiszatavifelfedezok.hu

06-70/417-3728
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– A tiszafüredi iroda mekkora terü-
letet fog át ingatlanértékesítési szem-
pontból?

– A Tisza-tavi régió minden településén
kínálunk eladó, illetve kiadó ingatlant és
segítünk azoknak az ügyfeleknek is, akik
a tó környékén szeretnének új otthont
vagy éppen nyaralót találni. Így portfó-
liónkban az érdeklődők többek között ti-
szafüredi, abádszalóki, poroszlói, sarudi,
kiskörei családi házak és nyaralók, de a
helyiek körében kedvelt lakások közül vá-
laszthatnak.

– A helyieken túl milyen városból ér-
kezők érdeklődnek?

– Szinte az ország minden részéből
keresnek meg minket az érdeklődők.
Sok budapesti vásárol nálunk nyaralót,
de a külföldiek – hollandok, belgák, né-
metek – is szép számban érdeklődnek
a környék ingatlanjai iránt. A nagyobb
városokban élők számára továbbra is
vonzó a tó környéke, vadregényessé-
ge, természetközelisége és egyedi at-
moszférája miatt. Külön is szeretném
megemlíteni a környék egyik legkedvel-
tebb turisztikai célpontját: Tiszafüredet,
amely nemcsak a turisták, hanem a
régióban élők körében is egyre népsze-
rűbb a változatos programok, valamint a
turizmus által kínált munkalehetőségek-
nek köszönhetően.

– Ha nőtt a kereslet, akkor nőttek a
négyzetméterárak is?

Az ingatlanpiacon mindig is a kereslet
határozta meg az árakat. Ez nálunk sincs
másképp. Amikor nagy az érdeklődés és
a vásárlási kedv, akkor az árak is feljebb
kúsznak. Arról nem is beszélve, hogy az

elmúlt években bevezetett, kedvezmé-
nyes hitelek is kedveztek az ingatlanpiac
szárnyalásának. Azoknak az ügyfeleknek,
akik betérnek hozzánk, otthonszakértőink
az Otthon Centrum adatbázisából szám-
talan ingatlant tudnak ajánlani. Mérettől
és elhelyezkedéstől függően akár 1,5 mil-
lió forinttól egészen 30 millió forintig is le-
het a környéken telket találni. A nyaralók
és lakóingatlanok esetében a legolcsóbb
ingatlan 3 millió forint, míg a legdrágább
70 millió forintért kelt el a közelmúltban.

– Milyen ingatlanok a legkeresetteb-
bek és milyen a kínálat?

– Első helyen a nyaralók állnak. A na-
gyobb városokból és a külföldről érkezők
közül sokan kifejezetten a térségre jellem-
ző romantikus, tornácos parasztházakat
választják, és még az sem mindig zavarja
őket, ha a kiszemelt ingatlan felújításra
szorul. Tősgyökeres tiszafürediként min-
dig nagy boldogsággal tölt el, amikor lá-
tom, hogy a vevőim ezeket a régi, rossz
állapotban lévő, de még romosan is gyö-
nyörű házakat úgy újítják fel, hogy közben
megtartják eredeti formájukat.

Elmondható, hogy a fővárosi ingatlan-
fejlesztők, befektetők a Balatonon kívül
térségünket is felfedezték maguknak.
Tiszafüreden várhatóan hamarosan
indul egy belvárosi lakópark-fejlesztés,
ahol 2-3 szobás modern lakások épül-
nek. A szabadstrand melletti területen új
kertvárosi rész alakul ki azzal, hogy egy-
két hektár területet felparcelláznak, így
több mint 30 db összközműves építési
telek kerül piacra. Már most nagy öröm-
mel mondhatom, hogy ezen ingatlanok

megvásárolhatóak lesznek az Otthon
Centrum tiszafüredi irodájában is.

– A helyieknek is előnyös egy ingat-
lanközvetítővel együtt dolgozni, de an-
nak, aki távolabb él, miért célszerű, ha
az ön segítségét kéri?

Mi, az Otthon Centrumnál nem véletle-
nül nevezzük tanácsadóinkat otthonszak-
értőnek. Hiszen egy jó ingatlanos valóban
szakértő, mert rendelkezik helyismerettel,
tudja és ismeri az adott ingatlanra, illetve
környékre jellemző árakat, az eladás és a
vásárlás során segít elkerülni a buktató-
kat és nem mellesleg számos terhet vesz
le ügyfelei válláról. Kényelmesebbé, biz-
tonságosabbá és gyorsabbá teszi az in-
gatlan értékesítését és annak vásárlását.
A közhiedelemmel ellentétben a mi mun-
kánk nemcsak az ingatlan bemutatásá-
ról szól, hanem a felkutatástól kezdve, a
hitelügyintézésen át, az ingatlanok szük-
séges papírjainak beszerzéséig, majd ezt
követően az adásvételig mindent lebo-
nyolítunk. Mivel az Otthon Centrum már
létrejöttekor is az innováció és a szakma
megújítása mellett tette le a voksát, így
folyamatosan újabb és újabb szolgáltatá-
sokkal segítjük ügyfeleinket. Ilyen például
ingatlanbemutató videó szolgáltatásunk
is, ami számtalan felesleges megtekin-
téstől kíméli meg ügyfeleinket.

Mivel születésem óta itt élek, jól ismerem
környéket, a Tisza-tó természeti értékeit,
mindemellett pedig több éves tapaszta-
lattal rendelkezem a szakmámban, telje-
sen azonosulni tudok az Otthon Centrum
szlogenjének átfordításával: a Tisza-tónál is
otthon vagyunk!    Kovács Janka

otthon Centrum Tiszafüred
5350 Tiszafüred, Piac tér 7.

Tel.: +36-59/352-213 l +36-70/454-3695 l www.oc.hu

Mióta a Tisza-tó
kiemelt turisztikai deszti-

náció lett, évről-évre egye több
látogató érkezik ide, akik bele-

szeretnek a környezetbe és saját
nyaralóra vágynak. A tiszafüredi
Otthon Centrum vezetőjét: Ka-
szás Enikőt kérdeztük a helyi

és a Tisza-tavi ingatlan-
piaci helyzetről.

a Tisza-tavi 
nyaralók

Egyre népszerűbbek

Kaszás enikő irodavezető
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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.

Tiszafüreden található az ország egyetlen 
függőcsatornája. Ismered a történetét?
Még ma is a korabeli gépekkel működik az ország egyet-
len, idén 80 éves öntözőcsatornája és annak szivattyúte-
lepe, amelyet 1940. június 20-án helyezett üzembe Horthy
Miklós kormányzó, Teleki Pál miniszterelnök, Teleki Mihály
földművelésügyi miniszter, Kállay Miklós,
a Magyar Királyi Öntözésügyi Hivatal el-
nöke és József főherceg. Az ipartörténeti
jelentőséggel bíró épületben a mai napig
ugyanazok a szivattyúk dolgoznak, amiket
nyolcvan évvel ezelőtt üzembe helyeztek.

Kiskörei Hallépcső: a halak kedvence

A hallépcső a vízlépcsőt megkerülve összeköti a tavat az
alsó folyószakasszal még akkor is, ha a kettő között akár 10
méteres különbség is van. Azért volt ennek a
kialakítására szükség, hogy a halak könnyen
úszhassanak fel és le a tározó és az élő Ti-
sza között. A tervek szerint itt raftingpálya fog
épülni hamarosan, amit a sportolók és a turis-
ták is használhatnak

Tiszafüred legidősebb fája: a Százéves fa
A fa nem mutatja meg magát bármikor. A nyári vízszint miatt az
odavezető út egy része víz alá kerül, valamint a szúnyogoknak is
kedvelt élőhelye szokott lenni a terület, ezért nemcsak lehetetlen, de
veszélyes is odamenni. Télen az alacsony vízszint miatt, és ha kellő-
képpen befagy a tó, már jobb a helyzet, hiszen Tiszafüredről indulva
néhány kilométeres gyaloglással könnyen odajut-
hatunk a jégen. Ugyan vannak, akik nem ismerik,
de többen is megerősítették azt a fával kapcsola-
tos helyi legendát, miszerint tilos kivágni – amióta
él a fa, ezt mindenki betartotta. A másik elképzelés
szerint az 1800-as években tájékozódási pont volt.

   Több mint 120 éves malom maradványa 
   található a Szabics Kikötőben 

Tiszaörvényen, a Szabics Kikötő és Sza-
badidőparton egy óriási kőből és beton-
ból álló maradvány található. Első pil-
lantásra nem tűnhet fel az arra járónak,
de közelebbről szemügyre véve mégis
látszik, hogy a történelmet hordozza ma-
gában.



A 7000 éve lakott település 

Élt Tiszafüreden egy római katolikus plébános, akit Tariczky
Endrének hívtak. A város a 2018-as évet az ő emlékévének
nyilvánította. Ő volt az, aki megalapozta az itt található mú-
zeum elődjét, a Tiszafüred-vidéki Régészeti Egyletet, amit
1877-ben lokálpatrióták alapítottak. 1872-
ben Tariczky Endrének feltűnt, hogy mennyi
réges-régi használati tárgy kerül elő a föld
alól. Neki köszönhetően megkezdődtek a
környék első ásatásai. Az itt talált tárgya-
kat ő kezdte el rendszerezni, összegyűjteni.

   Porong, Szartos, Mirhó – ismered a Tisza-tó     
   neveinek történetét?

Aki nézegette már a Tisza-tó térképét, az bizonyára láthatta,
hogy telis-tele van érdekes földrajzi ne-
vekkel, amelyekkel vélhetően korábban
még sosem találkozott. Ezek megfej-
tésében Szuromi Rita történész -aki a
Tisza-tó településeinek történelmét is
kutatta – segít eligazodni, sőt megtud-
hatjuk azt is, az egyes települések hon-
nan kapták nevüket.

1072020. nyár

  Mi a Tisza-tó életében a vízlépcső szerepe? 

Hajdanán összesen öt vízlépcső tervét fogalmazták meg:
Csongrádnál, Kiskörénél, Tiszalöknél, Záhonynál és Vásá-
rosnaménynál. Ezekből csak kettő valósult meg: a tiszalöki
1954-ben, a kiskörei 1973-ban lett átadva. A Kiskörei Vízlép-
cső megépítésének elsődleges célja a mezőgazdasági vízel-
látás volt. A kiépített öntözőművekkel a jászsági, nagykunsá-
gi öntözőrendszereken keresztül a már meglévő, tiszafüredi
öntözőrendszer biztonságosabb vízellátása volt a célja, ez-
zel biztosítva a térség számára a jó minőségű és az aszá-
lyos időszakban is kellő mennyiségű vizet. Ehhez a töltések
már rendelkezésre álltak, hiszen a Tisza szabályozásakor
ezen a nyomvonalon építették ki azokat. Ez a szakasz éppen
olyan tölcsér formájúra volt tervezve, hogy
tökéletes helyet adott a tározó kijelölésére.
Ezeket a töltéseket az elmúlt 170 évben
magasították, szélesítették – utoljára 1970-
ben, amikor a tározó épült.

   Mielőtt csónakba szállsz, ismerd meg  
   a vízi közlekedés szabályait!

A Tisza-tavon bárki vezethet olyan csónakot, ami 10 lóerős
motorral van felszerelve. Ezzel ugyan nem lehet igazán szá-
guldozni, ám a „vízi KRESZ” szabályai erre is érvényesek. Sőt,
az előírások azokra is vonatkoznak, akik
esetleg kajakkal vagy kenuval járják be a Ti-
sza-tó környezetét. Hogy kinek kell elsőbb-
séget adni és milyen felszerelések szük-
ségesek a csónakba vagy mit tegyünk, ha
esetleg vízbe borulnánk, arról itt olvashatsz
bővebben!
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Kössön ki nálunk!

l úszóházak
l vízparti vendégházak
l vízi kunyhók
l panzió szobák

KORMORÁN KIKÖTŐ
5358 Tiszafüred Örvény

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

Tel.: +36-59/350-350

Egész évben szeretettel várjuk!

Tel.: +36 30 286 0351
+ 36 59 351 711

janosihaz@gmail.com
www.janosihaz.hu

5350 Tiszafüred, Ady endre u. 21.

Jánosi Vendégház

5350 Tiszafüred, igari út 14.
e-mail: fbl58@freemail.hu

Tel.: 06-30/408-6196, 06-30/415-8675
Web: kedves-vendeghaz-tiszafured.webnode.hu 

    kedves.vendeghaz
gyermek- és állatbarát szálláshelyünkön 
egész évben várjuk kedves vendégeinket!

KedVes Vendégház 
Tiszafüred  

(33-as főút egyeki elágazás)
Tel.: 70/944-72-72

patkosmotel@gmail.com

    Patkós Motel 
    patkosmotel1

Távol a város zajától várjuk  
a pihenni vágyó kedves 

vendégeket!

PaTKós MoTel 

TISZAFÜRED
Tourinform Iroda: +36-59/511-123,

Fürdő utca 29.
Polgármesteri Hivatal:  

+36-59/510-500, Fő utca 1.
Rendőrség: 59/510-050,
59/352-522, Fő utca 55.

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

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

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

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

Gyógyszertár:  
Pátria Patika  

+36-59/511-310, Ady Endre u. 13.
Tiszafüredi Vízirendészeti KMB Iroda: 

+36-30/663-9577
Tiszafüred, Kossuth tér 1.

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.

Fogászat: +36-36/353-147,
berzsenyi u. 3/a

Gyógyszertár:, +36-36/553-006,  
Kossuth út 2.

k
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Címünk: Tiszafüred, Fő út 28.

+36-59/350-458,
+36-30/196-9886

info@cukraszdatiszafured.hu

www.cukraszdatiszafured.hu

Cukrászdánkban kiváló minő-
ségű alapanyagokból készülő
fagylaltokat, süteményeket,
alkalmi és esküvői tortákat,
különleges desszerteket, sós
és édes teasüteményeket
vásárolhat és rendelhet.
Nagyobb mennyiség esetén
kiszállítást is vállalunk.

Fapuma Street Food
Tiszafüred, 

Húszöles út 24/D
Tel.: 70/582-6086

Nyitvatartás:
hétfőtől szombatig 11-től 19 óráig,

vasárnap: zárva
Szeretettel várjuk!

Tiszafüred 
központjában,

6 fős apart-
manunk várja
a pihenésre,
nyugalomra

vágyókat!
Tel.: +36-30/523-9493

Tiszafüred, Arany J. út 12/A
e-mail: koor47@gmail.com

Golden ApArtmAn

Üdülőházunk a Tisza-tó szívében, csendes, zöldövezeti 
környezetben a szabad strand, Albatrosz kikötő, a kerékpá-
ros pihenőpark, és a kerékpárút közelében helyezkedik el. 
2x2 személyes kis hálószobákkal, tévés nappalival, konyha-
sarokkal ideális családok, horgászok, barátok, párok szá-
mára. Terasz, kocsibeálló, bográcsolási lehetőség, füves 
udvar teszi vonzóbbá a nyugalmas környezetet.

Tiszafüred, süllő u. 5.
+36 30/372-1684

e-mail: 
magyarzoli2020

@gmail.com

MagyaréK üdülőháziKóJa dieTer’s CaMPing
CaMPing és aParTMan TiszaFüreden
45 állóhellyel rendelkező családi kemping ivóvízzel, 
szennyvízelvezetéssel és áramcsatlakozóval ellátva. 
Kétszobás, klímás apartmanjaink 2-4 fő elhelyezésére 
alkalmasak, színes televízióval, felszerelt konyhával és 
fürdőszobával.

Vendégeink részére az úszómedence használata 
ingyenes.

Tel.: +36-30/254-9579
Tiszafüred, Fürdő út 9.

Web: www.campingtiszafured.hu
e-mail: henrich@indamail.hu

A Tisza-tó vízszintjének 1 cm-es emelkedéséhez 
egymillió köbméter víz kell. Tudtad ?

Madárrezervátumi
csónaktúrák a Városi Kikötőből
Látogasson el a Tisza-tavi madár-
rezervátumba, Tiszafüredre, ve-
gyen részt velünk egy ökotúrán,
ahol szakképzett túravezetők
segítik megismerni ezt a cso-
dálatos vízi- és madárvilágot.

Amennyiben pedig ked-
vet érez ahhoz, hogy egyedül
fedezze fel ezt a kedvelt tú-
raútvonalat, kikötőnkből bérelt
csónakkal, térképes segítséggel ezt
bármikor megteheti.

KIKöTőnKBen moToroS HorGÁSzCSónAK-
ÉS lAKóHAJó-BÉrlÉSre IS vAn leHeTőSÉG.

Tel.: 0630/568-1945

SZÉP kártya elfogadóhely
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l épületgépészet
l vasáruk
l szerelvények
l festékek, lakkok,

festőszerszámok
l zárak, vasalatok
l munkavédelmi

eszközök és felsze-
relések

l emeléstechnika

l szaniterek, fürdő-
szoba- felszerelés

l STHl gépek
l szerszámok, kis-

gépek
l háztartási gépek
l csillárok, lámpák
l villamossági

anyagok
l 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 l 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

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.

oÁzIS üDülő
TISzAFüreD
06-30/870-5965

oazisudulotiszafured@gmail.com
facebook/oázis-Üdülő-Tiszafüred

Bogrács • Grill • Medence  
• Minőségi apartmanok

Ideális helyszín nagyobb
társaságoknak,

céges csapatépítőknek,
kisebb rendezvényeknek!

Csónakázás a Tisza-tavon,
tiszafüredi indulással!

Pénzes András túravezető (e.v.)
Tel.: 06-70/382-3343

penzesandras@t-online.hu
www.okotura.gportal.hu

Tiszafüred, Kistisza út 1. (Városi kikötő)
(GPS: 47.625132,20.74506)

Tisza-tavi csónaktúrák lebonyolítása (séta-
hajózás a Tisza-tavon) kenutúrák motorcsó-
nakkal történő biztosítása, csónaktúra kép-
zett vezető kíséretében, ökotúra, túravezetés,
madárles, fotózás és horgászat.

KORMORÁN
KIKÖTŐ

Ital, kávé, fagyi,
reggeli, szendvics!

Ősztől
étteremként is

várjuk a kirándulókat!

Bundás Bandi
BisTro & More

A Tisza-Tó vizéből induló Nagykunsági főcsatorna 
az ország legnagyobb öntözőműve. Tudtad ?
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mezőgazdasági és teher- gumiabroncsok
forgalmazása

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!

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

SARUD
Polgármesteri Hivatal:  

+36-36/362-001, Kossuth út 93.

Tűzoltóság: +36-36/566-038,
Tiszanána Község Tűzoltó Egyesü-

lete, Tiszanána, Fő út 104.

Orvosi Rendelő 
Ügyelet: +36- 36/362-009,

Kossuth út 106.

Gyógyszertár: +36-36/552-006
Széchenyi út 4.

horgászni és nyaralni vágyók számára nyújtok 
szállást vendégházaimban „közvetlen a Tisza-tó 
partján”, a háztól 30 m-re saját stég és etetett 
hely. Csendes, nyugodt környezet. A vendéghá-
zakban (4–8), összesen 12 fő részére van szállás.

www.tisza-to-vendeghaz.hu

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 Egyesü-

lete, Tiszanána, Fő út 104.

Központi orvosi ügyelet:  
+36-36-346-831, Heves Egészség-
ház, Heves, Szerelem Alfréd út 32.,

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

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

Vízirendészeti Rendőrőrs Kisköre 

+36-30/409-9802k
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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 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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madárpart, a kalandok bázisa!
Madárpart Pihenő, Kölcsönző és Kemping – Poroszló

Kezdd nálunk a Tisza-tavi kalandodat!

Szolgáltatásaink:
l Kemping: sátorhely, lakókocsi, szabadtéri konyha
l Kölcsönzés: kerékpárok, kajakok, kenuk
l Vízitúrák szervezése csoportoknak, iskoláknak
l Telephely-szolgáltatás, felszerelések raktározása

KERESS MINKET!
Poroszló, üdülősor 12. l Telefon: 30/ 276 0696

e-mail: madarpartpiheno@gmail.com
web: madarpartpiheno.hu

Facebook: Madárpart Pihenő, Kemping és kölcsönző

Csend és nyugalom szigete Tiszaroffon!

15 fős vendégház kiadó. 
5234, Tiszaroff, Aradi út 12.

www.negyevszaktisza.hu
Tel.: 06-70/9-4141-77

négyéVszaK Vendégház

TISZASZőLőS

horgászJegy-érTéKesíTés
Kinizsi sPorThorgász egyesüleT

5244 Tiszaszőlős,
Jókai út 11.

+3630/689-3080

kinizsishe@gmail.com
Nyitvatartás: Hétfő, szerda,

péntek: 16–18-ig, kedd,
csütörtök: 10–12-ig, valamint
telefonos egyeztetés alapján.

TISZAROFF

ÚJLőRINCFALVA
Polgármesteri Hivatal

3387 Újlõrincfalva, Kossuth út 26.
Tel.: 36/553-004, 36/553-005

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

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.

Fogászat:
+36-36/353-147, berzsenyi u. 3/A

3388 Poroszló, 
zsámba köz 24.

Tel.: 06-30/692-8112

géMesKúT Vendégház

matinamarcell@gmail.com
facebook oldal: @gemeskuthazwww.ilovetiszato.hu
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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

moTorCSónAKoS ÉS evezőS
vízITúrÁK A TISzA-TónÁl

www.csonakturatiszato.hu

facebook.com/csonaktura 

Tel.: 0670/387-4088

TISZADERZS
Polgármesteri Hivatal
Tiszaderzs, Fő u. 19.

59/535-354
orvosi rendelő

Tiszaderzs, Fő út 62.
59/355-464

Hatvani Dániel Közösségi Ház
és Könyvtár

Tiszaderzs, Fő út 20. 
59/535-350

Piros PonTy Panzió
7 db 2-3 ágyas szoba  

fürdőszobával + WC-vel, 
közös társalgóval,  

a kertben tűzrakóhellyel  
várjuk szeretettel 

vendégeinket!

Poroszló, Fő út 39.
06-70/514-7237

e-mail: pirospontypanzio@freemail.hu

Egész évben szeretettel
várjuk poroSzlón,

a lEpKéS VEndéGHázbAn!

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

haTTyú aParTMan 
Poroszló, sarudi út 17.

e-mail cím : hattyuvendeghaz@gmail.com
Web: www.hattyu-apartman-poroszlo.

webnode.hu 
     /Hattyú-Apartman-Poroszló 

Tel.: +36-30/290-3176
PiHenjen TerMéSzeTeSen!

PoRoSZLÓI  
RÉTESHÁZ

házi rétesek, pogácsák, 
betyárbatyu, lekvárok, szörpök! 

rendezvényekre megrendelést felveszünk! 
Csoportokat helyben étkeztetünk,  

nagyobb létszám vagy csapatépítő esetén 
kitelepülést is vállalunk! 
Tel.: 06-70/555-1742

Facebook:  
Poroszlói rétesház / Kemencés udvarház

e-mail: krusper01@gmail.com

aranyosidoMBi udVarház

Asztalfoglalás: 0636/353-285
„Tanyánktól az asztalig!”
www.aranyosidomb.hu
Aranyosidombi udvarház

egész éves nyitvatartás:
11.30 21.00 szezonban
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KUNHEGYES
Polgármesteri Hivatal 

Kunhegyes, Szabadság tér 1.
59/530-500

orvosi ügyelet 
Kunhegyes, Dózsa György utca 4.

59/326-800

glutén-, szója-, 
laktóz-, nitritmentes

hagyományos 
– prémium termékek 

gyártás – nagykereskedelem
e-mail: kalaposmanufaktura@gmail.com

Tel.: +36-30/965-5771
      Kalapos Manufaktúra

ABÁDSZALóK
Polgármesteri Hivatal 

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

Deák Ferenc út 1/17.
rendőrség: +36-59/355-404

Deák Ferenc út 12.
orvosi ügyelet 

+36-70/370-3104,
Deák Ferenc út 16.

Fogászat 
+36-59/201-100

Deák Ferenc út 16.

Gyógyszertár 
+36-59/355-250

Deák Ferenc út 10.

EGYEK BEREKFÜRDő
Tourinform Iroda

berekfürdő, Fürdő u. 2.
59/519-059

E-mail: berekfurdo@tourinform.hu
Orvosi rendelő

berekfürdő, berek tér 1.
59/319-140

Gyógyszertár
berekfürdő, Fürdő utca 1.

59/519-02

CIFRA
KUTYAKoZMETIKA

Mobil kutyakozmetika 
egyek–Félhalom,

rózsás u. 1/a
Bejelentkezés szükséges: 

20/595-8947

Tiszabábolna, Fő út 47.
Telefon: +36-70/335-6744

e-mail:
pyrotopkft@gmail.com

Facebook:
Kérész Vendégház Tiszabábolna

KÉrÉSz
venDÉGHÁz

TISZABÁBOLNA KARCAG
Kátai Gábor Kórház

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

A jégmadár tarka színe a védekezést és a 
megtévesztést egyaránt szolgálja. A hasa 
olyan színű, mint valami száraz levél, a 
hal tehát nem gyanakszik. A háta viszont 
olyan, mint a csillogó kék víztükör, ezért 
felülről nem veszi észre a ragadozó madár. 

 Tudtad

?
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Feh rh z Apartman

Nyaraljon Abádszalókon, medencés háznál!

Kapcsolat: Fülöp Zoltán
+36 20/934 1422, +36 20/398 5332

Abádszalók, Arany János út 1. l www.feherhaz.hu 

Apartmanunk 4 rendezett hálószobájában összesen 8 
férőhelyet tudunk biztosítani. . Emellett felszerelt konyha, 
2 WC, zuhanyzó, TV, internet, WiFi, klíma, saját parkoló, 
tűzrakóhely és sós vizű medence áll a vendégek rendel-
kezésére.

Szállásunktól a strand 350 méterre található, amely
kedvez a vízisport imádóinak.

Vizisí? Jet-ski? Wakeboard? Víziejtőernyő? Saját tu-
dásomat, több éves tapasztalatomat örömmel átadom,
hogy életre szóló élményeket szerezzen!

Érezze magát nálunk felszabadultan,  
hiszen itt NINCSENEK HÁZIAK!

5241 Abádszalók, józsef Attila körút 59.
Tel.: +36-70/256-9790

Czifra Csárda

Nyitvatartás szezonban: mindennap 11-től 22 óráig

Abádszalók, István király út 133.  Tel.: 0620/574-1312

www.facebook.com/czifra.csarda

Étkezését leróhatja bankkártyával és SZÉP kártyával is.

Kóstolja meg

a Gazdasszony főztjét

Abádszalók egyetlen csárdájában!

Magyaros ételeinkkel 

és muzeális berendezésünkkel, 

a város déli kapujában, régi idők hangulatával 

és ízeivel várjuk Önt és kedves családját!

LAKAT ALATT
Abádszalók, István Király út 11.

A T ISZA-TÓ ELSŐ  SZABADULÓSZOBÁJA

INTERAKTÍV SZABADULÓS JÁTÉK
KICSIKNEK & NAGYOKNAK

KALANDÉRZÉS, ADRENALIN, FEJTÖRŐK, FELADVÁNYOK

60 Te ki tudsz szabadulni?perc
Próbáld ki Sherlock Holmes és a Doktor szobánkat!

Vagy legyél részese a Városi Kalandtúránknak és oldj

meg egy nyomozós történetet a szabadban!

I DŐPONTFOGLALÁS

0 6 / 20 -46 3 - 8 9 - 5 9
www.lakatalatt.hu   Facebook: /lakatalattabadszalok

A játék ára 10.000 Ft, a játékban min 2 max 6 fő vehet részt
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Ha ránézünk a tó térképére, akkor biztosan találunk
olyan fogalmakat, amiknek eddig talán nem is ismer-
tük a jelentését. Az alábbiakban összegyűjtöttünk
néhány fogalmat, ami segítségünkre lehet a tájékozó-
dásban.

öblítőcsatorna: az élő Tiszát köti össze az elárasztott te-
rületekkel, medencékkel és segíti az árvízi védekezést is és
frissen tartják a tó vizét.

Szabályozó műtárgyak: ezek azok a zsilipek, amik az öblí-
tőcsatornáknál találhatók. Ezeket nyitott állapotukban a Tisza
vizét a tóba lehet ereszteni, míg zárt állapotukban nem enged
összeköttetést a két felület között.

Sodorvonal: A folyó egymás után következő keresztszelvé-
nyeinek a legnagyobb sebességű pontjait összekötő képzelet-
beli vonal.

Dögvíz: olyan víz, amiben nem él meg hal.
Fok: a folyóból az ártér mélyedéseibe vezető, természetes

csatorna, amelyen át a víz az ár ingadozására szerint ki- vagy
befelé folyik.

Gázló: a vízfolyás olyan sekély mélységű szakasza, ahol
alacsony vízállások idején gyalogszerrel, lóháton vagy szekér-
rel át lehet gázolni a vízen.

Hát: a mellékkel azonos jelentésű, de csaknem ellentétes
domborzatú területet jelöl. Szintén vízmente, ezzel ellentétben
domborodó vidék, mely az árvizes, mocsaras szomszédság-
ból kiemelkedik.

Kolokányos: állóvizekben tenyésző szúrós, háromélű, lán-
dzsás hínárnövénnyel borított vízfelület.

Köz: vizek határolta terület. Rendszerint folyók torkolati tájéka.
lany: folyóvíz nagyon csendes mozgású része, ahol a víz

állani látszik.
limány: a folyó csendes, örvénymentes vize, amely néha

visszafelé is folyik.
mellék: vízmente a környező partokkal és part menti terü-

letekkel.
morotva vagy holtvíz: a folyónak természetes vagy mes-

terséges úton keletkező olyan mellékága, amely a főmederrel
nem vagy csak az egyik végén függ össze, és a vize nem vagy
csak időszakosan keveredik élővízzel.

örvény: a folyónak igen mély része, ahol a víz lefelé haladó-
an kavarog, forog.

Szélvíz: a tónak, folyónak partközeli sekély vize.
Sulymos: holtágak, mocsaras területek sulyom hínárnö-

vénnyel tömegesen benőtt vízfelülete.
víziedény, edény: általánosan, mindenféle vízen járó alkal-

matosság.

fogalomtár

Kis Tisza-tavi
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