
1I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R1 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

A Tisza-tó turisztikai magazinja I V.  É V F O LYA M 2 .  S Z Á M

Bringás kalandok, 
túraajánlatok az év 
kerékpárútján át

Programajánlatok 
egy egész hétre!

Óriási vendégszeretettel 
várnak a Tisza-tavi települések

Földön, vízen és a magasban!
KULTÚRA PROGRAMOK KALANDOK

2 021.  N YÁ R

Megújult strandok és 
vízi élmények

Élményt adunk minden évszakban!

m
elléklettel!

AJÁNDÉK kalandtérkép



2 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

hello@szalokyachtklub.hu

www.szalokyachtklub.hu

sunset.panorama2020@gmail.com

S Z A L Ó K
Y A C H T   K L U B

K I K Ö T Ő

06 30 559 7954

190 kikötőhely
Vízi benzinkút
Sólyázás
Hajósbolt
Hajó szerviz

06 30 488 8667

Koktélok

Nápolyi pizza

Napozóterasz

Asztalfoglalás:

amugybistro@gmail .com

www.amugybistro.hu

Instagram: amugybistro

06 30 140 9400

Abádszalók, Attila-öböl



3I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R 1I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

Tiszafüred Város Önkormányzatának megbízásából kiadja a Booster Média Kft. A kiadásért felelős a Kft. ügyvezető igazgatója.
Felelős szerkesztő: Kovács Mihály • Szerkesztő-újságíró: Kovács Janka.
Címlapfotó: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, Pogonyi Dávid

Nyomdai előkészítés: Kovács Ferenc Nyomda: ADC Hungary Kft., 9163 Fehértó, Dózsa György tér 7. 
A hirdetések tartalmának valódiságáért a kiadó felelősséget nem vállal. A magazinban megjelenő anyagok a kiadó tulajdonát képezik, amelyek azonos 

formában történő sokszorosítása, újrakiadása vagy bármilyen formában történő újraközlése csak a kiadó írásos engedélyével lehetséges.
Minden jog fenntartva! ISSN: 2677-0520 

Reklám-hirdetési ügyek: 30/38-31-301; 56/420-575 • Szerkesztőség: 30/776-02-23 • Szerkesztőségünk címe: 5000, Szolnok, Szapáry út 12.
E-mail: info@szolnokinaplo.hu

magazin | IV. évfolyam 2. szám

Kedves Olvasó!
Ahogy a nyári napsugarak simogatni 
kezdik arcunkat, a Tisza-tó csalogató 
hangját szinte már halljuk a fülünk-
ben. A Tisza-tó tárt karokkal várja a 
látogatóit, akik előtt szívesen felfedi 
titkait. A természet egyik legszebb 
szentélyébe nyerünk betekintést, ha 
ellátogatunk hozzá. 

Az érintetlen természet, az ezernyi vad-
virág és a gazdag állatvilág „Tündéror-
szágra” emlékeztető képet fest elénk . 
Azonban nekünk, embereknek fi gyel-
nünk kell a jelzéseire és a vendéglátá-
sunkért cserébe tisztelnünk kell .

Évről évre egyre többen keressük fel 
és csak akkor marad meg ennyire gyö-
nyörűnek, kedvesnek, ha vigyázunk is 
rá . Ezért arra kérek mindenkit, hogy a 

magazinunkban olvasható túraajánla-
tok bejárása során ne szemeteljenek, 
csak a fotókat vigyék emlékbe haza és 
ne a természet egy darabkáját, legye-
nek fi gyelemmel az állatokra és nem 
utolsó sorban egymásra! A tó felfe-

dezése a nyár egyik legjobb kalandja 
lesz mindenki számára, ebben biztos 
vagyok .

Az I love Tisza-tó magazinunk nyá-
ri lapszámában a négy legkedveltebb 
nyári programot foglaltuk össze: a 
strandolást, a csónakázást, a kerék-
pározást és a gyalogtúrázást . Mind-
ezeket pedig a tóparti szolgáltatók 
hirdetései színesítik, akik egytől-egyig 
remek szakértői a területüknek . Őket 
személyesen is ismerjük, és bátran 
ajánljuk őket . 

A Tisza-tó csodákkal és szeretettel 
vár . Gyertek, mutatjuk az utat!

 Kellemes kikapcsolódást kíván:
 Kovács Janka

 főszerkesztő

Kedves Vendégeink!
Elkészült Tiszafüred új főtere, amely 
modern közösségi térként és rendez-
vényhelyszínként is funkcionál majd, 
ismét közlekedik a Tisza-tó expressz 
Budapest és Tiszafüred között, 46 pá-
lyázat közül az Év Kerékpárútja verse-
nyében a Tisza-tavat átszelő bringaút 
lett az ország kedvence – csupa olyan 
hír, kezdeményezés, amely tovább erő-
síti településünk jóhírét Magyarorszá-
gon és azt mutatja, hogy léptékváltás 
előtt áll Tiszafüred!

Az egész világot megrázó koronaví-
rus-járvány miatt a turisták egyértel-
műen a természetközeli, a biztonságos 
és az egész család számára kikapcso-
lódási lehetőséget nyújtó célpontokat 
keresik . Ha most Tiszafüreden olvassák 
ezeket a sorokat, akkor választásuk he-
lyes volt: nálunk minden olyan feltétel 
adott, amely a nyugodt, élményközpon-
tú, mégis a természettel harmonikus 
pihenéshez tartozik .

A Google Trends valós idejű keresé-
sekből összeállított friss tanulmánya a 
TOP10 legkeresettebb magyarországi 
város közé rangsorolta településünket, 
plusz 22 százalékkal többen érdeklőd-
tek Tiszafüred iránt . Ezért nem túlzás, 
ha azt állítom, hogy városunk nagyon 
jó feltételekkel várja az idei turisztikai 
szezont . Egyértelműen a hazai síkvidé-
ki kerékpározás központjává váltunk és 
a Magyar Turisztikai Ügynökség támo-

gatásának köszönhetően közel száz 
szálláshelyünk megújult .  

Az elkövetkező időszak folyamatban 
lévő nagyléptékű beruházásai, fejlesz-
tései, mint például a Thermál Strand 
és Gyógyfürdő, illetve a Tisza-tavi Ter-
mészetbúvár Játszóház és Túraköz-
pont lehetővé teszik, hogy Tiszafüred 
egész évben a belföldi turizmus egyik 
vonzó célállomásává váljon . Számom-
ra jelzésértékű, hogy Budapest egyik 
legkedveltebb étterme, a Gléda például 
nem a balatoni régiót, hanem inkább a 
Tisza-tavat, azon belül is Tiszafüredet 
választotta, hogy a főszezonban itt 
üzemeltesse vadonatúj, kacsás tema-
tikára épülő foodtruck-ját . 

Találkozzunk akár náluk, akár Tisza-
füred méltán híres halételeket kínáló 
vendéglátó helyein, a vendégszeretet 
és a minőségi ételek, italok élménye 
garantált!
 Ujvári Imre
 polgármester
 Tiszafüred
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Az elmúlt években egyre többen fedezik fel hazánk 
második legnagyobb tavát, amely megannyi termé-
szetközeli és kulturális programlehetőséget kínál. A 
kikapcsolódási lehetőségek sokféleségének köszön-
hetően egy komoly, egymást segítő erő alakult ki a 
szolgáltatók és az önkormányzatok között. Hubai 
Imre, a Tisza-tavi Térségi Fejlesztési Tanács (TTFT) 
és a tó legnagyobb részét adó megye, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke szerint előre 
lépni csak közös erővel, összefogással lehet.

- A Tisza-tavi fejlesztések egy részéről már a tavaszi lapszá-
munkban részletesen is beszámoltunk, de felelevenítené 
nagyvonalakban, mennyi újdonság várható idén?
- A Tisza-tó térsége az elmúlt években dinamikus fejlődésnek 
indult, egyre népszerűbb turisztikai vonzerőt jelent . A TTFT-
vel, a megyei és helyi önkormányzatokkal, szolgáltatókkal és 
állami szervezetekkel azon dolgozunk, hogy a fellendülés fo-
lyamatos legyen, a térség népességmegtartó ereje növeked-
jen és számos újdonságot kínáljon az idelátogató turistáknak . 
Idén már negyedik ütemben zajlanak a strandfejlesztések, 
valamint megkezdődik a Tisza-tavi Természetbúvár Játszó-
ház és Túraközpont kivitelezése Tiszafüreden . A kiskörei hal-
lépcső mellett kerékpáros pihenő épül, ugyanitt hamarosan 
megindul a vadvízi evezőspálya építése is . A Tisza-tavi Sport-

horgász Nonprofi t Kft-nek köszönhetően még többen hódol-
hatnak a horgászat iránti szenvedélyüknek, hiszen új horgász-
helyek létesültek . A tavalyi évben indult nyaralóhajózás egyre 
népszerűbb, melynek fontos eleme, hogy kiépült a kiskörei 
báziskikötő . A kerékpáros turizmus további fejlődéséhez járul 
hozzá, hogy a szükséges szakaszokon megújul a tavat körbe 
ölelő gátkorona aszfaltburkolata is és tájékoztató táblák kihe-
lyezésére is hamarosan sor kerül . 

Hubai Imre: Az összefogás a Tisza-tó 
fejlődésének kulcsa
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- A Tisza-tó környékének egyik legnagyobb hiányossága az 
úthálózat minősége. Idén több tómenti útszakasz felújítá-
sa is befejeződött, de merre várhatóak még a jövőben?
- A térség úthálózatának minőségi fejlesztésén folyama-
tosan dolgozunk, kézzel fogható eredményként a közel-
múltban a Pusztataskony és Abádszalók közötti szakasz 
kapott teljesen új burkolatot, ahogy Abádszalók főútjának 
egy része is, valamint a Tiszaderzs és Tiszaszőlős közötti 
útszakasz is megújult . A közeljövőben folytatódnak a Ti-
sza-tavi települések közötti összekötő utak aszfaltburkola-
tának korszerűsítései . 

Mindemellett a kerékpárúthálózat fejlesztését is ki kell 
emelni . A Tisza-tó megannyi kerékpáros turistát vonz, akik-
nek szeretnénk bemutatni a térséget is . A Szolnok-Tisza-tó 
közötti kerékpárút létrehozása is a közeljövőben indulhat, 
valamint tervben van a Szolnok-Törökszentmiklós-Mező-
túr-Tiszazug és a Kőrösök vidékének összekapcsolása is . 
Elképzeléseink szerint létrejön Fegyvernek-Bánhalma-Tisza-
füred között egy kerékpárút, amit szeretnénk a Horthy-csa-
torna és a Nagykunsági-főcsatorna mellett elvezetni .

- A helyi, turisztikai vállalkozóknak sikerül a fejlesztéseknek 
köszönhető gyors változást lereagálniuk?
- Természetesen igen . Rendszeresen tartom a kapcsola-
tot a helyi turisztikai vállalkozókkal, fi gyelemmel kísérem 
fejlesztéseiket, megosztják velem véleményüket, terveiket 
és beszámolnak sikereikről . Azt tapasztalom, hogy az el-
múlt évek beruházásainak, pályázatainak és az ide érkező 
fejlesztési forrásoknak köszönhetően a vállalkozók tele 
vannak tettvággyal .  Növekszik a minőségi szolgáltatáso-
kat kínáló, új szálláshelyek száma, valamint a meglévők 

bővítése, korszerűsítése . Színvonalas éttermek nyitnak 
meg, valamint az igénybe vehető szabadidős szolgáltatá-
sok száma és választéka is folyamatosan bővül . Tisztán 
látszik, hogy mindenki hosszú távra tervez, nem csupán a 
következő szezonra, így a fejlődés nem fog itt megállni . A 
Tisza-tó egyik legnagyobb ereje az összefogásban rejlik, 
ezt a helyiek is és mi is tudjuk .

- Az összefogást hogyan ösztönzi a tanács és a megyei 
önkormányzat?
- Az elmúlt években dinamikus fejlődésnek indult a Tisza-tó 
térsége, ami az közös munkának köszönhető . Két éve hoz-
tuk létre a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztalt, amelynek 
célja, hogy a helyi turisztikai vállalkozók , önkormányzatok, 
politikai döntéshozók és a tó fenntartásában közreműködő 
állami szervek közötti kapcsolatépítést és közös gondol-
kodást segítse, valamint tervezzük, hogy idén elindítjuk a 
Tisza-tó Kamráját, mely a térség termelőit, gasztronómiai 
szolgáltatóit és kiváló alapanyagait népszerűsíti . 

- A gasztronómia hogyan kapcsolódik az összefogáshoz?
- A gasztronómia többet jelent pusztán az étkezésnél: 
magában foglalja annak kultúráját, az alapanyagokat, a 
tálalás művészetét, az ízek harmóniáját és a vendéglátás 
minőségét . A magas minőségű hazai alapanyagainknak 
köszönhetően gasztronómiánk egyre népszerűbb és egy-
re nagyobb érdeklődésnek örvend . A Tisza-tó Kamrájának 
létrehozásával a helyi alapanyagok népszerűsítése kerül 
előtérbe . A cél, hogy az ide látogatók megismerjék a térség 
ízeit, jellegzetes fogásait, itt tartózkodásuk alatt a kiváló 
minőségű helyi termékeket fogyasszák . 
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ölelő gátkorona aszfaltburkolata is és tájékoztató táblák kihe-
lyezésére is hamarosan sor kerül . 

Hubai Imre: Az összefogás a Tisza-tó 
fejlődésének kulcsa
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Elkészült Tiszafüred új főtere, amely modern közös-
ségi térként és rendezvényhelyszínként is funkci-
onál majd. Ismét közlekedik a Tisza-tó expressz 
Budapest és Tiszafüred között. 46 pályázat közül az 
Év Kerékpárútja versenyében a Tisza-tavat átszelő 
bringaút lett az ország kedvence és a Fecskebarát 
Füred program kiteljesüléseként egy fecskehotelt 
adtunk át az Aktív Magyarország központtal közösen 
a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumnál – csupa olyan 
hír, kezdeményezés, amelyek továbberősítik telepü-
lésünk jó hírét Magyarországon és azt mutatja, hogy 
léptékváltás előtt áll Tiszafüred! Ujvári Imrét, Tisza-
füred polgármesterét kérdeztük az idei év turisztikai 
szezonjának kilátásairól.

: Tavaszi magazinunk interjújának végén azt 
a kérdést tettük fel, hogy milyen szezont jósol a tónak 
idén. Akkor azt felelte, hogy a régióban zajló fejlesztési 
programok mindenképpen optimizmusra adnak okot. Az-
óta eltelt a tavasz, amely során megvalósult a nyitás újabb 
lépcsője. Ez meglátszott az ideérkező turisták számán is?
Ujvári Imre: Az egész világot megrázó koronavírus-járvány 
teljesen átalakította a korábban megszokott turisztikai 
trendeket, így hazánkban is az üdülési szokások változó-
ban vannak . A turisták egyértelműen a természetközeli, a 
biztonságos és az egész család számára kikapcsolódási 
lehetőséget nyújtó célpontokat keresik . Ugyanakkor az is 
látszik, hogy az átoltottság mértéke és ezzel függésben 
az életbe lépő enyhítések is alapvetően befolyásolják a 
turizmus és a vendéglátás fokozatos helyreállását . Azt 
tapasztalom, hogy a lépésről lépésre nyitást nagy érdeklő-
dés kíséri akár a helyi, akár az idelátogatók körében . Nagy 

volt a roham, amikor újranyitott a Tisza-tavi Kerékpáros 
Centrum vagy átadtuk az új Főteret és a Városligetet .  A 
Google Trends valós idejű keresésekből összeállított friss 
tanulmánya megállapítja, hogy kiemelt az érdeklődés Ti-
szafüreddel, illetve a Tisza-tavi régióval kapcsolatban . 
Azaz a koronavírus-járvány nem törte meg az évek óta tar-
tó emelkedő tendenciát, sőt . A turisták tudják, hogy nálunk 
minden olyan feltétel adott, amely a nyugodt, élményköz-
pontú, mégis a természettel harmonikus pihenéshez tar-
tozik . Az előbb említett Google felmérés például a TOP10 
legkeresettebb magyarországi város közé rangsorolta te-
lepülésünket . Tiszafüred esetében például plusz 22 száza-
lékkal nőtt az érdeklődés, de kiemelkedő eredményt mutat 
a szomszéd település, Poroszló is . Ezért nem túlzás, ha azt 

Léptékváltás 
előtt 

Tiszafüred!
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állítom, hogy a régió és a város komplex fejlesztési stra-
tégiája hozta-hozza az elvárt és remélt eredményeket és 
ez a folyamat a magyar kormány támogatási politikájának 
köszönhetően továbbfolytatódik . Minden esélyünk adott 
arra, hogy Tiszafüred nagyon jó feltételekkel várja az idei 
turisztikai szezont . 

Az elkövetkező időszak folyamatban lévő nagy léptékű 
beruházásai, fejlesztései, mint például a Thermál Strand és 
Gyógyfürdő, illetve a Tisza-tavi Természetbúvár Játszóház 
és Túraközpont lehetővé teszik, hogy Tiszafüred egész év-
ben a belföldi turizmus egyik vonzó célállomásává váljon . 
Joggal számíthatunk egy olyan trendfordulásra, hogy már 
nemcsak a környező megyeközpontok lakosai, hanem a 
főváros és a dunántúli érdeklődők közül is egyre többen 
fognak minket választani .  

: Említette, hogy a közelmúltban két új pro-
jekt is befejeződött: az új főtér, a közpark és a Tisza-tó leg-
nagyobb játszóterének az átadása. Ezekkel kapcsolatban 
milyen visszajelzések érkeztek a turistáktól és a lakosság-
tól? 
Ujvári Imre: Az új főtérrel - amely több mint félmilliárd fo-
rintba került és túlnyomórészt a Terület- és településfej-
lesztési operatív program pályázatai adták a fedezetet - Ti-
szafüred megint nagyot lépet előre . Nem csak azért, mert 
településünk egy teljesen új, hagyománytisztelő mégis 
modern közösségi területtel gazdagodott, amely kulturális 
és idegenforgalmi rendezvények helyszíneként is szolgálja 
majd a várost . Azért is, mert erősíti az itt élőkben és az 
idelátogatókban azt a meggyőződést, hogy Tiszafüred 
méltán viseli a Tisza-tó fővárosa szimbolikus címet . Itt is 
szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszön-
jem a városlakók türelmét és támogatását . Nagyon jó látni, 
hogy rövid idő alatt mennyire közkedvelt lett a főtér fény- 
és hangjátékokkal felszerelt szökőkútja . Hasonlóan sikeres 
a családok körében a Városliget közpark .  A város egyik 

legnagyobb zöldterületén, a „Vasmaris” parkban készült el 
ugyanis a Tisza-tó legnagyobb játszótere, sok száz gyer-
mek örömére .

: Ha már a természetről beszélünk, akkor azt 
sem szabad elfelejteni, hogy Tiszafüred önkormányzata 
kiemelt fi gyelmet fordít a fecskék és más madarak élő-
helyének megóvására. Nemrégiben fecskehotelt adtak át 
Tiszafüreden. Miért fontos ilyen akciókat támogatni?
Ujvári Imre:  Amikor egy meleg, párás időszakot követően 
a vízpartok közelében rendkívüli módon megkeseríti az éle-
tünket egy-egy szúnyoginvázió, jusson eszünkbe az, hogy 
a fecskék biológiai úton, plusz környezetterhelés nélkül 
csökkentik a rovarok számát . Emiatt közös érdekünk, hogy 
a megmaradt fecskeállomány megőrzése mellett műfész-
kek kihelyezésével megállítsuk az ezredforduló óta látható 
negatív folyamatot, amely szerint felére csökkent a molnár- 
és füsti fecskék száma . Szerencsére Tiszafüreden sokan 
gondolják, hogy bárki, akár otthon is sokat tehet a hazai 
madárállomány védelméért . Ezért nem volt kérdés, hogy 
szívesen csatlakozunk az Aktív Magyarországért Felelős 
Kormánybiztosi Iroda kampányához, amelynek keretében 
600 fecskefészket tartalmazó „fecskehotelt” szereltünk fel 
a Kerékpáros Centrum közelében . Ha benépesül a hotel, a 
lakói akár 1200 kilogramm szúnyogot is képesek megenni . 
Ugyanakkor Tiszafüred nem véletlenül tartja magát zöld 
városnak, mert a fecskékre már korábban is odafi gyeltünk . 
Tavaly közösségi szinten 50 műfecskefészket készítettünk 
otthoni eszközökkel, modellgipsz, víz és fűrészpor felhasz-
nálásával . A Magyar Madártani Egyesület oldalán mai na-
pig remek leírások olvashatók a fészkek készítéséről, ha 
valaki az otthona kertjében is szeretne ilyen fecskehotelt 
telepíteni…

: Amikor nem a polgármesteri feladatait látja 
el, hanem amikor pihen és kikapcsolódik, akkor Önnek me-
lyik a kedvenc Tisza-tavi programja? 
Ujvári Imre: Természetesen az egész családommal na-
gyon szeretjük az aktív pihenés legkülönbözőbb formáit: a 
kerékpározást, a pecázást, a természetjárást . Idén nyáron 
több hagyományos sport-és kulturális rendezvénynek is 
otthont ad Tiszafüred, mint például a Tour de Opera Termé-
szetfesztivál, vagy a Halasnapok, amelyet idén a TÓMÉK 
Tisza-tavi fesztivállal közösen tartunk meg . Sőt a balatoni 
tókerülés mintájára, nálunk is elstartol a McDonald’s Brin-
gaMánia Tisza-tó Túra, amely egy igazi őszi bringás ren-
dezvény lesz a Tisza-tó körül kicsiknek és nagyoknak . Ezért 
is fontos és örömteli tény, hogy helyben egyre több, kima-
gasló színvonalú étteremmel, vendéglátóhellyel találkozom 
a tó körül . Számomra jelzésértékű, hogy Budapest egyik 
legkedveltebb étterme, a Gléda például nem a balatoni ré-
giót, hanem inkább a Tisza-tavat, azon belül is Tiszafüredet 
választotta, hogy a főszezonban itt üzemeltesse vadonatúj, 
kacsás tematikára épülő foodtruck-ját . A gyerekeimmel már 
nagyon várjuk, hogy megkóstolhassuk Kerekes Sándor séf 
tépett kacsahúsból készült hamburgerét, amelyhez a zsöm-
lét az ország pékmestere Szabi, a pék készíti . 
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Év Kerékpárútja versenyében a Tisza-tavat átszelő 
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tapasztalom, hogy a lépésről lépésre nyitást nagy érdeklő-
dés kíséri akár a helyi, akár az idelátogatók körében . Nagy 

volt a roham, amikor újranyitott a Tisza-tavi Kerékpáros 
Centrum vagy átadtuk az új Főteret és a Városligetet .  A 
Google Trends valós idejű keresésekből összeállított friss 
tanulmánya megállapítja, hogy kiemelt az érdeklődés Ti-
szafüreddel, illetve a Tisza-tavi régióval kapcsolatban . 
Azaz a koronavírus-járvány nem törte meg az évek óta tar-
tó emelkedő tendenciát, sőt . A turisták tudják, hogy nálunk 
minden olyan feltétel adott, amely a nyugodt, élményköz-
pontú, mégis a természettel harmonikus pihenéshez tar-
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Tiszafüred és környéke számtalan pihenési és kikap-
csolódási lehetőséget biztosít az ideérkező vendégei 
számára. Többek között ezért is nyerte el 2017-ben, 
több ezer utazó értékelése és szavazata alapján az 
Év Turisztikai Települése címet.

A város a Tisza-tavi régió legnagyobb települése és idegenfor-
galmi központja, a Tisza-tó fővárosa .  A település fő vonzere-
jét a szigetekkel, félszigetekkel, holtágakkal tarkított, gazdag 
élővilágú Tisza-tó és a Tisza folyó fürdési, horgászati és egyéb 
vízi sport lehetőségei, valamint a termálvíz adják . Tiszafüred 
kedvelt ökoturisztikai célpont, a síkvidéki kerékpározás euró-
pai központja és igazi horgászparadicsom .
Közel a természet 
Az idelátogatók a tanösvényeken, kiépített túraközpont-háló-
zaton szakképzett túravezetők segítségével fedezhetik fel a 
természet szépségeit, akár gyalogosan, akár vízi-, kerékpá-
ros- vagy lovas túrák keretében .  A jól felszerelt kikötőkben 
bármely évszakban naprakész információkkal állnak a horgá-
szok rendelkezésére a vízügyi információkról, a horgászrend-
ről, a halfogásokról vagy éppen a horgászengedéllyel kap-
csolatos kérdésekről . A város kapujában található Tisza-tavi 
Kerékpáros Centrum Magyarország legnagyobb kerékpáros 
szolgáltató központja – kölcsönző-, szerviz- és egyéb szolgál-
tatásai biztosítják a gondtalan kerékpározás örömeit . 

Önfeledt lubickolás az egész családnak
Tiszafüred szabadvízi strandja homokos parttal, hatalmas fü-
ves, fákkal övezett területtel, homokos strandlabda-pályával, 
büfék és éttermek sokaságával várja a kikapcsolódásra vá-
gyó vendégeket . A gyermekes családok örömére két játszótér 
is található a területen . Egy a strand közvetlen közelében, a 
másik pedig pár percnyi sétára, a Morotva Kerékpáros Pihe-
nőparkban . Rendkívül szép, ápolt környezetben a kutyás gaz-
dikat is várja a Mancsos Pancsoló, a Tisza-tó első kutyabarát 
fürdőhelye!

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

 

Tiszafüred
a Tisza-tó 
fővárosa
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A Tisza-tó fővárosa olyan látnivalókban is 
bővelkedik, amelyek egész évben megtekint-
hetők!

A Lipcsey család által épített nemesi kúria a Kiss Pál Múzeum 
otthona . A múzeum gyűjteményét mintegy 13 .000 db-ból álló 
néprajzi, történeti, természettudományi (elsősorban őslényta-
ni) és képzőművészeti műtárgy és dokumentum alkotja .

Népművészet, kultúra
A népművészet iránt érdeklődők megismerkedhetnek a híres 
füredi fazekassággal az ismert fazekasdinasztia örökségé-
nek emléket állító Nyúzó Gáspár Fazekas Tájházban . Váro-
sunkban jelenleg is két műhelyben űzik a fazekasmestersé-
get, az általuk készített tárgyak megvásárlása őrzi az itt töltött 
pihenés emlékét . Szűcs Imre a Népművészet Mestere és 
Nagyné Török Zsóka Népi Iparművész munkáit országszer-
te ismerik . Ki is próbálhatják az érdeklődők a fazekasmester-
séget a jelenleg is működő két műhelyben .
Alkotóház
A fazekasság mellett nagy jelentőséggel bír a Bőrműves Al-
kotóház . Horváth Tibor és Horváth Tiborné Csanálosi Katalin 
Gránátalma-díjas népi iparművészek, az archaikus ősi kultúra 
motívumvilágát magukon hordozó, a mai kor igényeit kielé-
gítő használati tárgyakat készítenek a Bőrműves Alkotóház 
műhelyében . Alapanyagként főleg növényi cserzésű natúr 
marhabőrt használnak, melyet mahagóni, vagy négerbarna 
színűre festenek . Kiegészítőként csontot, szarut, korhű vere-
teket, fém kellékeket alkalmaznak .

Szálláshelyek
A városba érkező vendégek szállásáról szállodák, családias 
panziók, színvonalas kempingek és a magánszállásadók 
gondoskodnak . A Tisza-tó egyetlen 4 csillagos szállodáján, 
a Tisza Balneum Hotelen át az olcsóbb, sátras kempingekig 
mindenki megtalálja a számára megfelelő szálláshelyet . 

2017-ben Tiszafüred kezdeményezésére hungarikummá 
vált a Tiszai halászlé, amit mindenképp érdemes megkós-
tolni, ha erre jár! Éttermek és büfék sora várja az idelátoga-
tókat fi nomabbnál fi nomabb halételekkel .

Aki egyszer megpillantja ezt 
a tájat és a fölötte ívelő ha-
talmas Tisza-tavi kék eget, 
szíve ismét visszavágyik.
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ről, a halfogásokról vagy éppen a horgászengedéllyel kap-
csolatos kérdésekről . A város kapujában található Tisza-tavi 
Kerékpáros Centrum Magyarország legnagyobb kerékpáros 
szolgáltató központja – kölcsönző-, szerviz- és egyéb szolgál-
tatásai biztosítják a gondtalan kerékpározás örömeit . 

Önfeledt lubickolás az egész családnak
Tiszafüred szabadvízi strandja homokos parttal, hatalmas fü-
ves, fákkal övezett területtel, homokos strandlabda-pályával, 
büfék és éttermek sokaságával várja a kikapcsolódásra vá-
gyó vendégeket . A gyermekes családok örömére két játszótér 
is található a területen . Egy a strand közvetlen közelében, a 
másik pedig pár percnyi sétára, a Morotva Kerékpáros Pihe-
nőparkban . Rendkívül szép, ápolt környezetben a kutyás gaz-
dikat is várja a Mancsos Pancsoló, a Tisza-tó első kutyabarát 
fürdőhelye!

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

 

Tiszafüred
a Tisza-tó 
fővárosa
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Abádszalók
AHOL ÉLMÉNY, 
KALAND VÁR

Ha a Tisza-tó legizgalmasabb élményeit keresed, 
illetve a családdal, barátokkal szeretnél kikapcso-
lódni, akkor töltsd velünk ezt a szezont is Abád-
szalókon.

Mi az, amivel várunk?
• A Tisza-tó legnagyobb strandja és legszebb 

naplementéje .
• Közel 160 remek szálláshely a tökéletes pihe-

néshez .
• Nagyszerű éttermek és büfék városszerte a 

gasztronómiai paletta széles kínálatával .
• Két kikötő a hajózás szerelmeseinek .
• Aktív kikapcsolódás földön, vízen, levegőben .
• Természet közelsége és a vidéki élet bája .
• Felfedezésre váró kalandok .
• Kulturális és hagyományőrző kiállítások .
• Jó hangulat és hatalmas vendégszeretet!

Mi az, amit átélhetsz?
• Óriás csúszdán érkezni a tóba .
• Aqua-zumbázni a strandon . 
• Jet-skivel szelni a habokat . 
• Vízi banán és fánk hátán 

lovagolni a hullámokat . 
• Szörfözni egy hajó után . 
• Madarak szemével látni a tavat 

egy ejtőernyő segítségével . 
• Halakat fogni a Tisza-tóból, 

a folyóból és a főcsatornákból .
• Körbetekerni a tavat és közben 

áthaladni „Az év kerékpárútján” .
• Hajnalban kocogni a töltés tetején .
• Csónakot, kenut bérelni és eggyé válni 

a természettel . 
• Megkóstolni a vidéki ízeket és 

édesvízi halat enni . 
• Bekapni egy sulyom csokit . 
• Kora este kisétálni és gyönyörködni az 

Abádszalóki medence fölött lenyugvó 
napban . 

• Megnézni egy fi lmet a kertmoziban . 
• Selfi zni a LEDZoo Tisza-tavi állataival . 
• Kivetítőn nézni a nyár fő 

sporteseményeit .
• Megcsodálni a népviseletbe öltözött 

babák korabeli divatbemutatóját .
• Körbejárni és felfedezni a Tisza-tó 

nevezetességeit .  
• Részt venni egy ökotúrán, közben 

madarakkal, halakkal, növényekkel 
barátkozni .

• Esténként boldogan lefeküdni 
szálláshelyeinken . 
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Mi az, amiről ne maradj le?
• Tisza virágzás (kérészek tánca)

minden évben június közepe, de időjárásfüggő . Ér-
demes fi gyelni az előrejelzéseket a HNP honlapján, 
Facebook oldalán .

• Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál 
2021 . július 30 – augusztus 1 .
Információ: www .tiszatavifesztival .hu

• Tisza-tó átevező és átúszó verseny
2021 . augusztus 7 .
Információ: www .tiszatoatevezes .hu

További programok kapcsán tájékozódj 
elérhetőségeink egyikén.

Elérhetőségeink:
Tourinform Abádszalók: 5241 Abádszalók, Strand út 3 .

E-mail: abadszalok@tourinform .hu • Tel .: +36-20/999-2798

 @abadszaloktourinform

Tisza-tó Strand: Web: www .tiszatostrand .hu  

  /   @tiszatostrand

Abádszalók város:     /   @abadszalok
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Ring-a-tó – Nem csak megújulva, 
újragondolva nyit meg Kisköre strandja

Kisköre

Idén végre teljessé válik a Tisza-tó strandkínálata, 
új névvel, új arculattal, új szolgáltatásokkal Kiskö-
re strandja is megnyitja kapuit. Ez lesz az a hely a 
Tisza-tónál, ahol elringat a nyugalom, ahol megtalá-
lod a harmóniát, a hely, ami egyszerre új és mégis jól 
ismert, ahol feltöltődhetsz az idegőrlő hétköznapok 
után. És ez lesz az a hely is, ahonnan nem kell haza-
menni este, akár ott is alhatunk minőségi körülmé-
nyek között, hogy reggel megnézhessük a lenyűgöző 
színekben pompázó napfelkeltét a partról.

Ahol elringat a nyugalom
A Tisza-tóban az a csodálatos, hogy ezer különböző arca 
van, és a Tisza-tavi strandok is ugyanígy különbözőek, 
mások és mások . Megtalálja itt a számítását az, aki sok 
ember között a nyüzsgésre vágyik, megtalálja az, akinek 
pörgés helyett a nomádabb pihenés a kedvence, és nem az 
számít, hogy milyen kiszolgáló épületek vannak, és meg-
találják a fi atalok is, akik a „zajosabb” aktív kikapcsolódást 
keresik . És most, hogy megnyit a megújult kiskörei strand 
és apartmanpark, végre a természetközeliséget, a nagyvá-
ros zajától és feszített életmódjától elvonulásra vágyó, a 
minőséget kereső fi atalok és családok is megtalálják azt a 
helyet, ami kifejezetten az ő igényeiket szolgálja . Ez a Ring-
a-tó Strand és Apartmanpark . 

A Tisza-tó legújabb régi strandja, ahol tavaly 
biztosan nem jártál
A strand tavaly a koronavírus járvány miatt nem nyitott ki, 
a kényszerű zárvatartást azonban kihasználta az önkor-
mányzat, és elvégezték az összes olyan fejlesztési munkát, 
ami ahhoz kellett, hogy idén olyan színvonalú kiszolgáló 
létesítményekkel nyíljon meg a strand, aminek felépítése 
jóval nehezebb lett volna, ha közben a megszokott módon 
üzemel a strand és a vendégek folyamatosan érkeznek . 
Idén viszont emiatt ez az a hely, ami különleges színfoltként 
újdonság lehet a Tisza-tó térképén azoknak, akik tavaly vé-
gigjárták a tó környékét, ez az, amit mindenképpen érde-
mes felfedezni, hiszen tavaly itt biztosan nem járhattunk . 
„Mi hiszünk abban, hogy ha valamit csinálsz, akkor csináld 
jól, vagy ne csináld sehogy. Talán elvesztettünk egy szezont 
tavaly a pandémia miatt, de így volt lehetőségünk arra, hogy 
minden erőnkkel a megújulásra koncentráljunk, így szerin-
tem sokkal többet nyertünk, mint amennyit veszítettünk: 
egy lehetőséget, hogy a mostantól egy sokkal minőségibb 

helyen, a Tisza-tó legújabb régi strandján pihenhessenek a 
látogatók” – mondja Magyar Csilla, Kisköre polgármestere . 

Ahol aktívan, mégis a természettel együtt 
lélegezve kapcsolódhatsz ki
Kisköre strandjának mindig is különlegesek voltak az adottsá-
gai, hiszen közvetlenül mellette folyik az élő Tisza, így a strand 
vize folyamatosan, természetes úton cserélődik, friss marad, 
ráadásul a több mint 200 méteres, ligetes partszakasza miatt 
itt nincs elviselhetetlen zsúfoltság . Az idei szezontól kezdve 
európai színvonalú mosdók, zuhanyzók, öltözők várják a ven-
dégeket, megújult a bejárati fogadóépület, van már baba-ma-
ma szoba, játszótér a gyerekeknek, és hamarosan a felnőttek 
is kapnak saját „játszóteret”, készül ugyanis a street workout 
pálya is . Teljesen megújult, így most már minden igényt ki-
elégít a nagy alapterületű büféépület is, és a korábban meg-
szokott szolgáltatások mellett jópár új is elindul . A jól ismert 
csúszda, a vízi játszótér, vízi röplabdapálya mellett nem csak 
kajak és kenubérlésre, de mostantól SUP és biciklibérlésre 
is lesz itt lehetőség, sőt, több különböző tematikájú vezetett 
programnak is a Ring-a-tó lesz a kiindulópontja, lesz például 
horgász, gasztronómiai, kerékpáros és vízitúra program is . 

A strand, ahonnan nem kell este hazamenni
Az egyik legkülönlegesebb új szolgáltatás, hogy megnyit a 
Ring-a-tó Apartmanpark . Az új üzemeltető, az Atlantic In-
vest Kft . saját gyártású, kétszobás, nappalis, konyhás, für-
dőszobás, wifi -s apartmanokat telepít a strand területén, 
már idén 15 ilyen fogadja a vendégeket, mindegyik saját te-
rasszal, légkondicionálóval . „Nem véletlenül választottuk a 
Tisza-tó déli csücskében fekvő kis várost a Ring-a-tó Apart-
manpark helyszínéül. Itt megvan minden, amire egy nyara-
ló ember vágyhat: pihenés, csend, szórakozás, izgalom” – 
mondja a cég vezetője, Kaposvári Péter . Hitvallásuk, hogy 
mindig valami lenyűgözőt építsenek, ez a tervük Kiskörén 
is . „Hiszünk abban, hogy a Tisza-tónál és Kiskörén hatalmas 
fejlődési lehetőségek vannak, és ehhez mi is szeretnénk 
hozzájárulni, ezért nem állunk meg, idén csak az első lépé-
seket tesszük meg, de már most megvannak az álmaink a 
jövőre nézve, amiket meg is fogunk valósítani” – mondja 
Kaposvári Péter . A következő években kutyás strandot és 
kifejezetten a kutyabarát vendégeknek saját szálláslehető-
séget biztosítanak, lesznek vízparti apartmanok, új üzlethe-
lyiségek és büfék, étterem, medence, szaunavilág is .

Ring-a-tó Kisköre – töltődj fel és töltsd meg élettel!
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Tiszaderzs már a honfoglalás után nem sokkal be-
népesült, ekkor ugyan csak Derzs névre hallgatott. A 
helyiek büszkék az itt található, 12. századi domon-
kosrendi Mária-templomromra. A homlokfal íves 
kapuja és az északi fal kis része őrzi az Árpád-kori 
téglaépítészet emlékét. A templomnak épült tég-
laépületet a feljegyzések szerint az 1706-os Rabu-
tin-féle hadjárat idején égették fel.

A rom körüli park az elmúlt években teljesen megújult, virág-
ágyások, utcabútorok, információs táblák, padok és asztalok 
kerültek ide, méltó környezetbe helyezve ezt a páratlan építé-
szeti emléket . A Borbély Kúria is országos műemlékvédelem 
alatt áll, melyet Borbély Sámuel építtetett 1750–56 között . A 
kúria oszlopainak negyed köríves téglái a Tiszafüredi Múze-
umban 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 házasság révén rokonok voltak . A kúria volt a kör-
nyékbeli 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 temp-
lom a település egyik jelképe . Épületében található a Fodor 

Gusztáv lelkész–igazgató által megálmodott és 2016-ban 
létrehozott Biblia múzeum, ahol 500-nál is több, 45-féle 
nyelven írott szentírás kapott helyet . A gyűjtemény további 
fejlesztésére adományokat, felajánlásokat szívesen fogad 
a múzeum . A református parókia a templom szomszéd-
ságában áll . Az épület köré 2013-ban címeres téglákból 
készült kerítés épült díszfallal, Tiszaderzs ősi, címeres pe-
csétjének lenyomatával .

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

Tiszaderzs egész évben vár!
Ha igazi kikapcsolódásra vágyik, érdemes Tiszaderzsre 

ellátogatni! A falusi turizmus itt is virágzik, panzió és ven-
dégházak várják a megfáradt, dolgos hétköznapjaiból ki-
szabadulni vágyókat . Ha egy hosszú nap után szeretnének 
megpihenni, Tiszaderzsen igazi szívélyes fogadtatásban 
részesül mindenki . Az itt élők híresek vendégszeretetükről, 
mindig készségesen segítenek a turistáknak, akik a helyiek 
kedvességét rendszeres látogatással viszonozzák .

A Tisza ezen szakaszát a számos rekordfogás miatt a 
horgászok paradicsomának is nevezik . A derzsi kikötő 
kedvező fekvése miatt népszerű a horgászok körében . A 

Tiszaderzs
Kicsiny falu
nagy rejtelmekkel
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horgászat mellett a természet szerelmesei is megtalálják 
a számításukat . Páratlan növény- és állatvilág fi gyelhető 
meg, akár egy vadregényes tavi csónaktúrát választunk, 
akár felfedezzük a Cserőközi holtágat, vagy végigkerékpá-
rozunk a Tisza töltéskoronáján .

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

Hagyománnyá vált ősszel a Szüreti felvonulás és bál . Ta-
vasszal a kicsik tojásfát díszíthetnek, valamint a Farsangi 
és a Jótékonysági bál kerül megrendezésre . A hidegebb 
hónapokban sem maradnak látnivaló nélkül, hiszen az Ad-
venti időszakban a közös gyertyagyújtás, valamint a Min-
denki Karácsonya zárja az éves programsorozatot .

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

Az évet egy évindító túrával kezdtük, ahol megismerhet-
tük a Cserőköz és Holt-Tisza téli arcát . Március 8-án, Nő-
napon Tiszaderzs férfi  népe: kicsik és nagyok köszöntötték 
a hölgyeket . 

Március 11-től megváltozott az életünk, mindennapja-
inkat a COVID19 elleni védekezés töltötte ki . A Julius K9 
közreműködésével maszkot varrattunk saját költségünkre, 
amit a lakosságnak ingyen osztottunk szét . Folyamatosan 
tájékoztattuk az aktuális helyzetről az itt élőket, és fokozot-
tan ügyeltünk idős lakótársainkra . Év végén élelmiszer- és 
tisztítószercsomaggal könnyítettük meg a családok életét .

Nyáron egy kis lélegzethez jutottunk a szigorításokban 
és kicsit kiszabadultunk a védekezéssel töltött szürke hét-

köznapokból . Szemétszedő akciót tartottunk, hogy meg-
szépítsük a Tisza-tó környezetét . Elindult az Ásító Inas 
Művésztelep . Megrendeztük az első levendula ”Szedd 
magad!” napot, amit a nagy érdeklődés miatt meg kellett 
ismételnünk . Júniusban méltó módon megemlékeztünk 
Trianon századik évfordulójáról . Újra vendégül láttuk a 
Tisza-tavi Fesztivál kerékpárosait egy csodálatos koncert-
tel, a 100 Tagú Cigányzenekar közreműködésével . Szep-
temberben megtartottuk a májusban elmaradt családi 
napot, amin kicsik és nagyok újra együtt szórakozhattak . 
Az adventi készülődés is a megszokottól eltérően zajlott, 
a falu karácsonyfáját azonban a hagyományokhoz híven 
feldíszítettük . Először valósítottuk meg idén a Karácsonyi 
Kívánságok falát és minden tiszaderzsi kisgyermekhez el-
látogatott a Mikulás .

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

Tiszaderzsen minden adott ahhoz, hogy 
– akár aktívan is – kipihenje magát az ember!
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Tiszaderzs már a honfoglalás után nem sokkal be-
népesült, ekkor ugyan csak Derzs névre hallgatott. A 
helyiek büszkék az itt található, 12. századi domon-
kosrendi Mária-templomromra. A homlokfal íves 
kapuja és az északi fal kis része őrzi az Árpád-kori 
téglaépítészet emlékét. A templomnak épült tég-
laépületet a feljegyzések szerint az 1706-os Rabu-
tin-féle hadjárat idején égették fel.

A rom körüli park az elmúlt években teljesen megújult, virág-
ágyások, utcabútorok, információs táblák, padok és asztalok 
kerültek ide, méltó környezetbe helyezve ezt a páratlan építé-
szeti emléket . A Borbély Kúria is országos műemlékvédelem 
alatt áll, melyet Borbély Sámuel építtetett 1750–56 között . A 
kúria oszlopainak negyed köríves téglái a Tiszafüredi Múze-
umban 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 házasság révén rokonok voltak . A kúria volt a kör-
nyékbeli 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 temp-
lom a település egyik jelképe . Épületében található a Fodor 

Gusztáv lelkész–igazgató által megálmodott és 2016-ban 
létrehozott Biblia múzeum, ahol 500-nál is több, 45-féle 
nyelven írott szentírás kapott helyet . A gyűjtemény további 
fejlesztésére adományokat, felajánlásokat szívesen fogad 
a múzeum . A református parókia a templom szomszéd-
ságában áll . Az épület köré 2013-ban címeres téglákból 
készült kerítés épült díszfallal, Tiszaderzs ősi, címeres pe-
csétjének lenyomatával .

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

Tiszaderzs egész évben vár!
Ha igazi kikapcsolódásra vágyik, érdemes Tiszaderzsre 

ellátogatni! A falusi turizmus itt is virágzik, panzió és ven-
dégházak várják a megfáradt, dolgos hétköznapjaiból ki-
szabadulni vágyókat . Ha egy hosszú nap után szeretnének 
megpihenni, Tiszaderzsen igazi szívélyes fogadtatásban 
részesül mindenki . Az itt élők híresek vendégszeretetükről, 
mindig készségesen segítenek a turistáknak, akik a helyiek 
kedvességét rendszeres látogatással viszonozzák .

A Tisza ezen szakaszát a számos rekordfogás miatt a 
horgászok paradicsomának is nevezik . A derzsi kikötő 
kedvező fekvése miatt népszerű a horgászok körében . A 

Tiszaderzs
Kicsiny falu
nagy rejtelmekkel
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A Tisza-tó nyugati partján található egy hangulatos, 
vízközeli falu, amelyet az ott élők a Tisza-tó gyöngy-
szemének is neveznek. Sarud egyszerre jelenti az 
idelátogatóknak a nyugalmat és az aktív kikapcso-
lódást, hiszen elvonulási lehetőséget ad a városi 
rohanástól és aktív kikapcsolódási lehetőségeinek 
köszönhetően garantáltan nem lehet itt unatkozni. 

Élj át egy falusi lagzit
a Sarudi Lakodalmassal! 
A hagyományos, népi lakodalom felelevenítéséért hívta életre 
a Sarudi Hagyományőrző Népdalkör és a település önkor-
mányzata a Sarudi Lakodalmast . A rendezvényen testközel-
ből ismerhető meg a menyasszony kikérése és az újdonsült 
házaspár köszöntése, valamint minden esküvő mozgatója, 
a vőfély vicces versei . Természetesen nem maradnak el a 
legfi nomabb 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 öltözve mutatják be a régi 
korok lakodalmát .

Traktorozz a Tilcsik Farmon!
Sokak már gyerekkoruk óta szeretnék vezetni az óriási me-
zőgazdasági gépeket, de erre sajnos igen kevés a lehetőség . 
A Tilcsik Farm várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék 
kipróbálni, hogy milyen érzés ezeket a gépeket vezetni . Ter-
mészetesen nem hagyják őket egyedül, mert a jogosítvány-
nyal rendelkező munkatársak mindvégig mellettük vannak . 
Az Élménytraktoroztatás egy új, egyedülálló kezdeményezés 
a tónál, amit akár ajándékba is lehet adni születésnapra vagy 
akár csapatépítő tréning része is lehet . Ehhez előzetes beje-
lentkezés szükséges a 20/21-55-391-es telefonszámon .

Új pompában várja a vendégeket
a Sarudi templom 
Nemrégiben megújult a település római katolikus templo-
mának tetőszerkezete és külső falainak festése . A templom 
egyhajós, egyenes személyzáródású, a szentély feletti kon-
tyolt nyeregtetővel rendelkezik és Eszterházy Károly püspök 
építtette . A mintegy 300 éves templom újra a neki járó, külső 
pompában köszönti a látogatókat . Belső felújítása pedig a jö-
vőben fog megtörténni .

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

A legcukibb állatok várnak a miniZOO-ban 
A Tisza-tavi miniZOO Sarudon, a Tisza menti települések nyu-
godt és természetközeli hangulatával várja a kedves látoga-
tókat egy igazán családias és állatbarát élményre . A miniZOO 
célja: megismertetni testközelből kicsiket és nagyokat az ál-
latvilág színes világával, emellett nagy hangsúlyt fektetve a 
környezeti nevelésre és a természetvédelem fontosságára, 
mindezt játékos és interaktív formában . 

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

Sarud
Kapcsolódj ki
a Tisza-tó gyöngyszemében
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A Tisza-tó kapuja
A természetturizmus otthona

Poroszló

Poroszló az egyik legismertebb Tisza-tavi 
település. Budapestről másfél órányi utazás-
sal, a 33-as főúton közelíthető meg. A Tisza-tó 
kapujaként fogadó települése az idelátogató 
vendégeknek. Kedvező természeti és földrajzi 
adottságainak köszönhetően évről-évre egyre 
több vízi sportot kedvelő, fürdőzni-strandolni 
vágyó, horgász, vadász, kerékpáros, vízi- és 
ökotúrázó választja úti céljának.

Négy tóparti kikötője remek kikapcsolódási lehetőséget 
nyújt . Szervezett túrán keresztül meglátogatható akár 
a Tisza-tavi Madárrezervátum is, mely a Világörökség 
része . 

A 2019-ben felújított szabadstrandja homokos, las-
san mélyülő, mely kiválóan alkalmas kisgyermekes 
családoknak .

A műemlék-kedvelők ellátogathatnak a református 
(1793) és a katolikus (1797) templomba is . A köz-
ségháza szintén műemlék-jellegű épület, mely a falu 
központjában helyezkedik el .

Kétségkívül a legismertebb látnivaló: a 2012-ben 
épült Tisza-tavi Ökocentrum, amely helyet ad Európa 
legnagyobb édesvizű akváriumrendszerének . A ter-
mészet kedvelői egész nap bejárhatják, az év minden 
napján . 

A Tájház a régi népi mesterségeket és a falusi élet 
egy-egy pillanatát mutatja be, egy eredeti nádtetős pa-
rasztházban .

A poroszlói ősszikeseken a mai napig fennmaradt 
a lovaglási lehetőség, miközben megfi gyelhető a ritka-
ságszámba menő túzokkolónia . 

A kerékpárkölcsönzés feltételei is adottak közsé-
günkben, így akár kerékpárral is megismerhetik a Ti-
sza-tavi régió nevezetességeit . A település megannyi 
színvonalas szálláshelyéről, kiváló éttermeiből, cuk-
rászdáiból elégedett vendégként térhetnek haza .

Várjuk Önöket is szeretettel! 

 További info: 
 Tourinform Iroda 
 Poroszló, Fő u . 5 .
 Telefonszám: +36(36)553-095
 E-mail cím: poroszlo@tourinform .hu 
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rohanástól és aktív kikapcsolódási lehetőségeinek 
köszönhetően garantáltan nem lehet itt unatkozni. 

Élj át egy falusi lagzit
a Sarudi Lakodalmassal! 
A hagyományos, népi lakodalom felelevenítéséért hívta életre 
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a vőfély vicces versei . Természetesen nem maradnak el a 
legfi nomabb 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 öltözve mutatják be a régi 
korok lakodalmát .

Traktorozz a Tilcsik Farmon!
Sokak már gyerekkoruk óta szeretnék vezetni az óriási me-
zőgazdasági gépeket, de erre sajnos igen kevés a lehetőség . 
A Tilcsik Farm várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék 
kipróbálni, hogy milyen érzés ezeket a gépeket vezetni . Ter-
mészetesen nem hagyják őket egyedül, mert a jogosítvány-
nyal rendelkező munkatársak mindvégig mellettük vannak . 
Az Élménytraktoroztatás egy új, egyedülálló kezdeményezés 
a tónál, amit akár ajándékba is lehet adni születésnapra vagy 
akár csapatépítő tréning része is lehet . Ehhez előzetes beje-
lentkezés szükséges a 20/21-55-391-es telefonszámon .

Új pompában várja a vendégeket
a Sarudi templom 
Nemrégiben megújult a település római katolikus templo-
mának tetőszerkezete és külső falainak festése . A templom 
egyhajós, egyenes személyzáródású, a szentély feletti kon-
tyolt nyeregtetővel rendelkezik és Eszterházy Károly püspök 
építtette . A mintegy 300 éves templom újra a neki járó, külső 
pompában köszönti a látogatókat . Belső felújítása pedig a jö-
vőben fog megtörténni .

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

A legcukibb állatok várnak a miniZOO-ban 
A Tisza-tavi miniZOO Sarudon, a Tisza menti települések nyu-
godt és természetközeli hangulatával várja a kedves látoga-
tókat egy igazán családias és állatbarát élményre . A miniZOO 
célja: megismertetni testközelből kicsiket és nagyokat az ál-
latvilág színes világával, emellett nagy hangsúlyt fektetve a 
környezeti nevelésre és a természetvédelem fontosságára, 
mindezt játékos és interaktív formában . 

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

Sarud
Kapcsolódj ki
a Tisza-tó gyöngyszemében



20 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R2 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

Tiszadorogma
Dél-Borsod ékköve: ahol a nyugalom 
és a természet körülölel

Kanyargós, kedves kis utcák, rendezett porták 
és idilli, falusias hangulat. Ez mind, és még en-
nél is több Tiszadorogma, a Tisza-tó egyik titkos 
ékszerdoboza.

Aki először lépi át Tiszadorogma ha-
tárát, rögvest magával ragadja a hely 
békés, meghitt hangulata . Így voltak 
ezzel a honfoglaló magyarok is, akik 
ezen a környéken keltek át a Tiszán . 
A terület remek adottságai és a folyó 
közelsége miatt körülbelül egy kilo-
méterrel odébb alapították meg a mai 
Tiszadorogma elődjét . Ám, azt több-
ször elmosta a Tisza, ezért az itt élők 
a későbbiek során a mostani, maga-
sabban fekvő területre költöztek . 

A település szerkezete sokkal 
átláthatóbb, mint a legtöbb falué . 
Központjában a községháza áll, 
ezzel szemben egy üzlet található, 
mellette pedig a játszótér . Innen 
nagyjából száz méterrel odébb a 
kultúrház csalogatja a helytörté-
neti kiállítás megtekintésére és a 
hagyományos, helyi kosárfonás 
megismerésére a vendégeket . A te-
lepülés kihasználja a lehetőségeit, 
így a kultúrház a sportedzéseknek 
is helyet ad .

A sport mellett elkötelezett falu-
ként a központban éltek a lehetősé-
gek bővítésével, így többfunkciós 
sportpálya (foci, tenisz, kosárlabda) 
is létesült az elmúlt évek folyamán . 
Ezek ingyenesen használhatóak . 
Éjszakai kivilágítást is kaptak, en-
nek köszönhetően nem szükséges 
napnyugtakor befejezni a meccset, 
sőt a nap 24 órájában bárki előtt 
nyitva állnak . Tiszadorogma része 
a Tisza-tavi kerékpáros nagykör-
nek . Rendszeresen fogadják a két 
keréken érkező turistákat, valamint 
több kerékpáros verseny is érinti .

Ahogy megannyi Tisza-mentén 
fekvő település, így a község is a 

szőke folyóra építkezik: 2020-ban kikötő létesült, melynek 
köszönhetően a távolabbról vízen érkezőknek is könnyen 
elérhetővé válik . Természetesen a mai napig üzemel a Ti-
szadorogma-Egyek közötti komp, ami már ezer éve szál-
lítja egyik partról a másikra az utazókat . A horgászok szá-
mára igazi paradicsom e folyószakasz, akik a Tisza és a 
környék horgászvizeinél várakozhatnak a kapásra . 

Természeti látnivalókból sincs hiány . Egy karnyújtás-
nyira található a Kis-Hortobágy, ami a nagyhoz hasonló 
füves puszta . Ide pusztakocsival is ki lehet látogatni, mi-
közben szakavatott vezető meséli el a Tisza szabályozás 
utáni létrejöttét, háttérben a hegyeinkkel . A folyószabályo-
zás során kialakult, túlparton található Tiszadorogmai Gö-
be-erdő Természetvédelmi Terület megőrizte a Tisza-tó 
létrehozása előtti Közép-Tiszavidék ártéri ligeterdeinek 
jellegzetes látképét és élővilágát . A védett, idős ártéri pu-
hafa-ligeterdőt fokozottan védett állatok választják lakó-
helyül . Védett madárfajai miatt korlátozottan látogatható 
természetvédelmi terület .

Tiszadorogma remek választás azoknak, akik a városi 
nyüzsgéstől távol szeretnék kipihenni fáradalmaikat és az 
autók zaja helyett inkább a madárcsicsergést szeretnék 
hallgatni . Ahogy fejlődik a település, úgy évről évre egy-
re több turista érkezik, akiket hangulatos vendégházak 
várnak . Idén nyáron már fogadja vendégeit a volt iskola-
épületből kialakított Ifjúsági Szálláshely, amely összesen 
negyven - a természet kincseit megismerni vágyó - gyer-
mek befogadására alkalmas .

Szeretettel várjuk csendes, varázslatos tele-
pülésünkön: Tiszadorogmán!
 Tóth Zoltán
 polgármester
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Már mindenki nagyon várja, hogy visszatérjen éle-
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örökségporta kerül kialakításra . Az önkormányzati közút-
jaink többsége jó állapotú, de 3 útszakasz esetében meg-
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kosság, az idelátogató vendégek kellemes környezetben 
tudjanak lenni, kikapcsolódni, pihenni .
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zött kikötői szolgáltatással várja a csónaktulajdonosokat, 
ahol csónakkölcsönzési lehetőség is van, vezetett túrákat 
is igénybe lehet venni . 
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A településen megszállni kívánó vendégeink számára 
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A természetkedvelők számára nagyszerű kikapcso-
lódást, élményt jelenthet a Borsodi Mezőségben talál-
ható Szélkiáltó tanösvény és a Szalakóta tanösvény be-
járása . A településünk és térségünk túraútvonalairól a 
www .elmenyturak .hu térségi túrahonlapról tájékozódhat .

Várjuk Önöket sok szeretettel Tiszabábolnára, ahol a 
pihenés aktív kikapcsolódással párosul!
 Hencz Zsolt
 polgármester

Tiszabábolna
A Tisza-tó északkeleti kapuja - ahol 

a fáradt vándor csendben megpihenhet…
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Egyek Hajdú-Bihar megye legnyugatibb fekvésű 
települése, gyönyörű földrajzi környezetben helyez-
kedünk el a Hortobágyi Nemzeti Park, a Tisza-tó és 
öt csárda ölelésében. Maga a település a 202 éves 
katolikus templomán és a romantikus szerelmi fész-
kek látszatát keltő parasztházain kívül sok építészeti 
örökséget nem kínál, de igazi horgász és kerékpáros 
paradicsom. Talán ezért és a még olcsónak mond-
ható ingatlanárak miatt sokan költöztek ide Nyu-
gat-Európa több államából is.

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

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

A csendes, gyönyörű látvány mellett különleges érzés 
a kerékpározás . Séta közben a Tisza-part, a hortobágyi 

puszta, az érintetlen, forgalommentes táj, a tiszta levegő 
inspirálhat bennünket . Ettől válik a mai modern ember még 
emberibbé és boldogabbá . Horgászoknak igazi paradi-
csomként hat az érintetlen Tisza-part, az Ohati-halastavak 
és a falu központjában található Válykos-tó . Utóbbi a hob-
bihorgászaton kívül az élmény-vízibiciklizés és csónakázás 
örömét is biztosítja . 

Az idelátogatóknak feltétlenül ajánlom az ország legjob-
ban működő gyepmesteri telepének megtekintését (GPS 
koordináták: 47 .630315, 20 .907165)! 

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

Tavaly megnyitottuk kisállat boltunkat, ahol helyben vá-
sárolhatnak, jótékonykodhatnak a szeretetre és jutalomfa-
latokra éhes kutyák számára . Ha valaki az örökbefogadást 
szeretné segíteni, az általa kiválasztott kutya komplex vé-
dőoltását, elektronikus transzponderét és egészségügyi 
kiskönyvét is kifi zetheti vagy átutalhatja a Takarékbanknál 
vezetett számlánkra: 70100121-11103918 . Ha gyermeke-
inknek jó cselekedeteinkkel példát mutatunk, akkor talán 
még gazdagabb és még kerekebb lesz a nyaralás élménye! 
Ez persze nem jelenti azt, hogy csak a nyaralókat várjuk . 
Sőt!

Mi szeretettel hívjuk! Ön készen áll?
 Dr. Miluczky Attila 
 polgármester

Egyek
Egyek kínálata: a jó cselekedet
és a jótékonyság érzetének élménye
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Tiszanána
Naná, hogy Nána!

Tiszanána a Tisza-tó nyugati partján fekvő település. 
Rendezett utcáival, romantikus strandjával azonnal 
belopja magát mindenki szívébe, emellett rengeteg 
programmal is szolgál, ezért évről-évre egyre több 
turista szeret bele. 

A Tisza-tavi nyugodt pihenés egyik zászlóshajója: Tiszanána . 
A település tábláját elhagyva az első néhány méter után elfog 
valamilyen megmagyarázhatatlanul nyugodt érzés . Nem is 
csoda, hogy évről-évre egyre többen keresik fel a községet . 
Az itt tapasztalható vendégszeretet mellett a helyi lakosok 
összetartó közösséget alkotnak, amelynek egyik központja: 
a könyvtár, ahol rendszeresen előrukkolnak az ötletesebbnél 
ötletesebb programokkal . 

Aki Tiszanánán jár, annak érdemes megcsodálnia a ró-
mai katolikus és a református templom különlegességét 
és ellátogatnia a Szent József temetőkápolnába . A lámpa-
oszlopok gólyafészkekkel teli főutcáján sétálva százéves 
portákban gyönyörködhetünk . Ha szeretnénk tudni, kik lak-
tak benne, akkor a könyvtár felé kell vennünk az irányt, ahol 
a település történetét töviről-hegyire megismerhetjük . 

Nána kedvelt üdülőövezete: Dinnyéshát . Ugyan a telepü-
lésmagtól távolabb esik a vízpart, ám könnyedén megköze-
líthető kerékpárral . Dinnyésháton egy kikötő és egy strand 
található . Az Álompart névre keresztelt vízparti terület 

joggal viseli ezt a címet: itt található a Tisza-tó egyik leg-
zegzugosabb, legromantikusabb strandja . A kikötőt és a 
strandot egy hosszú földnyelv választja ketté . Ezeket akár 
madártávlatból is megfi gyelhetjük, hiszen tavaly készült el 
a kilátótornya, amit egy kis hídról lehet elérni .

A strand mellett egy kis sziget várja azokat, akik kötél-
komp segítségével szeretnék magukat a túloldalra juttatni . 
Ahogy más Tisza-tavi strand, úgy ez is egy több tíz méter 
hosszú stégrendszert kapott, amin sétálni, a vízbe bombát 
ugrani, vagy ha valaki a szerencséjét tenné próbára, innen 
akár pergetni is lehet . A homokos, lassan mélyülő strand 
vize a kisgyerekes családok kedvenc helyszíne . Vízibicikli- 
és csónakbérlésre is lehetőség van, ami remek élménye-
ket nyújt a vízi világ felfedezésében .

Dinnyéshát a strandolók és a vízitúrázók mellett a kerék-
párosokat is várja . Már hosszú évek óta kedvelt bringás 
megállóhely az itteni büfé, ami idén új kiszolgálóépületek-
kel bővült: egy recepcióval és egy ajándékbolttal . Az Álom-
part kedvelt esküvői helyszín is: az elmúlt egy évben egyre 
több pár mondta ki a boldogító igent . Az ajándékboltban Ti-
szanána és a környék kézműves kincseiből válogathatunk, 
hogy a fényképeken és az élményeken túl egy darabot is 
hazavihessünk a Tisza-tóról és Tiszanánáról .
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A Tisza folyó partján, Szolnoktól mintegy 40 kilomé-
terre található Tiszasüly. A Tisza- tó közelségében, 
Kiskörétől a töltésen mintegy 20 km távolságra 
Eurovelo kerékpárúton megközelíthető. Ez a sza-
kasz személyautóval is járható, a KÖTIVIZIG által 
árusított töltésjárási engedéllyel. Sajátos hangulatát 
a bennünket körülvevő természet, a vadregényes 
folyópart és a vendégszerető közösség alakította.  
Igazi barátságos kis település mintegy 1500 lakos-
sal, közvetlenül a Tisza partján. 

A Közép-Tisza e szakasza elsőrangú horgászvíz, valamint 
vadregényes vízi túrák helyszíne . Az EuroVelo kerékpárút-há-
lózat gyönyörű természeti környezetben halad ezen a sza-
kaszon . Legnagyobb erényünk az érintetlenség és az ebből 
fakadó vadregényesség az erre fogékonyak számára . A Ti-
szasülyért Egyesület mintegy nyolc darab négyfős kenura 
kínál bérleti lehetőséget, teljes felszereléssel .

Településünkön szálláshelyet a Szőke-Tisza Vadásztár-
saság vadászházában és a Tiszasülyi Faluház két vendég-
szobájában lehet foglalni . Célunk az, hogy a turizmusban 
tapasztalható megnövekedett igényeket hosszú távon ki 
tudjuk elégíteni, melyhez folyamatosan keressük a fejlesz-
tési lehetőségeket, illetve forrásokat . Az átmenő túrakerék-
páros, motoros forgalomban folyamatos növekedést ta-
pasztalunk . Őket a helyben lévő szolgáltatások 
folyamatos bővítésével szeretnénk kiszolgálni .

Terveink között szerepel a Tisza folyóhoz 
közvetlenebb kapcsolat kiépítésére lehető-
séget adó rendezvényhajó, kikötő, kosaras 
strandfürdő és úszó apartmanok létesítése, 
amelyhez alkalmas partszakasszal rendelke-
zünk . A kialakításhoz jelenleg forrást keresünk . 

A hozzánk érkezőt megihleti a földrajzi elhe-
lyezkedés, a csend, a nyugalom és az egyedül-

állóan gazdag, 1311-ig visszakövethető történelmi múlt: 
az országos védelem alatt álló Árpád-kori műemlék temp-
lomunk, a község határában megtalált népvándorlás kori 
sírhely és az ország első ipari műemlék-védettségű gőz-
géppel üzemeltetett belvízátemelő szivattyútelepe .

A pihenésre, a városi élet rohanása után lassításra vágyó 
emberek számára kitűnő kikapcsolódási lehetőséget jelent 
Tiszasüly . A Tisza folyó, a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, 
a Csatló- Holtág, a Tisza-tó közelsége, a jellegzetes alföldi 
táj minden évszakban a természet apró csodáinak kimerít-
hetetlen tárháza . 

A tiszasülyiek főleg növénytermesztéssel, állattenyész-
téssel, halászattal és tógazdasági haltermeléssel foglal-
koznak, mely tevékenységeknek nagy hagyományai van-
nak településünkön . A község határában elterülő mintegy 
500 hektár vízfelületet adó körtöltéses halastavak jelenléte 
a helyi ökoszisztémára is nagy hatással van, így közvetlen 
környezetünk a természet iránt érdeklődő turisták, termé-
szetfotósok számára is egyedi lehetőséget rejt .

A Kolopfürdőn bányászott, gyógyiszapnak minősített, 
szervetlen összetételű iszapot iszappakolásra, részi-
szap-kezelésre, iszapfürdőzésre és kozmetikai célokra 
lehet felhasználni, amely megvásárolható a Széchenyi, 
Rudas és Lukács fürdők ivócsarnokaiban és a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt . központjában . A Kisfaludy 2030 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofi t Zrt . részére, idén májusban 
nyújtottunk be előzetes megvalósíthatósági tanulmányt és 
koncepciótervet gyógyszálló és ehhez kapcsolódó gyógy-

fürdő létesítésére . Ha a projekt támogatható-
ként kerül elbírálásra, akkor a térség életében 
Tiszasüly is jelentős szerepet fog betölteni, 
elsődlegesen a Kolopi-iszap - mint természeti 
gyógykincs - helyben történő hasznosításával .

Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődé-
sét és személyesen is ellátogat hozzánk, hogy 
megismerje községünket!

Mi szeretnénk ebből az ezerarcú településből 
minél többet megmutatni!

Tiszasüly
- a páratlan természet és 
a Kolopi Gyógyiszap bűvöletében
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A Tisza-tó alatti folyószakasz egyik közeli csodája: 
Tiszaroff, amely megannyi bámulatos látnivalóval 
szolgál. Közúton, az árvízi töltésen, de vízen is 
könnyedén megközelíthető. Június elején nyitja meg 
kapuit Horgászturisztikai Központja, ami színvonalas 
apartmanokkal, közösségi terekkel és konferencia-
teremmel várja nemcsak a horgászokat, hanem az 
aktív kikapcsolódás kedvelőit is.

Tiszaroff varázslatos település, ahol a vendégszerető közös-
ség idilli, csendes, falusi környezetben fogadja a látogatókat . 
Kanyargós utcái, a nyugalom és az érintetlen természet azo-
kat várja, akik a nagyváros zajától távol szeretnék kipihenni 
fáradalmaikat .

A Tisza-tóról könnyedén, szinte minden közlekedési esz-
közzel megközelíthető . Autóval a nemrégiben felújított, jó 
minőségű 3216-os úton lehet elérni . Aki a kerékpározás 
szerelmese, annak a Tisza gátján 21 km-t kell tekernie a pá-
ratlan szépségű Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetben, ahol 
óriási ártéri fák szegélyezik az utat . A víz szerelmeseinek 
pedig szinte kötelező program, hogy a kiskörei duzzasztó-
gátnál átzsilipelve fedezzék fel a Tiszát . A hajósoknak és 
a csónakkal, kenuval érkezők számára a kikötést egy stég 
teszi lehetővé . A történelem szerelmesei vagy az autóval 
közlekedők pedig az 1350-es évek óta működő köteles 
kompon tudnak átkelni a Tiszán .

Június első napjaiban nyitja meg kapuit a Horgászturisz-
tikai Központ, ami a legújabb turisztikai attrakciója lesz a 
településnek és a környéknek is, ezzel pedig Tiszaroff is 
felkerül a Tisza-menti turisztikai desztinációs térképre . A 
vadonatúj központnak az alapját egy régi, önkormányzati 
tulajdonú épület adta, amit felújítottak és egy látogató-
központot hoztak létre benne . Emellett egy új épületet is 
felhúztak a projekt során, aminek a földszintjén konferen-
ciaterem, míg az emeletén három apartman fogadja majd 
a vendégeket . Összesen 12 fő befogadására lesz alkalmas 
az szálláshely, ami akár többnapos konferenciák megtartá-
sára is alkalmas lesz . 

A horgászturiz-
mus eddig is domi-
nált Tiszaroffon, de 
a mostani fejlesztés-
sel a településnek 
nagyobb lehetősége 
lesz bemutatni kör-
nyező kincseit .

- A Tisza-folyót és a szinte érintetlen ártéri területet érde-
mes meglátogatni, ahol a gazdag vízi világ háborítatlanul 
él, körülvéve ligetes erdőkkel és burjánzó növényzettel . A 
Tisza-folyó homokpadjain, örvénylő mély kanyarulatokban 
hazánk szinte valamennyi őshonos hala megtalálható, a bé-
kés keszegféléktől a folyó óriásra megnövő, csillapíthatatlan 
étvágyú ragadozójáig, a harcsáig . Ez a környezet nemcsak a 
vizek élőlényeinek kedvez, hanem az ideális élettérben gaz-
dag vadállománynak is, az apróvadaktól a vaddisznóig .
- A Goitói-Holt-Tisza és a környék titkos ékszerdoboza, ami 
úgynevezett „szentélyholtág” . A Tisza mellett található mo-
rotva természetvédelmi szempontból kiemelkedő, horgászni 
is csak a kijelölt helyen lehet . A holtág a Tisza szabályozása-
kor, 1865-ben lett levágva . Az 1900-as évek második felében 
szántóföldek vették körül a területet, de mára már nem törté-
nik ott gazdálkodás és egyre több fa népesíti be a környéket . 
- A Borbély-kastélyt 1789-ben Borbély Balázs, Rákóczi ez-
redkapitánya építtette és olyan neves látogatói voltak, mint 
Vörösmarty Mihály, Szinyei Merse Pál, Csokonai Vitéz Mihály, 
Deák Ferenc, vagy gróf Széchenyi István . A 3,5 ha területű 
park jában egy több mint 200 éves kocsányos tölgy is találha-
tó . Látogatni csak a Kulturális Örökség Napjain lehet .
- Tiszaroff szívében a református temp-
lomot és a mellette, különálló haranglá-
bat érdemes felkeresni, amit a település 
földesura Borbély Mihály az egykori „Rá-
kóczi kenyeres házaként” funkcionáló 
magtár épületeként 1726-ban átadott a 
híveknek, imaház céljára . Ezt az épületet 
építették át templommá 1757-ben .  Mária Terézia engedélyé-
vel 1762-ben épült külön a templom tornya . A hagyományok 
szerint a mai napig „jegyben jár” a templom a toronnyal . 
A Polgármesteri Hivatal udvarán található látogatópavilonban 
egy kisebb, a helyi hagyományokon alapuló tárgyi bemutató 
és egy 1897-ből származó tűzoltókocsi is csak arra vár, hogy 
felfedezze a kedves látogató!

a Tisza bal partjának 
ékszerdoboza

Tiszaroff, 
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A Tisza folyó partján, Szolnoktól mintegy 40 kilomé-
terre található Tiszasüly. A Tisza- tó közelségében, 
Kiskörétől a töltésen mintegy 20 km távolságra 
Eurovelo kerékpárúton megközelíthető. Ez a sza-
kasz személyautóval is járható, a KÖTIVIZIG által 
árusított töltésjárási engedéllyel. Sajátos hangulatát 
a bennünket körülvevő természet, a vadregényes 
folyópart és a vendégszerető közösség alakította.  
Igazi barátságos kis település mintegy 1500 lakos-
sal, közvetlenül a Tisza partján. 

A Közép-Tisza e szakasza elsőrangú horgászvíz, valamint 
vadregényes vízi túrák helyszíne . Az EuroVelo kerékpárút-há-
lózat gyönyörű természeti környezetben halad ezen a sza-
kaszon . Legnagyobb erényünk az érintetlenség és az ebből 
fakadó vadregényesség az erre fogékonyak számára . A Ti-
szasülyért Egyesület mintegy nyolc darab négyfős kenura 
kínál bérleti lehetőséget, teljes felszereléssel .

Településünkön szálláshelyet a Szőke-Tisza Vadásztár-
saság vadászházában és a Tiszasülyi Faluház két vendég-
szobájában lehet foglalni . Célunk az, hogy a turizmusban 
tapasztalható megnövekedett igényeket hosszú távon ki 
tudjuk elégíteni, melyhez folyamatosan keressük a fejlesz-
tési lehetőségeket, illetve forrásokat . Az átmenő túrakerék-
páros, motoros forgalomban folyamatos növekedést ta-
pasztalunk . Őket a helyben lévő szolgáltatások 
folyamatos bővítésével szeretnénk kiszolgálni .

Terveink között szerepel a Tisza folyóhoz 
közvetlenebb kapcsolat kiépítésére lehető-
séget adó rendezvényhajó, kikötő, kosaras 
strandfürdő és úszó apartmanok létesítése, 
amelyhez alkalmas partszakasszal rendelke-
zünk . A kialakításhoz jelenleg forrást keresünk . 

A hozzánk érkezőt megihleti a földrajzi elhe-
lyezkedés, a csend, a nyugalom és az egyedül-

állóan gazdag, 1311-ig visszakövethető történelmi múlt: 
az országos védelem alatt álló Árpád-kori műemlék temp-
lomunk, a község határában megtalált népvándorlás kori 
sírhely és az ország első ipari műemlék-védettségű gőz-
géppel üzemeltetett belvízátemelő szivattyútelepe .

A pihenésre, a városi élet rohanása után lassításra vágyó 
emberek számára kitűnő kikapcsolódási lehetőséget jelent 
Tiszasüly . A Tisza folyó, a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, 
a Csatló- Holtág, a Tisza-tó közelsége, a jellegzetes alföldi 
táj minden évszakban a természet apró csodáinak kimerít-
hetetlen tárháza . 

A tiszasülyiek főleg növénytermesztéssel, állattenyész-
téssel, halászattal és tógazdasági haltermeléssel foglal-
koznak, mely tevékenységeknek nagy hagyományai van-
nak településünkön . A község határában elterülő mintegy 
500 hektár vízfelületet adó körtöltéses halastavak jelenléte 
a helyi ökoszisztémára is nagy hatással van, így közvetlen 
környezetünk a természet iránt érdeklődő turisták, termé-
szetfotósok számára is egyedi lehetőséget rejt .

A Kolopfürdőn bányászott, gyógyiszapnak minősített, 
szervetlen összetételű iszapot iszappakolásra, részi-
szap-kezelésre, iszapfürdőzésre és kozmetikai célokra 
lehet felhasználni, amely megvásárolható a Széchenyi, 
Rudas és Lukács fürdők ivócsarnokaiban és a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt . központjában . A Kisfaludy 2030 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofi t Zrt . részére, idén májusban 
nyújtottunk be előzetes megvalósíthatósági tanulmányt és 
koncepciótervet gyógyszálló és ehhez kapcsolódó gyógy-

fürdő létesítésére . Ha a projekt támogatható-
ként kerül elbírálásra, akkor a térség életében 
Tiszasüly is jelentős szerepet fog betölteni, 
elsődlegesen a Kolopi-iszap - mint természeti 
gyógykincs - helyben történő hasznosításával .

Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődé-
sét és személyesen is ellátogat hozzánk, hogy 
megismerje községünket!

Mi szeretnénk ebből az ezerarcú településből 
minél többet megmutatni!

Tiszasüly
- a páratlan természet és 
a Kolopi Gyógyiszap bűvöletében
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Büszkén ajánljuk figyelmükbe épített 
örökségünk gyöngyszemeit
Református templomunk helyén már 1630-ban kis templom 
állt . A mai nagyméretű, erődszerű templom a XVIII . században 
síkfekvésű környezetből kiemelkedő enyhe dombra épült . Az-
óta legrangosabb épületként formálja a település belső rend-
jét, magához vonzva a jelentős középületeket: a községházat, 
az iskolákat . A későbarokk stílusjegyeket hordozó torony mel-
lett a hajó neoromán és klasszicista elemeket is tartalmaz . 
Az ülőhelyek száma 2000 . Érdekessége, hogy a szószék, a 
Mózes-szék, az úrasztala a debreceni Nagytemplomban lé-
vők mintájára készült . Orgonáját 1883-ban építették . Három 
harangja 1463, 608 és 180 kg . 1849 júliusában Kossuth Lajos 
Kunmadarason járt, karosszékét a templomban őrzik . 

A Főteret az 1890-ben eklektikus stílusban épült Köz-
ségháza uralja . Oromdísze a turulmadár, a magyar eredet-
mondák legendás madara valamint a nagyközség címere . 
A községháza jelképesen vigyázza a Székely Károly 1923-
ban készített I . világháborús és Somogyi Árpád 1992-es II . 
világháborús katonaszobrait, valamint a Munkácsy-díjas 
és Kossuth-díjas szobrászművész Györfi  Sándor Millecen-
tenáriumi emlékművét . Rövid főtéri sétával 

a történelmi emlékezés és a kun identitás számtalan jel-
képével találkozhatnak . 

Kunmadaras egyik legszebb hagyatéka a Kossuth-ház 
a Tóparton . Az egykori kunkapitányi-ház az 1800-as évek 
kereskedelmi útja mentén épült . Az utcavonalban álló, tég-
lalap alaprajzú, cserépfedéses, csonkakontyolt, nyeregte-
tős gazdaház udvari mellvédes, három kosáríves nyílású, 
lopott tornácú . A nagyközség egyedüli népi műemléke . Az 
egykori kunkapitányi-ház múltja összefonódik településünk 
szabadságharc-kori emlékeivel . Kossuth Lajos forradalmi 

kormányzó Görgey Artúrral tervezett tiszántúli találkozójá-
ra sietve, 1849 . július 26-27-e éjjel itt szállt meg . A múzeum 
ma helytörténeti emlékekkel és tájházi berendezéssel erő-
síti a közösségi emékezetet . 

A Munkácsy-díjas Bir-
kás István (1947-2018) a 
20-21 . századi kortárs ma-
gyar festészet kiemelkedő 
alkotója . A festő- és szob-
rászművész Kunmadara-
son született . Rendkívül 
gazdag életművének meg-
határozó műcsoportja, a 
Kunmadarashoz kötődő, a 

művész személyes emlékei által ihletett festészet . Náda-
zott falrészleteket, vályog- és kőimitációkat a Kunmada-
rason gyűjtögetett öreg használati tárgytöredékkel együtt 
szerkesztette képpé . Az elmúlt idők hangulatát idéző iden-
titásfestészetével arra tanít, hogy a tárgyak nemcsak túlél-
nek bennünket, de azok örökítik a tudást, a kultúrát is . 

A kunmadarasi repülőtér majdnem negyedszázada ad 
otthont Magyarország és Európa egyik leglátogatottabb 
gyorsulási versenyének . A „Kunmadár” mára társadalmi 
eseménnyé vált . Atmoszférája, hangulata, a sebességcsú-
csok okozta extázis, a gumifüst, a kaszkadőrök mutatvá-
nyainak látványa egyedülálló élményt nyújt . Ezt a technikai 
orgiát látni kell! Kunmadár mindenkit hazavár!

Az egykori állami gazdaság területén kialakított Ko-
vács-tanya a természetközeli pihenés, vakációzás nagy-
szerű lehetősége . Már a látványa is skanzen-életérzést 
nyújt . A végtelen alföldi dűlőutak, a vérpezsdítő levegő, az 
őshonos állatok rendezett, komfortos falusias szállással 
együtt adják a puszta romantikáját . A Kovács-tanya csa-
ládias és változatos időtöltést nyújt a túlmodernizálódott 
életből vidékre vágyóknak . 

Kunmadaras szívében, a település főterén négy vendég-
látóhely várja az átutazókat és a helyi lakosokat . A siető-

sebb vendégek és a kényelmesebb tempóban étkezők is 
megtalálhatják számításukat nálunk .  A karakteres nagy-
kunsági ízvilágtól, a legfi nomabb bográcsos ételektől a 
„street food”-ig válogathatnak a betérők az alábbi helye-
ken:
- Csikós Pihenőhely
- Ferdinánd Bisztró
- Kiscuki Büfé
- Stop Büfé
 Várjuk a lelkes felfedezőket!
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Karcag
a „Nagykunság 
fővárosa”

A „Nagykunság fővárosa” Szolnok és Debrecen 
között félúton található. A város alapítói, a térség 
benépesítői a kunok voltak, akiket IV. Béla király 
telepített le a tatárjárás után. A kunok nomád élet-
formájukat a XV. századtól feladták s megkezdődött 
beolvadásuk a magyarságba. A régi kiváltságokból 
eredő kun öntudat azonban még napjainkban is él 
az itt élők szívében, a kun nyelvemlékeket személy-
nevek és földrajzi nevek, mondák és legendák ma is 
őrzik. 

Karcag a Hortobágyi Nemzeti Park déli Fogadókapuja, az 
érintetlen puszta közepén álló Zádor-híd, a kunhalmok, a 
legelésző nyájak, a naplemente, a védett növény- és állatvi-
lág a természetbarátok számára ideális túracél . A hatalmas 
határban még fellelhető tanyák, gémeskutak, letűnt korokat 
idéznek . A kerékpáros túraútvonalak, a kiépített kerékpárutak 
az aktív turizmus kedvelőinek kínálnak hasznos időtöltést . A 
természetvédelmi területté nyilvánított Kecskeri-puszta, a Ku-
tatóintézet Arborétuma, a horgásztó kellemes kirándulóhely . 

Templomaink, iskoláink, népi építészeti emlékeink, a 
Morgó Csárda, a tájházak, a még fellelhető parasztházak, 
Györfi  Sándor szobrászművészünk gyönyörű köztéri szob-
rai felejthetetlen élményt nyújtanak . Őrizzük és ápoljuk 
szellemi-, épített és természeti értékeinket, büszkék va-
gyunk az elszármazott híres karcagiakra, elődeink hagyo-
mányaira, kultúrájára, páratlan népművészeti értékeinkre .

Kun őseink emlékét idézi a Kun Emlékhely és a Nagykun 
Millenniumi Emlékmű . A Györffy István Nagykun Múzeum-
ban a „Kunok öröksége” című új állandó kiállítás a kunok 
több évszázados történetét, életmódját mutatja be . Az 
amerikai függetlenségi háború karcagi huszár-ezredesé-
nek Kováts Mihálynak állít emléket a Kováts Mihály dom-
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bormű és emlékhely . Kuriózumnak számít a védett köves 
daráló, a malomtörténeti kiállítás és a műemlék szélma-
lom . 

Karcag természeti értékei közül kiemelkedik a „Sóskút-
ból” 1 .497 méter mélyről feltörő gyógyvíz . Az egész évben 
nyitva tartó fürdő gyógyvize igen sok ásványi anyagot tar-
talmaz . Az élményelemekkel gazdagított gyógyvizű me-
dencék szolgálják ki a gyógyulni vágyó vendégeket egész 
évben . Építészetileg egyedi megjelenésű wellness és spa 
komplexummal várjuk kiemelt célcsoportunkat, a csalá-
dokat . A komplexum sátor alatti medenceterében verseny 
úszómedence, kétterű termál-medence és egy tanme-
dence áll a vendégek rendelkezésére . Kiegészítő szolgál-
tatásaink: jacuzzi, szolárium, szauna, merülő medence, 
kondicionáló terem, illetve a nyáron üzemelő medencék: 
élménymedence (sodrófolyosó, jacuzzi és dögönyöző), 
gyermekmedence játékelemekkel . A fürdővel egy területen 
található a **-os kemping, üdülőházzal, kétágyas vendég-
szobákkal, továbbá faházakkal, lakókocsi állásokkal és sá-
torhelyekkel . 

Népművészeink, kézműveseink, művészeti és ha-
gyományőrző együtteseink színes kulturális életünk 
meghatározó személyiségei, közösségei, rendszeresen 
bemutatkoznak és fellépnek a városi fesztiválokon, rendez-
vényeken . Büszkék vagyunk arra, hogy a „Kunsági birkafő-
zés karcagi hagyománya” megőrzendő örökségelemként 
2009-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 
Jegyzékére, 2013-ban pedig a karcagi birkapörkölt felkerült 
a hungarikumok jegyzékére . 
 Jó szívvel várjuk Vendégeinket!

www.karcag.hu
www.derynekarcag.hu

www.facebook.com/deryne.kulturaliskozpont
www.nkvizkft.hu 
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Berekfürdő
ahol mindig 
strandidő van!

Őshonos állatpark és állatsimogató
Hogy miért is vágtunk bele, miért dolgozunk és küzdünk 
minden nap? Talán ezt tanultuk, ez ivódott belénk a nagyszü-
lőktől, a szülőktől . Ezt láttuk tőlük, mert nekünk még szeren-
csénk volt, hogy úgy nőttünk fel, hogy az állatok gondozása, 
szeretete, tisztelete mindennapjaink része volt .

2012 óta minden évben bővítettük a farmot, folyamato-
san nőtt az állatszám .

2016 júniusában nyitotta meg kapuit a Dániel-farm, ahol 
az érdeklődők testközelből tekinthetik meg a régi parasz-
tudvarok állatait . A gyerekeket egy kis játszótér is várja . A 
vendégfogadás mellett megtartotta a farm a gazdasági 
mivoltát, tojótyúk állományunk van, gazdasági fürjeink és 
magyartarka fejőstehenek . Illetve GMO-mentes sertést ál-
lítunk elő az Auchan Magyarország Kft-nek . 

Szolgáltatásaink:
-  Farmlátogatás minden héten, csütörtökön és szomba-

ton 10-16 óráig májustól-októberig .
-  Sajt- és gyümölcslékóstoló
-  Lovaskocsi-program
-  Igény esetén kisebb csoportok, társaságok vendéglátá-

sa (osztálytalálkozók, születésnapok, baráti összejövete-
lek)

-  Újdonság: Határnézés elektromos kisbusszal! 14 fős 
csoportok is élvezhetik ezt a programot .

Várjuk Önöket sok szeretettel! 

A szovjet repülőtér titkai 
repüléstörténeti kiállítás
2011-ben nyitotta meg kapuit „A szovjet repülőtér titkai” című 
repüléstörténeti kiállítás Berekfürdőn, mindössze 3 kilométerre 
a kunmadarasi volt szovjet repülőtértől . 

Miről szól a gyűjtemény és mitől egyedi?
A kollekció a szovjet légierő 46 éves magyarországi jelenlétével 
kap csolatos tárgyakat, dokumentumokat, fi lmeket mutat be 
kézzelfogható és objektív formában . Egy olyan témát igyekszik 
feldolgozni, amivel rajtunk kívül senki sem foglalkozik, pedig 
történelmünk szerves része volt és a titkok, elhallgatás miatt 
hatalmas érdeklődés övezi . 
Berekfürdőn évente sok tízezer turista megfordul, többen csak 
a helyi termálvíz miatt, mások a helyi épített és kulturális érté-
keket is keresik . A kiállítás nekik is sok meglepetést tartogat . 
A kiállítás különlegességét emeli három repülőeszközünk is . 
A szovjet felségjelzésű Mi-24D harci helikopter, mely Magyar-
ország egyetlen, magánkézben lévő teljesen restaurált Mi-24-
ese, mintegy bő kétévnyi munkával készült el . A gép a világ 
legelső, exportra készült helikoptere! 
2019 . november végén érkezett kiállításunkra az egykor Pápán 
és Taszáron szolgálatot teljesítő 41-es oldalszámú magyar fel-
ségjelzésű MiG-21bisz vadászrepülőgép . A négy magánsze-
mély tulajdonában lévő, ideiglenesen itt elhelyezett gép az ere-
deti, gyári szürke festést, és egykori magyar felségjeleit kapta 
vissza, s ezzel hazánk egyetlen, ilyen festésű gépe lett . 
2021 áprilisában pedig megérkezett a 9603-as oldalszámú 
MiG-21MF típusú vadászgép, amin egykor Magyari Béla, a tar-
talék magyar űrhajós is hasította az eget! Tőlünk megszokott 
módon a gép az eredeti köntösét kapja majd meg . 

http://www.soviet-airforce.com/ 
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Nagykörű a neolitikum óta folyamatosan lakott 
Közép-Tisza vidéki település, Szolnoktól 26 km-re 
található. A falu büszkesége: a 150 éves múltra 
visszatekintő, nemzeti oltalom alatt álló Nagykörűi 
ropogós cseresznye, amelynek egyedülálló zamata 
tette ország-világ előtt híressé a települést. Majd-
nem minden család rendelkezik cseresznyéssel.

Nagykörű alkotó település . Ízletes helyi termékei: a lekvárok, 
szörpök, aszalványok, a méz, a kecske- és tehénsajt, illetve 
joghurt, a füstöltáruk, frissen préselt gyümölcslevek és be-
főttek, a pálinka, házi savanyúságok és savanyú káposzta . 
Kézműves remekei: a kerámiák, a nemez tárgyak és ruhák, 
szalma- és vesszőkosarak . Ezek mind-mind a helyiek keze 
munkáját dicsérik .

Pozitív adottságai eredmé-
nyezték a „Virágzástól Befő-
zésig Rendezvénysorozat” 
kialakulását, amely tíz állandó, 
de évről évre bővülő prog-
ramelemből és további helyi 

termék piacokból, ismert nevén „Körüi Piac”-ból áll . Az elmúlt 
évtizedben ennek a rendezvénysorozatnak legismertebb és 
legkedveltebb programjai lettek a Cseresznyevirágzás és 
Fagyűző szertartás, a Nagy Cseresznyevásár, a Nagykörűi 
Cseresznyepálinka Nap és Bogrács Party, valamint a Nagy 
Befőzés, amelyekre alkalmanként több ezer vendég látogat el . 

A település közvetlenül a Tisza partján fekszik, kishajó ki-
kötője 40 hajó befogadására alkalmas . A 1,5 km-es homokos 
szabadstrand nyaranta sok vendég kedvence . A komp pedig 
Fegyvernekkel és a 4 . számú főúttal köti össze a falut . A Na-
tura 2000-es védettségű ártér megannyi védett növény- és 
állatvilág élőhelye, különösen gazdag madárvilággal . A Ti-
sza-gát pedig az EuroVelo 
kerékpárút hálózat része 
– a betonúttal fedett gáton 
egynapi bicikliútra található 
a Tisza-tó .

A falu a hagyomány és az 
újszerűség kellemes elegye . 
A díszes padok, a köztéri 
díszkutak, a közel 30 köz-
téri szobor, az érintetlen pa-
rasztházakból álló és gyü-
mölcsfákkal szegélyezett 

utcák sora szebbé teszik az itt élők mindennapja-
it és várják az idelátogató vendégeket is .

A művészetek iránt érdeklődőknek érdemes el-
látogatniuk a Nagykörű Galériába, amelyben 85 
időszakos kiállítást mutattak már be . A közel 120 
éves Tájházat önmagában az építészeti adott-
ságai miatt is érdemes felkeresni, de itt működik 
a tájmúzeum is, valamint itt található Szász Ju-
dit keramikus műhelye és bemutatóterme is . A 
Magyar Sajtúthálózat nagykörűi állomása Varga 
György kecskesajt manufaktúrája, amelyben a 
sajtkészítés mesterfogásait leshetjük el . A tele-
pülésen található Grósz Tamás gyógy- és fűszer-
növény kertje, amelyben tavasztól őszig számos 
különleges fűszerfajtával ismerkedhetnek meg a 
látogatók . 

A Nagykörűi Művelődési Ház ad otthont Pető 
Rózsa nemezelő iparművész munkáinak . Itt te-
kinthetők meg Gregor Balázs szalma- és vesz-
szőfonó használati tárgyai is . Az épület számos 
gyűjteménynek is helyet ad: halászati, fegyver-, 
képeslap- és viseletgyűjteménynek .

Az idelátogatóknak érdemes betérniük a Bulyá-
ki Pálinkafőzdébe, hogy megkóstolják a nemzeti 
oltalom alatt álló nagykörűi cseresznyepálinkát is .

Az Ökoturisztikai Látogatóközpontban két 
állandó kiállítás tekinthető meg . Itt található a 
szezonálisan működő Tourinform Nagykörű 
iroda is .

Nagykörű megannyi látnivalóval, programmal és szín-
vonalas falusi szállásokkal várja Önöket!

Szilvás Erzsébet
Tourinform Nagykörű

www.nagykoru.hu
https://www.facebook.com/viragzastolbefozesigegyesulet

https://www.facebook.com/nagykorutourinform

Nagykörű,
a cseresznye hazája
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ramelemből és további helyi 

termék piacokból, ismert nevén „Körüi Piac”-ból áll . Az elmúlt 
évtizedben ennek a rendezvénysorozatnak legismertebb és 
legkedveltebb programjai lettek a Cseresznyevirágzás és 
Fagyűző szertartás, a Nagy Cseresznyevásár, a Nagykörűi 
Cseresznyepálinka Nap és Bogrács Party, valamint a Nagy 
Befőzés, amelyekre alkalmanként több ezer vendég látogat el . 

A település közvetlenül a Tisza partján fekszik, kishajó ki-
kötője 40 hajó befogadására alkalmas . A 1,5 km-es homokos 
szabadstrand nyaranta sok vendég kedvence . A komp pedig 
Fegyvernekkel és a 4 . számú főúttal köti össze a falut . A Na-
tura 2000-es védettségű ártér megannyi védett növény- és 
állatvilág élőhelye, különösen gazdag madárvilággal . A Ti-
sza-gát pedig az EuroVelo 
kerékpárút hálózat része 
– a betonúttal fedett gáton 
egynapi bicikliútra található 
a Tisza-tó .

A falu a hagyomány és az 
újszerűség kellemes elegye . 
A díszes padok, a köztéri 
díszkutak, a közel 30 köz-
téri szobor, az érintetlen pa-
rasztházakból álló és gyü-
mölcsfákkal szegélyezett 

utcák sora szebbé teszik az itt élők mindennapja-
it és várják az idelátogató vendégeket is .

A művészetek iránt érdeklődőknek érdemes el-
látogatniuk a Nagykörű Galériába, amelyben 85 
időszakos kiállítást mutattak már be . A közel 120 
éves Tájházat önmagában az építészeti adott-
ságai miatt is érdemes felkeresni, de itt működik 
a tájmúzeum is, valamint itt található Szász Ju-
dit keramikus műhelye és bemutatóterme is . A 
Magyar Sajtúthálózat nagykörűi állomása Varga 
György kecskesajt manufaktúrája, amelyben a 
sajtkészítés mesterfogásait leshetjük el . A tele-
pülésen található Grósz Tamás gyógy- és fűszer-
növény kertje, amelyben tavasztól őszig számos 
különleges fűszerfajtával ismerkedhetnek meg a 
látogatók . 

A Nagykörűi Művelődési Ház ad otthont Pető 
Rózsa nemezelő iparművész munkáinak . Itt te-
kinthetők meg Gregor Balázs szalma- és vesz-
szőfonó használati tárgyai is . Az épület számos 
gyűjteménynek is helyet ad: halászati, fegyver-, 
képeslap- és viseletgyűjteménynek .

Az idelátogatóknak érdemes betérniük a Bulyá-
ki Pálinkafőzdébe, hogy megkóstolják a nemzeti 
oltalom alatt álló nagykörűi cseresznyepálinkát is .

Az Ökoturisztikai Látogatóközpontban két 
állandó kiállítás tekinthető meg . Itt található a 
szezonálisan működő Tourinform Nagykörű 
iroda is .

Nagykörű megannyi látnivalóval, programmal és szín-
vonalas falusi szállásokkal várja Önöket!

Szilvás Erzsébet
Tourinform Nagykörű

www.nagykoru.hu
https://www.facebook.com/viragzastolbefozesigegyesulet

https://www.facebook.com/nagykorutourinform

Nagykörű,
a cseresznye hazája
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Tisza-tavi Hírmondó

Tisza-tó expressz
A MÁV Zrt . 2021 .május elsejétől a kerékpáros turisták jobb el-
jutásának érdekében közvetlen vonatot indít Budapest és a Ti-
sza-tó között . A Tisza-tó expresszvonat Budapestről, a Keleti 
pályaudvarról indul és Gödöllőn, Füzesabonyon és Poroszlón 
át robog Tiszafüredre .

A Tisza-tó expressz Budapest-Keleti pályaudvarról 7:55-
kor indul és 10:09-re érkezik Tiszafüredre . Visszafelé Ti-
szafüredről pedig 17:53-kor indul és 20:05-re érkezik Bu-
dapestre . Menetideje kevesebb, mint 2 óra 15 perc! A nagy 
befogadóképességű kerékpárszállító kocsi 32 db garantált 
kerékpárhellyel rendelkezik . 

A Tisza-tó expressz május 1-től hétvégi napokon, majd 
május 22-től a nyár végéig naponta közlekedik .

Év Kerékpárútja
Több héten át komoly küzdelem folyt a fi náléba jutott 11 
kerékpárút között, amelyek mind az Év Kerékpárútja címért 
versengtek . Szavazni egészen május 10 . éjfélig lehetett: a 
győztes a Tiszafüredet és Poroszlót összekötő kerékpárút 
lett 2 .976 szavazattal . 

Összesen 11 .596 voks érkezett a címre esélyes kerék-
párutakra, ebből a Tisza-tavi 2 .976-tal lett az első, a De-
seda-tavi 2 .880-nal a második, míg a dobogó harmadik 
fokára az Oroszlány–Tatabánya kerékpárút állhatott 892 
vokssal .

A nyertes Tisza-tavi kerékpárútszakaszon már tízezren 
bringáztak az átadása óta eltelt szűk egy év alatt .   

Fecskehotelt avattak Tiszafüreden
A Tisza-tavi Kerékpáros Centrum udvarán kapott helyett a 
fecskehotel, ahol összesen 24 műfecskefészek várja a lete-
lepedni kívánó molnár- és füsti fecskéket . Az Aktív- és Öko-
turisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) által támogatott pro-
jektben a Tiszafüred és Poroszló között épült kerékpárútnál, 
valamint a Tisza-tavat átszelő kerékpároshídon összesen 
hatszáz műfészket – ötszáz molnárfecskének és száz füsti 
fecskének készült fészket – helyeznek ki a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesület (MME), valamint a Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei . A csökkenő ál-
lományú fecskék megtelepedését az AÖFK 8,6 millió forinttal 
támogatja .

Magyar Tavak Fesztiváljává nőtt a Tisza-tavi 
Fesztivál
A Debreczeni Ildikó által megálmodott és megvalósított Ter-
mészet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál idén júniusban már a 
Velencei-tónál is várja a kultúra és a sport szerelmeseit és a 
Magyar Tavak Fesztiválja névre keresztelt programsorozat 
jövőre a Balatonnál is elérhető lesz . A Tisza-tó legnagyobb 
kulturális fesztiválja július 30-tól augusztus 1-ig várja a zene 
szerelmeseit a tóparton, a vízen és két keréken hazánk ko-
molyzenei életének meghatározó előadóival .  

Milyen újdonságok, újítások, programok, látnivalók várják a vendégeket a Tisza-tónál? Az elmúlt (hó)
napok történéseiről az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület keretében működő Tisza-tavi Turisztikai 
Kerekasztal számol be.
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További információ:
www.alfoldszive.hu
www.facebook.com/alfoldszivette
www.facebook.com/tiszatavikerekasztal

Csodakertekkel bővült a Tisza-tó
Két csodálatos virágoskerttel és egy kukoricalabirintussal 
erősíti az idei turisztikai szezont Abádszalók és Tiszaderzs . 
A tavasz folyamán megnyílt a TulipGarden Tisza-tó, amelynek 
alapító-tulajdonosa Tóth Diána mezőgazdász . A Tisza-tó tuli-
pános kertjének földje 45 .000 darab, 12 különféle tulipánt és 
összesen 5 .000 jácintot és nárciszt rejtett . A nagy sikerre való 
tekintettel mindezt jövő tavasszal is folytatja, de a nyár sem 
marad nála program nélkül, hiszen kukoricalabirintussal várja 
majd a vendégeit .

Tiszaderzsen tavaly borult virágba először a Tisza-tavi 
levendulás, ami 1700 m2-en közel 6 .000 tő csodaszép le-
vendulával várja a látogatókat . A kertben nemcsak sétálni le-
het, hanem szedni is belőlük és mindemellett az „Egy csepp 
Tiszaderzs” elnevezésű levendulás, kézműves bon-bont is 
meg lehet kóstolni és különböző levendulás termékek is 
megvásárolhatóak .  A levenduláskert várhatóan június vé-
gén - július közepén fog virágozni az időjárás függvényében .

Új horgászturisztikai fejlesztés Tiszaroffon 
A Tisza-tó szomszédságában lévő Tiszaroff településen Hor-
gászturisztikai Központ épült, amely családbarát, klimatizált, 
jól felszerelt apartmanokkal, csónakázási, horgászási lehető-
séggel, kerti sütögetővel, grillezővel és kerékpárbérléssel várja 
a csendes, nyugodt kikapcsolódásra vágyókat júniustól . 

Léptékváltó fejlesztések Kiskörén 
A Tisza-tó egyik ékszerdoboza az elmúlt évtizedekben Csip-
kerózsika álmát aludta . Most azonban Kisköre igazán begyúj-
totta a rakétákat és számos újdonsággal várja a vendégeket . 
Ring-a-Tó néven teljesen megújul a szabadstrand, elkészült a 
Tisza-tavi kilátó, amelyben vendéglátóegység, panorámate-
rasz és mosdó is helyet kap . Ütemesen zajlik a kerékpáros 
pihenő épület kivitelezése a Hallépcső szomszédságában, 
mely várhatóan jövő nyártól várja a bicajosokat . A nyaralóha-
józás báziskikötőjének átadása is fi nisben van . 

Előre foglalható kerékpárok túrázáshoz 
A tiszafüredi Tisza-tavi Kerékpáros Centrum az idei szezonra 
több újítással is várja a bringázókat . Megújul a kerékpárpark, 
új elektromos bicajok váltják a régieket . Sőt a centrum www-tt-
kc .hu weboldalán már jó előre kiválaszthatja és lefoglalhatja 
kétkerekű járgányát mindenki, aki ide tervez kisebb-nagyobb 
bringás programot .   

Tisza-tavi Napok 
A Halas Napok és a TÓMÉK egyesülve idén Tisza-tavi Napok 
néven várja a könnyed szórakozás kedvelőit július 7-10 között 
Tiszafüred belvárosában . 

Újabb lépcsőfokot ugrik a gasztronómiai 
színvonal 
A Tisza-tó vízinövénye nemcsak a nevében, hanem az étla-
pon szereplő ételekben is hordozza a térség gasztronómiai 
kínálatát . A Sarudon megnyílt Sulyom Tájétterem május elejei 
nyitása óta vonzza a vendégeket, és a tulajdonos elmondása 
szerint a nagyobb kihívást nem is a vendégek, mint inkább a 
vendéglátóipari szakemberek toborzása jelenti . 

Tiszafüreden, a kerékpáros centrum szomszédságában 
június közepén nyit a Mariska Étterem, ahol nagyrészt sa-
ját termelésből és helyi alapanyagokból főznek . 

Hajózási zárlat Kiskörén 
A Vízlépcső rekonstrukciója miatt május 14-től szeptember 
7-ig teljes hajózási zárlat él Kiskörén . Ez azt jeleni, hogy ebben 
az időszakban a Tisza-tó és vízlépcső alatti Tisza-szakasz kö-
zött semmilyen vízi jármű, eszköz zsilipelése nem lehetséges .

Tovább szépült a strand Abádszalókon 
A Tisza-tó Strandon  az elmúlt években megkezdett átalaku-
lása után idén sem maradnak új fejlesztések nélkül a vendé-
gek . Lássuk, mik ezek!  Új öltöző kabinok, baba-mama mosdó, 
megújuló vízparti és információs felületek, homokfoci pálya, 
több kerékpáros blokk, vízimentő torony, újabb bútorok .   
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Albatrosz kikötő és kemping
l kajak- és kenubérlés
l motorcsónak-bérlés
l ökotúrák, csoportos kirándulások
l osztálykirándulások szervezése
l �kempingszolgáltatások:�akár�180�fő�
faházakban�és�350�főnek�sátorhely,� 
focipálya, strandröplabdapálya,  
a közelben teniszpálya

l büfé
MINDEZ KÖZEL 

A SZABADSTRANDHOZ. 

5350 Tiszafüred, 
Holt-Tisza part

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

Kemping: 
Tel.: 30/961-2384

e-mail: albatroszkemping@gmail.com
Web: www.albatroszkemping.hu 
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Tiszafüred nem hiába érdemelte ki 
a Tisza-tó fővárosa címet, hiszen 
ezernyi vízi, vízparti és kulturális 
programban lehet részed. Ha nem 
tudnád, merre indulj el, akkor az 
alábbi három-négy napos prog-
ramajánló neked szól, amiben 
tételesen összegyűjtöttük a tisza-
füredi programokat. Csupán annyi 
a dolgod, hogy felkapod a cipődet 
és nyakadba veszed a Tisza-tó 
fővárosát!

1. nap: Városnéző 
körút és múzeumtúra 
bringával vagy gyalog
Ahhoz, hogy a kirándulásod elkövetkező 
napjaiban némi helyismeretet szerezz, 
érdemes egy városnéző-nappal nyitni 
a kirándulást, így az út során felfedez-
hetők a környék éttermei, a vegyesbol-
tok és térben is el tudod helyezni, mi 
merre található . Nem mellesleg igazán 
különleges kulturális értékei vannak 
Tiszafürednek, amelyek mindenkit el-
varázsolnak . Javasoljuk, hogy a szál-
láshelyed elhelyezkedésétől függően 
gyalog vagy kerékpárral indulj útnak: a 
település forgalmasabb utcái mellett jó 
minőségű, kiépített kerékpárút találha-
tó . Ezzel megspóroljátok magatoknak 
a parkolóhelykereséssel töltött időt és 
nem utolsósorban a levegő minőségét 
sem rontjátok .

Délelőtt
A vízparttól legtávolabb eső pontról in-
dulhat a nap, mégpedig a Nyúzó Gás-
pár Fazekas Tájháztól (Tiszafüred, Ma-

lom út 14.), ahol megismerheted, miért 
vált országszerte híressé a tiszafüredi 
fazekasság . Legjellemzőbb és legkelen-
dőbb termékei közé tartoztak (és még 
tartoznak a mai napig is) az edények, 
valamint az italtartó és ivóedények, 
mint a butykoskorsók, majd később a 
feliratozott, évszámos megrendelésre 
készült miskakancsók, butellák (amit 
Füreden butykosnak neveztek) és a 
kulacsok . A terítőmunkák közül a legke-
resettebbek a jellegzetes motívummal 
holdazott, ujjnyomásos szélű tányérok, 
tálak . A tájházban megismerheted ezek 
készítését és történetét a tiszafüredi fa-
zekasság két jeles képviselőjétől: Nagy-
né Török Zsóka fazekas népi iparmű-
vésztől, valamint oktatójától, az itteni 
fazekasság legkiemelkedőbb alakjától: 
Szűcs Imre fazekas népi iparművész-
től, aki a Népművészet Mestere címmel 
büszkélkedhet .

A fazekas termékek csodálatos vilá-
gától elbúcsúzva, következő megálló-

ként Tiszafüred idén megújult főterét 
vedd célba . Könnyű lesz megtalálni, 
hiszen a tiszafüredi Nagyboldogasz-
szony templom tornyát kell keresni a 
távolban . A Fő úton lévő téren készült 
el Tiszafüred első, 227 négyzetméte-
res alapterületű, 52 négyzetméteres 
vízfelülettel rendelkező szökőkútja, 
ami látványos fény- és hangjátékkal 

kápráztatja el a járókelőket . A mellette 
nyílt kávézóban egy üdítőt vagy fagyit 
elfogyasztva meg lehet pihenni a kihe-
lyezett padokon . Mivel nincs kirándu-
lás szelfi  nélkül, ezért az itt kihelyezett 
szelfi keretnél érdemes egy-két fotót 
lőni!

A pihenést a Kiss Pál Múzeum láto-
gatása fogja követni . A Lipcsey család 
által épített nemesi kúria ad otthont 
a múzeumnak, aminek gyűjteményét 
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sorban őslénytani) és képzőművésze-
ti műtárgy és dokumentum alkotja . Itt 
található meg a világhíres tiszafüre-
di nyereg is . Ezt a díszes nyerget a 
könnyűlovasság számára készítették, 
amelyből Mária Terézia is rendelt, 
amikor többszörösére emelte a hu-
szárezredei számát, sőt még a tenge-
rentúlra is gyártottak belőle . 

Délután
A családi kirándulások kedvenc pontja 
a Tisza-tó legnagyobb játszóterének 

meglátogatása is, ami 2020 tavasza 
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szókák, hinták is helyet kaptak, valamint 

programajánló: Tiszafüred
Hosszú hétvégés
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egy látványos vízeséssel rendelkező 
200 nm-es tó is .

Ha még nem fáradtatok el, akkor 
Tiszaörvényre kell venni az irányt, 
ahol a Tiszaörvényi Szivattyútelepen 
hazánk legnagyobb függőcsatorná-
ján sétálhattok végig . A telepet 1940 

júniusában helyezte üzembe Horthy 
Miklós kormányzó, hogy a Tiszától 
egészen Kenderesig elláthassák a 
környező termőföldeket öntözővízzel . 
A teljes rendszer építési munkái 1937 
októberében kezdődtek meg, a folyó 
medrébe süllyesztett tizenegy méter 
magas szívókút kialakításával . Innen 
három cső továbbította az öntözővi-
zet a parton felépült szivattyútelepre . 
A leglátványosabb építmény a 320 
méter hosszú vasbeton csatornahíd, 
ami akkor is biztosítja a víz elvezeté-
sét, ha a Tisza elönti a hullámteret . A 
végén kialakítottak egy csillapítóme-
dencét, hogy a víz energiáját megtör-
jék . A szivattyútelep a mai napig mű-
ködik és ugyanazok a Ganz szivattyúk 
dolgoznak, mint a telep átadásakor . 
Megtekintéséhez a KÖTIVIZIG-nél kell 
előzetesen bejelentkezni . 

2. nap: Ismerd meg 
Tiszafüred környékét a 
vízen!

Délelőtt
Mielőtt csónakba pattannál, érdemes a 
hátizsákba néhány fi nom szendvicset 
dobni, hogy a reggelit vagy a tízórait a 
vízen költhesd el . „Aki korán kel, aranyat 
lel” mondás alapján ajánljuk, hogy az 
üde, nyári korareggelen látogasd meg 
a tiszafüredi piacot, ahol a helyi- és 
környékbeli őstermelők zöldségeiből 
és gyümölcseiből, a húsboltok cseme-
gepultjaiból, vagy a pékségek friss kíná-
latából válogathatod össze a csónaktú-
rához szükséges muníció alapanyagát .

A Tisza-tavi kirándulás kötelező 
programja a csónakázás vagy a ke-

nuzás . A Tisza-tó tiszafüredi részét 
nádasokkal, lagúnákkal, csodálatos 
csatornákkal tarkította a természet, 
ami a horgászok számára is közked-
velt pecahelyként szolgál . Magazi-
nunkban olvashatsz egy csónaktúra 
ajánlót, amelyben egy útvonalat is 
közzétettünk, de ha csak „az árral sze-
retnél sodródni”, az is igen kalandos 
lehet . A kikötőkben érdemes tanácsot 
kérni, hogy merre indulj, de ha tudsz 
magad mellé túravezetőt fogadni, ak-
kor olyan csodálatos helyekre vihet el, 

amitől egész úton tátva marad a szád . 
Nem mellesleg mindenféle érdekes-
ségre fel tudja hívni a fi gyelmed . 

Délután
A csónakázás mellett a Tisza-tavi kirán-
dulás másik kötelező programeleme: 
a strandolás . A megújult tiszafüredi 
szabadvizű strandon a főbejárat kö-

szönt, ahol elsősegélyszoba, mosdók, 
zuhanyzók és értékmegőrző szekré-
nyek is találhatók . A parton többfunkci-
ós, sport- és strandjátékokkal felszerelt 
strandfocipálya létesült, emellett multi-
funkciós sportpályát és fi tneszparkot 
is találsz . Egységes, teraszrendszerű 
büféinek bő kínálatából biztosan ki tu-
dod választani azt a fi nomságot, amit 
uzsonnára becsipegethetsz .  A stran-
don lehetőséged van sporteszközöket 
is bérelni . A strand stégrendszere igen 
látványos, 580 négyzetméter felületű, 
amelyen 29 db fürdőlétra segíti a für-
dőzőket . Napozóteraszai 38 db napvi-
torlával rendelkeznek, emellett vízilab-
dapálya és játszószigetek is vannak . A 
strand többi lehetőségéről bővebben 
olvashatsz magazinunkban, de ez így is 
igen jól hangzik, ugye?

Aki négylábú családtagjával ér-
kezik Tiszafüredre, annak érdemes 
célba venni a Mancsos Pancsoló 
kutyastrandot . Itt a fürdőzőktől elkü-
lönítve játszhatnak a kutyusok, akik 
számára agility pályát is kihelyeztek . A 
lassan mélyülő partnak köszönhetően 
talán a „vízfóbiás” ebek is megszeret-
hetik a strandolást .

3. nap: Bringázz és 
túrázz!
A Tisza-tó 67 km-es gátkoronájának kör-
betekerése egy egész napos program-
nak számít, ami során strandról-strand-
ra vagy kikötőről-kikötőre tekerheted 
körbe a csodálatos tavunkat . Minden 
településen találsz olyan látványossá-
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got, amiért érdemes megállnod . Biciklit 
a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumból is 
tudsz bérelni amellett, hogy egyre több 
kerékpárkölcsönzési hely is van . Ha eh-
hez nem érzel magadban elég energiát, 
akkor például egy Tiszafüred-Poroszló 
oda-vissza távot is érdemes megtenni 
az idén megválasztott Év Kerékpárútja 
címmel büszkélkedő kerékpárúton . A 
túloldalon a Tisza-tavi Ökocentrumot, 
vagy a helyi látványosságokat is meg-
tekintheted . Dél felé indulva Tiszaszőlő-
sig, akár Tiszaderzsig is el tudsz menni, 

ha rövidebb utat keresnél . Ám, ha egy 
csendesebb, nyugodtabb területen ka-
landoznál, akkor érdemes a tiszafüredi 
gáton egészen Egyek határáig elteker-
ned, majd a folyón komppal Tiszado-
rogmára átkelve, onnan visszatekerni 
Tiszafüredre .

Ha nem szeretnél bringázni, vannak 
még a környéken alternatívák a kikap-
csolódásra . A Szabics kikötőben ta-
lálható Tiszavirág ártéri sétaút és az 
Örvényi pákász tanösvény kalandos 
és páratlan szépségű útjain, néhány 

kilométeren át sétálhatsz . Az utóbbi 
egy igazi láptúra, ahol gumicsizmába 
bújva deszkákon át lépdelhetsz pont 
úgy, mint annakidején a pákász mes-
terséget űző emberek . 

Ha még van néhány napod, akkor 
ne feledd, hogy a Hortobágy is egy 
karnyújtásnyira van! A Tiszafüredhez 
legközelebb eső pusztai tanösvény a 
Górési, ahol egy madárrepatriáló telep 
mindennapjaiba nyerhetsz betekin-
tést, majd ezt követően a Fekete-réti 
mocsárvilágot is bejárhatod . 

Ezek a rendezvények vár(hat)nak 
rád idén nyáron, Tiszafüreden!*

Halas Napok 
+ TÓMÉK = Tisza-tavi Napok
A Halas Napok és a TÓMÉK egyesülve idén Tisza-tavi 
Napok néven várja a könnyed szórakozás kedvelőit 
2021. július 7-10. között Tiszafüred belvárosában . 

Decathon Roadshow
2021. június 26-27-én új formájában jelentkezik a 
Decathlon Roadshow, ahol megannyi szárazföldi és 
vízisportot próbálhatsz ki . 

Tisza-tavi Fesztivál, 
a Természet Operaháza 
2021. július 30. és augusztus 1. között operától 
és komolyzenétől lesz hangos a Tisza-tó . A környék 
legnagyobb kulturális, komolyzenei programja so-
rán neves művészek előadásait lehet meghallgatni: 
kerékpáros tókerüléssel egybekötve, csónakból az 
Abádszalóki-öböl vizéről, illetve a gálaesten . A 0 . na-
pon (július 29-én) családi napra várják az érdeklődő-
ket, a legfi atalabb fesztiválozók számára gyermek-
operával készülnek .

2021. augusztus 12-14. • DJ Tour Fest Tiszafüred
2021. augusztus 21. • We Love Retro

2021. augusztus 25-28. • Tisza-tavi Rock Fesztivál
2021. szeptember 19. • Intersport Tour de Tisza-tó

2021. szeptember 25. • McDonald’s BringaMánia Tisza-tó Túra

*Ha a járványügyi szabályok is lehetővé teszik . 
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Bundás Bandi 
– pihenőpont a Tisza-tavi 

felfedezőknek

A Kormorán Kikötő takaros nádfedeles, 
zsindelyes épületei, szeretettel ültetett 
fái, bokrai egy olyan pihenésre hívogató 
környezetet biztosítanak, ahová a vendégek 
szívesen látogatnak el. A kikötő számos 
szolgáltatása közül – mint pl. a kishajók 
és jachtok fogadására alkalmas öböl, az 
úszóházbérlés, a csónaktúrák és a kenu-
kölcsönzés – nem hiányozhat a színvonalas 
vendéglátás sem.
A természet, a Tisza-tó és a gasztronómia szerel-
meseiként - az igényeket felmérve - úgy gondoljuk, 
hogy a minőségi alapanyagokból készített biszt-
róételeknek, fagylaltnak és italoknak nagy létjogo-
sultsága van a 2021-ben az Év Kerékpárútjának 
választott Tisza-tavi kerékpáros híd közelében . 

Az elmúlt években a Tisza-tó már nemcsak a 
kishajósok és a horgászok kedvelt úti célja, ha-
nem évről évre bővül azok száma is, akik szíve-
sen töltik aktív pihenéssel a szabadidejüket, és 
akár családdal vagy baráti társasággal kerülik 
meg kerékpárosan a Tisza-tavat . A kerékpárral 
érkezők számára szeretnénk egy tökéletes pi-
henőpontot kialakítani, ahol a túrázók az étel- és 
italkínálatunkból feltöltődve, a kerékpárok pedig 
az esetleges kisebb szerviz után tudnak tovább-
indulni . 
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TISZA-TAVI
ÖKOCENTRUM

KISKÖREI 
HALLÉPCSŐ

TISZAFÜRED

TISZAFÜRED,
ÖRVÉNY

A Bundás Bandi ételei és italai között biztos, hogy minden-
ki megtalálja a számára megfelelőt . A szaftos marhahúsból 
készült hamburgerek, a füstölt lazac burger, a ropogós rán-
tott csirkemell, a primőr zöldségekből készített saláták szá-
mos variánsa széles kínálatot biztosít a vendégek számára . 
Az ételek mellett természetesen az italok választéka is ked-
vez mindenki számára, hiszen a gyerek körében népszerű 
OXO Bubble Tea, a Perla kávé, Monin limonádé, kézműves 
szörpök, a minőségi alkoholmentes és alkoholos italok 
mellett a sportoláshoz szükséges izotóniás italok is meg-
vásárolhatók . Az a’la carte kínálatunkon felül - a Kormorán 
Kikötő szállóvendégein kívül - a Tisza-tó bármely látogatója 
igényelheti nálunk a reggelijét is . Az éttermi szolgáltatáso-
kon kívül szeretnénk a vendégeinknek másként is kedvez-
ni: klimatizált helyiségben vagy a szabadban is nézhetik a 
labdarúgó EB meccseit, ingyenes wifi t biztosítunk a kap-

csolattartáshoz és a fi zetés SZÉP-kártyával is lehetséges . 
A Bundás Bandi nem csak egy gyors megálló vagy frissítő 
pont lehet, de érdemes számon tartani, mint egy kisebb ren-
dezvényhelyszínt is, hiszen egy legény- vagy lánybúcsú, egy 
születésnapi buli, egy csapatépítő vagy akár egy kisebb lagzi 
helyszínének is tökéletesen megfelel . A további szervezés-
ben pedig mi is tudunk segíteni . 

A hőség leküzdése és az élvezetek további fokozása ér-
dekében az idei nyártól megnyitja kapuit az Ice Hut – Jég-
kunyhó is, amely már a messziről felismerhető nádfedeles 
épületben kapott helyet a kikötőben . A Gelatiamo minőségi 
olasz fagylalt kézműves gondossággal készül és széles íz-
választékot biztosít a fogyasztók számára . Természetesen 
elérhető cukor- és laktózmentes változatban is, tehát senki-
nek nem kell kimaradnia az egyszerre hűsítő és mégis fele-
melő élményből a Tisza-tó partján .

KORMORÁN KIKÖTŐ
5358 Tiszafüred-Örvény
www.kormorankikoto.hu

e-mail: info@kormorankikoto.hu
Tel: +36-59-350 350

Bundás Bandi & Ice Hut 
- Kormorán Kikötő

(30) 422 7289
bundasbandi.fured@gmail.com

JÁTÉK
Állj meg nálunk egy fagyira, egy fris-
sítőre vagy egy étkezésre és készíts 

közben egy szelfi t! A fotót töltsd fel a 
Facebookra és a posztban jelöld meg 

helyszínként a Bundás Bandi & Ice Hut – Kormorán Kikötő oldalát. 
A játékban résztvevők között 

2021. augusztus 31-én egy 50.000 Ft értékű utalványt sorsolunk ki, 

amely lefogyasztható a Bundás Bandi bisztróban és az Ice Hut fagyizóban.
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választott Tisza-tavi kerékpáros híd közelében . 

Az elmúlt években a Tisza-tó már nemcsak a 
kishajósok és a horgászok kedvelt úti célja, ha-
nem évről évre bővül azok száma is, akik szíve-
sen töltik aktív pihenéssel a szabadidejüket, és 
akár családdal vagy baráti társasággal kerülik 
meg kerékpárosan a Tisza-tavat . A kerékpárral 
érkezők számára szeretnénk egy tökéletes pi-
henőpontot kialakítani, ahol a túrázók az étel- és 
italkínálatunkból feltöltődve, a kerékpárok pedig 
az esetleges kisebb szerviz után tudnak tovább-
indulni . 
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Cégünk, a Ring Autóház Kft. 1996-ban 
kezdte meg gépjármű értékesítési és 
szervizelési tevékenységét Szolnokon.  
A Fiat, Hyundai és Suzuki hivatalos 
Szolnok megyei márkaképviseleteként 
működünk. 

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

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

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

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

Koncepciónk: az ügyfél bizalmának 
megszerzése és megtartása!

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

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

MI KULCSOT 
ADUNK 

VÁGYAIHOZ!

a gépjármű-kereskedelem és szervizelés területén
Negyed évszázados tapasztalat
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Fedezd fel tanösvényeinket 
a Digitális Vándor applikáció 
segítségével!

Google Play App Store

A Hortobágy-Halastavi 
tanösvényen már használhatod 
az applikációt, de hamarosan 

minden tanösvényünkön 
elérhetővé válik ez a lehetőség. 

Töltsd le ingyenesen 
a Google Play vagy 

App Store áruházakból .

Hortobágy-Halastavi tanösvény
A Hortobágy- Halastavi tanösvény olyan területen 
található, ahol a kalandok soha nem érnek véget . 
Színpompás madárvilág, magaslesek, csodás kilá-
tás, bivalyok, ősszel a daruvonulás vár rátok . 

Szálkahalmi tanösvény 
A Szálkahalmi tanösvényen átfogó keresztmet-
szetet kaphattok a Hortobágy szikes élővilágáról, 
jellemző talajfelszíni formáiról . Kilátójába felmász-
va pedig a lombkorona szintből pillanthattok rá a 
térség legnagyobb vetési varjú fészektelepére és a 
velük együtt élő kékvércsékre .

Egyek-pusztakócsi mocsarak bemu-
tatóterület
Az Egyek- pusztakócsi mocsarak területén káprá-
zatos madárvilág tárul elétek, ugyanis ez a terület 
valaha nyílt árterek, mocsarak, löszös és szikes 
puszták, gyepek és erdők mozaikja volt, amely tö-
kéletes élőhelyet biztosít számukra . 

Tisza-tavi Vízi Sétány 
A Tisza-tavi Vízi Sétány különleges lehetőséget 
nyújt, hogy testközelből fedezhessétek fel a Tisza-tó 
természeti értékeit, hiszen a 1,5 km hosszú sétát 
a víz fölé épített pallórendszeren tehetitek meg . A 
2000 lépéssel bejárható tanösvény a Fűzfa kikötő-
ből közelíthető meg a vízen csónak járatokkal .

További bejárható tanösvények a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: www.hnp.hu/turizmus
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BRINGA KÖLCSÖNZŐ

FOGLALÁS A WWW.RINGATOKISKORE.HU OLDALON

BISZTRÓ ÉTELEK VÍZISPORTESZKÖZÖK

A  T I S Z A - T Ó  L E G Ú J A B B  R É G I  S T R A N D J A

N Y I TÁ S  J Ú N I U S  1 5 - É N !
K I A D Ó  A PA R T M A N O K K A L
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A Tisza-tó környékén három árapasztó tározót is 
találni. Az egyik legközelebb eső a Nagykunsági, 
amelyen egy 30 kilométeres körtúrát lehet meg-
tenni. Az út során több, néhány éve készült vízügyi 
emlékhelyet is láthatunk, melyek a történelemből 
ismert emberekről kapták a nevüket, mint báró 
Orczy Lőrinc, gróf Szapáry Gyula. Emellett a Tisza-tó 
környékének legrégebbi gátját, a Mirhó-fokot is meg 
lehet ismerni. Dobd tehát az újságot a táskádba, 
indulj útnak, hiszen Fejes Lőrinc kiskörei szakasz-
mérnökkel együtt bemutatjuk neked a megállókat!

KOVÁCS JANKA 

Május egyik hétvégéjén, a helyi baráti társaságunkkal indul-
tunk el a tiszaderzsi Kárász Kikötőből bérelt kerékpárokkal 
a Nagykunsági árapasztó tározóra . Tiszaderzstől az út a Ti-
sza-tó gátján vezet Abádszalókig, majd onnan egészen a Kis-
körei Hallépcső előtti hídig szükséges tekernünk, ahol rögtön 
balra kell fordulni . Aki tekert már a tó körül, annak biztosan 
megmozgatta a fantáziáját, hogy a vízlépcső környékén mer-
re is vezethet az az egy-két leaszfaltozott út? Nos, most elka-
lauzolunk oda .

- Három tározót tartunk nyilván a Tisza-tóhoz közel, 
amelyek árapasztó célzattal épültek. Amikor a vízszint elér 
egy bizonyos magasságot, akkor megnyitjuk ezeket és 
bevezetjük a több tízmillió köbméter vizet, hogy elkerüljük 
a gátak túlterhelését, szélsőséges helyzetben az átszaka-
dását. A Nagykunságinak és a Tiszaroffnál találhatóknak 
száz-százmillió köbméter a térfogata, míg a Hanyi-Ti-
szasülyi 255 millió köbméter víz befogadására alkalmas. 
A három közül még csak a tiszaroffi   volt megnyitva 2010-
ben. A zsilipek nevét a környéken élő földbirtokosokról 
neveztük el. Úti célunk: a Nagykunságinál található első 
megállónk báró Orczy Lőrinc után kapta a nevét – kezdte a 
bemutatást Fejes Lőrinc .

Az aszfaltozott töltésen dél felé kell indulni, hogy 2,5 ki-
lométer múlva elérjük az első megállót, az Orczy-zsilipet . 
Az út során hazánk egyetlen, vegyes használatú hídja alatt 
is át kell menni – ez az, amit felváltva használ a vasút és a 
közúti forgalom .

1. megálló: az Orczy-zsilip
Báró Orczy Lőrincről kapta a nevét a két nagy nyílással ellátott 
műtárgy Pusztataskony közelében . A monumentális zsilip 
tetejéről lenézve az érdeklődőket ámulatba ejti az a tudás, 
amivel egy folyót képes az ember szabályozni . Emellé egy kis, 
zsilipre emlékeztető emlékmű is kikerült a névadó báró Orczy 
Lőrincről .  

A tározót úgy kell elképzelni, mint egy pingpongütőt: szá-
ra a tározó töltő-ürítő csatornája (aminek töltésén elhalad a 
bringatúránk) . Alapvetően szárazon van és a zsilipek is zár-
va vannak, és csak akkor van benne víz, ha árapasztás-jel-
leggel meg kell nyitni . Amikor az itt látható zsilipet megnyit-
ják a Tisza előtt, akkor a víz egy 3,5 km hosszú csatornán 
befolyik, majd a szabálytalan köralakú tározóban szétterül . 

- A 40 négyzetkilométeres tározót csak akkor nyitjuk meg 
a Tisza előtt, ha rekordközeli az árvíz és a településeket fe-
nyegeti. Ekkor fokozatosan nyitjuk ki a zsilipeket: ebben a víz 
energiájának megtörésére és csillapítására az energiatörő 
fogak vannak segítségünkre . Amikor megtelt a tározó, 
akkor lezárjuk a zsiliptáblákat és megkezdődik a tározási 
időszak néhány hétig, míg a tiszai ár el nem vonul. Visszafe-
lé ugyanígy, fokozatosan engedjük ki a vizet. A tározó nem 
marad használatlanul az árvízmentes időkben sem, hiszen 
a földjét folyamatosan művelik a gazdák – mondta Fejes 
Lőrinc . 

Mária Terézia hétéves háborújában szolgált Báró Orczy 
Lőrinc, majd leszerelése után gazdálkodni kezdett . A báró-
nak ezen a területen voltak a birtokai, így adott volt, hogy 
róla nevezzék el az itteni zsilipet, amire az emléktáblája ke-
rült . A pecsétes téglából épített zsilip, a mellette állóhoz ha-
sonlóan zárt, azaz alapállapotában van . Az emlékmű anya-
ga abból a bontott téglafalazatból épült, amit elődeink az 
1932-es nagy árvíz után a töltések fejlesztésénél kezdtek 
el alkalmazni, amikor a gát vízoldali rézsűjét téglával rak-

Kerékpártúra a csend szerelmeseinek

Tekerj a
Nagykunsági 
tározó 
gátján!
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ták ki, hogy az ellenálljon a hullámoknak . Sok helyen még 
a mai napig megtalálhatóak ezek a téglafalazatok, példá-
ul Tiszasülynél, vagy a Tiszabura-Tiszaroff közötti szaka-
szon . Az emléktáblát tartó téglák nem messziről, hanem a 
közeli vasúti-közúti híd melletti gát oldalából származnak . 

Elindulva a töltés jobb oldalán a következő megálló néhány 
kilométer múlva, 
hazánk egyik mi-
niszterelnökéhez 
köthető .

2. megálló: Szapáry Gyula-híd 
A töltő-ürítő csatorna építése miatt egy új közúti hidat is 
emelni kellett, amit a környék gazdálkodó földbirtokosa: gróf 
Szapáry Gyula után neveztek el . Szapáry Gyula többek között 
Heves és Külső-Szolnok vármegye főispánja, belügyminisz-
ter, földművelésügyi miniszter és miniszterelnök is volt . A 
Széchenyi István által, 1850-es években életre hívott (Tiszaör-
vénytől Szajolig tartó) Közép-Tiszai Ármentesítő Társulat el-

nöke volt, amikor már nem vállalt politikai szerepet . A máso-
dik megálló környéki területek mind a családjához tartoztak . 
A gróf itt, Pusztataskonyban lett eltemetve .

- Mint látjuk, a híd alatt nincsen zsilip és a víz is szabadon 
folyhat a tározóba, vagy onnan ki. A Gróf Szapáry Gyulának 
állított emléktába alatt ugyanolyan téglából kirakott, boltí-
ves zsilipet látunk, mint az Orczy-zsilipnél, ám ezt nyitott 
állapotban szimbolizáljuk a hídhoz hasonlóan – mondta a 
szakaszmérnök, majd egy különlegességre hívta fel a fi -
gyelmet .

- Nem véletlenül áll ebben a pozícióban ez az emlékmű. 
Előtte egy téglából kirakott kis négyzetet találunk. Ezt a kis 
emlékművet úgy építettük meg, hogyha a zsilip felé fordul-
va ráállunk arra a kis négyzetre, majd leguggolunk, akkor a 
boltíven átnézve nem mást, mint a pusztataskonyi kápolnát 
fogjuk látni. Azt a kápolnát, amelyben örök nyugalomra he-
lyezték gróf Szapáry Gyulát, a terület tulajdonosát, egyben a 
híd névadóját családi birtokán, a kastélya mellett – mondta . 

Ám, nemcsak a történelem ilyen megkapó ezen a terü-
leten, hanem az is, hogy több gyurgyalag és partifecske 
is csivitel a látogatók fülébe . A közúton keresztülhaladva 
a gáton kell folytatni az utat . Érdemes a legelső nagyka-
nyart követően meg-megállnunk és visszatekintgetnünk a 
híd felé, mígnem újra kirajzolódik szemünk előtt a kápolna, 
csak most a Szapáry-híd közepén . 

A sok-sok történelmi tényt 30 kilométer tekerés fogja 
most követni . Aki a nyári hónapokban jár erre, annak fel-
hívnánk a fi gyelmét, hogy viseljen fejfedőt, mert szinte alig 
van árnyékot adó fa! Emellett sok-sok vizet is vigyen ma-
gával, mert több kilométerre vannak a települések és nincs 
vízvételi lehetőség . Sőt, egy esetleges defektre is jó felké-
szülni, ezért érdemes egy csere belsőgumit és pumpát is 
vinni . Ezen a környéken a madarakon kívül csak az aktuális 
mezőgazdasági munkákat végző gazdálkodók járnak, így 
nagy előny, hogy nem kell autókat, turistákat kerülgetni . Az 
aszfalt minősége jó, így aki kerékpáros versenyre készül, az 
itt forgalom nélkül edzhet . 

Az érintetlen tájon egymást váltják a mezőgazdasági 
földek, a kisebb erdők . Olyan természetközeli élményekben 
lehet részünk, mint a mellettünk sebesen futó nyulak, vagy 
az előttünk átszökkenő őzcsapat látványa . A vizes élőhe-

Nézd meg Fodor László 
videóját a megállóról: 
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lyeken kócsagok mellett tekerünk el és néhány méteres tá-
volságban láthatjuk, ahogy például az egerészölyv lecsap 
az áldozatára . Az út során, több helyen érdemes megpihen-
ni, esetleg piknikezve elfogyasztani az elcsomagolt szend-
vicset . Amikor már a Nagykunsági Öntöző Főcsatornához 
érünk, az azt jelenti, hogy már csak tízegynéhány kilométer 
van hátra . Itt már több horgásszal is találkozunk és érdemes 
megállni egy-két 
fotót készíteni a 
csatorna páratlan 
szépségéről .

3. megálló: a Mirhó-fok
A Mirhó-fok helyét könnyű lesz felismerni: egy emléktáblával 
és egy óriási kővel találjuk szemben magunkat . Közelebbről 
megtekintve, a Tisza környékének vízrajza van belevésve és 
az, hogy 1987 óta áll itt . Az Új Mirhó-fok emlékoszlopát a mű-
szaki átadásakor, 2012-ben emelték . Ez a dátum egyébként 
megegyezett a Mirhó-gát építésének 225 . évfordulójával .

- És hol van a Mirhó-gát? – tette fel a kérdést Fejes 
Lőrinc – Itt, a kővel szemben, aminek teteje ma 1350 mé-
ter hosszan az Abádszalók-Tiszabura közötti közútnak 
egy része. 1754-ben annak érdekében, hogy a helyi, nagy-
kunsági gazdálkodók még több értékes termőterülethez 
jussanak, gáttal zárták el a Mirhó-fokot, majd 1761-ben 
megerősítették. Látván a gát hasznát, báró Orczy Lőrinc 
továbbfejlesztette: hullámverés elleni rőzseművekkel, vala-
mint védőfűzes telepítéssel látta el. Szolnok megye 1776-
ban elbonttatta a gátat, mert a Tisza rövid időn belül (1770., 
1772., 1774.) emelkedő maximumú árvizeivel sújtotta a 
vidéket, és ezt a vízszintemelkedést a szétterülés megaka-
dályozásával magyarázták. Ám, a Nagykunság árutermelő 
földbirtokosai 1785-1787-ben - immár mérnöki segédlettel 
- újjáépítették. A méreteiben is impozáns mű a Hatkunság 

közmunkájával és molnárok, tehát műszaki szakemberek 
közreműködésével készült el, majd egészen a Tisza sza-
bályozásáig szolgált eredményesen – zárta szavait Fejes 
Lőrinc, akinek az idegenvezetéséből megtudhatjuk, miért 
is nevezzük a Nagykunsági tározó töltő-ürítő csatornáját 
Új Mirhó-foknak . 

Az út innen már egyre csak fogy a bicikli kerekei alatt: 6 
kilométer tekerés után visszajutunk kiskörei kiindulópon-
tunkra, majd 15 km megtétele után Tiszaderzsre, így a túra 
kerek 70 km, ami 
egy Tisza-tavi ke-
rékpáros kiskörnek 
felel meg . 

A túraútvonalat itt érheted el!

Nézd meg Fodor László 
videóját a megállóról: 

Nézd meg Fodor László 
videóját a megállóról: 
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folyhat a tározóba, vagy onnan ki. A Gróf Szapáry Gyulának 
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állapotban szimbolizáljuk a hídhoz hasonlóan – mondta a 
szakaszmérnök, majd egy különlegességre hívta fel a fi -
gyelmet .

- Nem véletlenül áll ebben a pozícióban ez az emlékmű. 
Előtte egy téglából kirakott kis négyzetet találunk. Ezt a kis 
emlékművet úgy építettük meg, hogyha a zsilip felé fordul-
va ráállunk arra a kis négyzetre, majd leguggolunk, akkor a 
boltíven átnézve nem mást, mint a pusztataskonyi kápolnát 
fogjuk látni. Azt a kápolnát, amelyben örök nyugalomra he-
lyezték gróf Szapáry Gyulát, a terület tulajdonosát, egyben a 
híd névadóját családi birtokán, a kastélya mellett – mondta . 

Ám, nemcsak a történelem ilyen megkapó ezen a terü-
leten, hanem az is, hogy több gyurgyalag és partifecske 
is csivitel a látogatók fülébe . A közúton keresztülhaladva 
a gáton kell folytatni az utat . Érdemes a legelső nagyka-
nyart követően meg-megállnunk és visszatekintgetnünk a 
híd felé, mígnem újra kirajzolódik szemünk előtt a kápolna, 
csak most a Szapáry-híd közepén . 

A sok-sok történelmi tényt 30 kilométer tekerés fogja 
most követni . Aki a nyári hónapokban jár erre, annak fel-
hívnánk a fi gyelmét, hogy viseljen fejfedőt, mert szinte alig 
van árnyékot adó fa! Emellett sok-sok vizet is vigyen ma-
gával, mert több kilométerre vannak a települések és nincs 
vízvételi lehetőség . Sőt, egy esetleges defektre is jó felké-
szülni, ezért érdemes egy csere belsőgumit és pumpát is 
vinni . Ezen a környéken a madarakon kívül csak az aktuális 
mezőgazdasági munkákat végző gazdálkodók járnak, így 
nagy előny, hogy nem kell autókat, turistákat kerülgetni . Az 
aszfalt minősége jó, így aki kerékpáros versenyre készül, az 
itt forgalom nélkül edzhet . 

Az érintetlen tájon egymást váltják a mezőgazdasági 
földek, a kisebb erdők . Olyan természetközeli élményekben 
lehet részünk, mint a mellettünk sebesen futó nyulak, vagy 
az előttünk átszökkenő őzcsapat látványa . A vizes élőhe-

Nézd meg Fodor László 
videóját a megállóról: 
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A Tisza-tavi kirándulások idei 
kedvenc programjai közé fognak 
tartozni az új kilátók meglátoga-
tása. Az egyik Kiskörén, a másik a 
Csapói Holt-Tiszán, míg a harma-
dik pedig a Ravasz-háton találha-
tó. Így összesen már 8 kilátóból 
csodálhatjuk a szemünk elé táruló 
páratlan panorámát. 

KOVÁCS JANKA 

Lábasházak és kilátó
Az idei nyár egyik újdonsága lesz a 
MAHART kiskörei báziskikötője mel-
lett épült „lábasházak” és a közepén 
álló kilátó . Az épületegyüttes már 

messziről felhívja magára a fi gyelmet: 
vízről és a kerékpárosok számára az 
útról is jól látható, így tájékozódási 
pontként is tud funkcionálni .

A 700 millió forintból megvalósult 
négy épületegyüttesből álló komple-
xumot egy kis, vízre benyúló, nádasok-
kal szegélyezett földnyelvre tervezték . 
Ez a kikötő partjának egy alacsonyab-
ban fekvő részén van, de pont ezért 
lehet lábasháznak nevezni az ott fel-
épülő négy épületet . Azért, hogy egy 
szintre kerüljenek, cölöplábakat kap-
tak . Víz nem lesz alattuk, de - ahogy ez 
a Tisza-tó kialakulására is jellemző - a 
természet bizonyára magáévá fogja 
tenni a házak alatti részt és megannyi 

vízi- és énekesmadárnak adhat majd 
otthont . 

Különböző funkciókat fog betölteni 
a négy épület . Egyikben a nyaralóhajó-
zás vendégfogadó irodája kap helyet, 
ahol a betérőknek fognak bővebb tájé-
koztatást nyújtani a Tisza-tóról, a ha-
józásról és nem utolsósorban a nyara-
lóhajózással kapcsolatos részletekről 
is . A másikban a vízirendőröket lehet 
megtalálni, akikkel a tavon nemcsak 
ellenőrzés céljából, hanem különböző 
megelőzési és egyéb programok kap-
csán is lehet találkozni . A harmadik 
irodában közösségi vizesblokkok is 
lesznek . A negyedikben pedig majd 
egy étterem kap helyet . 

A lábasházak a Tisza-tó legnagyobb 
kilátóját fogják közre: 19 méter ma-
gasból lehet a természetet pásztázni . 
Szerkezete fém, ami faborítást kapott 
úgy, hogy két egymásba fordított ha-
jótestet formázzon . Tehát stílszerűen 
a Tisza-tavat két csónak orrából, for-
dított perspektívában: álló helyzetben 
lehet szemlélni . Jól hangzik, igaz?

Ablakokon keresztül lehet minden 
emeletén körbenézni, és ahogy fogy a 
lábunk alatt a talaj, úgy látjuk egyre ma-
gasabbról a tavat . A kilátóból egészen 
a tó szívéig: a Kiskörei Vízlépcsőig is el-
látni, valamint az élő Tiszát és az Abád-
szalóki- illetve a Sarudi-medence egy 
részét is megpillanthatjuk a tetejéről .

Az idei nyáron ez lesz az egyik leg-
újabb és legnépszerűbb megállóhelye 
a kerékpáros köröknek .

Újdonságok: 

 3 új kilátó a Tisza-tavon

Fotó: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
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 3 új kilátó a Tisza-tavon

Új kilátók a Ravasz-háton és 
a Csapói Holt-Tiszán
Idén két új kilátó lehet vízi túráink cél-
pontja . A Ravasz-háton és a Csapói 
Holt-Tiszán a Békatutaj Egyesület ál-
líttatta fel, az Aktív- és Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ 35 millió forintos 
vissza nem térítendő támogatásával . 
A két kilátó június 12-től fogadja a víz-
ről érkező látogatókat . Gyalogosan nem 
lehet elérni őket csak motorcsónakkal, 
kenuval vagy SUP-pal . Egységesen 9-9 
méter magasak, míg a vízszinttől 6-6 
méterre lehet körbetekinteni a tájon .

- Az egyesületünkkel rendszeresen 
szervezünk vízitúrákat a Tisza-tavon 
és szomorúan konstatáltuk, hogy 
nincs elegendő kilátó a tónál, hiszen 
a régieket le kellett bontani a rossz 
állapotuk miatt, emellett az elmúlt 
években újak nem épültek a vízen. A 
Tisza-tó csodálatos panorámáját ér-
demes madártávlatból is megfi gyelni, 
ezért a helyi, vízről megközelíthető 
kilátóhiányt szeretnénk ezzel pótolni, 
nem beszélve arról, hogy vízitúra-ve-

zetőként nagyon jól tudjuk, mennyire 
jól esik egy hosszú út után a csó-
nakban elgémberedett végtagjainkat 
megmozgatni – fogalmazott az egye-
sület vezetője, Hajdú Dániel .

A Csapói Holt-Tiszán megépült ki-
látó környékén korábban már állt egy 
kilátó, így a Tisza-tónál régóta vízitú-
rázók szinte pontosan tudni fogják a 
helyét . Kikötni egy stégen lehet majd 
és a nádason keresztül, távol a fáktól 
egy pallóúton lehet bejutni a kilátóra, 
ahonnan a Poroszlói-medencét, illetve 
a Csapói Holt-Tiszát lehet belátni . A 
madarászok számára ismét közked-
velt hellyé válhat, hiszen korábban is 
madármegfi gyelő torony állt itt .

A Ravasz-hátnál épült kilátót Új-
lőrincfalva környékéről lehet meg-
közelíteni . Ez egy hínárral benőtt, 
kevésbé forgalmas, ám annál cso-
dálatosabb helyen áll . Ennek az a kü-
lönlegessége, hogy csak vízről lehet 
megközelíteni . Ehhez a kilátó alatt 
lehet kikötni, és egyből az első lépcső-
fokra lépve felmenni a tetejéig, ahon-

nan a Kis-Tiszát, a Poroszlói- és a Sa-
rudi-medencét lehet szemügyre venni . 

Mindkét kilátót Komáromi Tas épí-
tészmérnök tervezte, aki ezeket mo-
dern, ám mégis a tájba illeszkedő stí-
lusban tervezte meg . Olyan könnyed, 
átlátható szerkezetet álmodott meg, 
ami egyszerre lehet látható azok szá-
mára, akik keresik és láthatatlan azok-
nak, akik csak gyorsan átpásztázzák a 
környéket . Mind a Ravasz-háton, mind 
pedig a Csapói Holt-Tiszán lévő alapja 
horganyzott acél, ami 3 és 4,5 méterre 
van a talajban, a felépítmény pedig vö-
rösfenyőből készült . A csomópontok-
ban is horganyzott acélszerkezetek 
biztosítják a kilátók stabilitását .

A kilátók nem lesznek gazdátlanok, 
hiszen a Békatutaj Egyesület helyi tu-
risztikai szolgáltatókkal kötött együtt-
működési megállapodást, akik gond-
ját fogják viselni a kilátóknak .

Fotó: Békatutaj Egyesület
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kódot beolvasva kap-
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négy épületegyüttesből álló komple-
xumot egy kis, vízre benyúló, nádasok-
kal szegélyezett földnyelvre tervezték . 
Ez a kikötő partjának egy alacsonyab-
ban fekvő részén van, de pont ezért 
lehet lábasháznak nevezni az ott fel-
épülő négy épületet . Azért, hogy egy 
szintre kerüljenek, cölöplábakat kap-
tak . Víz nem lesz alattuk, de - ahogy ez 
a Tisza-tó kialakulására is jellemző - a 
természet bizonyára magáévá fogja 
tenni a házak alatti részt és megannyi 
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otthont . 

Különböző funkciókat fog betölteni 
a négy épület . Egyikben a nyaralóhajó-
zás vendégfogadó irodája kap helyet, 
ahol a betérőknek fognak bővebb tájé-
koztatást nyújtani a Tisza-tóról, a ha-
józásról és nem utolsósorban a nyara-
lóhajózással kapcsolatos részletekről 
is . A másikban a vízirendőröket lehet 
megtalálni, akikkel a tavon nemcsak 
ellenőrzés céljából, hanem különböző 
megelőzési és egyéb programok kap-
csán is lehet találkozni . A harmadik 
irodában közösségi vizesblokkok is 
lesznek . A negyedikben pedig majd 
egy étterem kap helyet . 

A lábasházak a Tisza-tó legnagyobb 
kilátóját fogják közre: 19 méter ma-
gasból lehet a természetet pásztázni . 
Szerkezete fém, ami faborítást kapott 
úgy, hogy két egymásba fordított ha-
jótestet formázzon . Tehát stílszerűen 
a Tisza-tavat két csónak orrából, for-
dított perspektívában: álló helyzetben 
lehet szemlélni . Jól hangzik, igaz?

Ablakokon keresztül lehet minden 
emeletén körbenézni, és ahogy fogy a 
lábunk alatt a talaj, úgy látjuk egyre ma-
gasabbról a tavat . A kilátóból egészen 
a tó szívéig: a Kiskörei Vízlépcsőig is el-
látni, valamint az élő Tiszát és az Abád-
szalóki- illetve a Sarudi-medence egy 
részét is megpillanthatjuk a tetejéről .

Az idei nyáron ez lesz az egyik leg-
újabb és legnépszerűbb megállóhelye 
a kerékpáros köröknek .

Újdonságok: 

 3 új kilátó a Tisza-tavon

Fotó: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ

Fo
tó

: A
kt

ív
- é

s 
Ö

ko
tu

ris
zt

ik
ai

 F
ej

le
sz

té
si

 K
öz

po
nt



54 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

Termál Hotel
Pávai Gyógyszálló

2021. május 14-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
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Tisza-tavi Fesztivál:

Nyolc évvel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy egyszer 
a világ leghíresebb magyar komolyzenei előadói fognak a 
Tisza-tó partján fellépni . Sőt, még ők maguk sem gondolták 
volna, hogy a csicsergő énekesmadarakkal együtt fognak tril-
lázni, vagy amikor a vonójukkal húznak egyet a hegedűjükön, 
akkor majd egy madárhang válaszol a nádasból . Pedig így 
lett . Aki egyszer belép a Természet Operaházába, az mindig 
ott szeretne maradni . A Tisza partján, kultúrával átölelve .

Az elmúlt években, vagy mondhatnánk akár évtizedeket 
is, elképesztően gyorsan kezdtük el élni az életünket . Sok-
szor nincsen időnk minőségi időt tölteni magunkkal . Ami-
kor megbetegszünk, akkor csak a testünket gyógyítjuk és 
rég megfeledkeztünk arról, hogy a lelkünknek is ugyanúgy 
szüksége van az ápolásra . A gyógyírt nem kell messze ke-
resni és sok erőfeszítésbe sem kerül alkalmazni . Csupán 
három egyszerű összetevő kell hozzá: kultúra, természet 
és sport . Vagy ezek ötvözete .

A Természet Operaháza idén július 30-31-én és augusz-
tus 1-jén várja azokat, akik ebben a testi-lelki felüdülésben 
szeretnének részesülni . A három napon át tartó fesztivál 
olyannyira megbabonáz, hogy többet és többet szeretnél 
majd belőle kérni .

A program július 29-én csütörtökön kezdődik a tiszafü-
redi Morotva pihenőparkban, ahol a legfi atalabb fesztiválo-
zók számára gyermekoperával készültek a szervezők .

Július 30-án este, szintén ugyanitt Miklósa Erika pályafu-
tásának 30 . évfordulója alkalmából gálaesttel nyitja meg ka-
puit a fesztivál . Az aranytorkú énekes mellett több nívós dí-

jakkal elismert zenész és énekes fogja megmutatni tudását 
és segít ráhangolódni az elkövetkezendő két, sportos napra .

Merthogy a pihenés során a testünk rezdüléseire is fi -
gyelnünk kell . Általában a legelső ilyen érzet a Tisza-tavi 
Fesztiválon: a libabőr . Az előadók olyan eufórikus hatással 
tudják közvetíteni a műveket, hogy a kellemes borzongás 
átfut a karunkon . 

Július 31-én két kerékre pattannak a résztvevők és Ti-
szafüredtől indulva körbetekernek a Tisza-tó 67 km-es gát-
koronáján . A három napnak ez a legklasszikusabb része, 
és a kezdetekben ez volt az első programeleme a fesztivál-
nak . Szokásosan minden településen megállnak, ahol kü-
lönböző komolyzenei és kulturális programokkal fogadják 
őket . Ennek köszönhetően sosem megterhelő a táv .

Augusztus első napján, a fesztivál zárásaként a futásé 
és a vízé lesz a főszerep . Reggeli ébresztő edzés gyanánt 
Miklósa Erikával lehet lefutni 10 vagy 1 kilométert . A késő 
délelőtti órákban pedig csónakba szállva egy különleges 
perspektívából, az Abádszalóki-öböl hullámzó vízfelületé-
ről lehet ámulattal hallgatni az előadókat .

Csukd be a szemed és képzeld magad a Tisza-tó partjára: az ártéri fák alatt ülsz, érzed a bőrödön a melengető 
napsugarakat, miközben a lágy szellő a füledbe súgja a világ legszebb operadallamait… Sikerült? Tudod, ilyen 
érzés a Természet Operaháza – Tisza-tavi Fesztiválon is részt venni!

A fesztivál a mindenkori járványügyi szabályok betartása mellett kerül 
megrendezésre. A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

JEGYEKET A JEGY.HU OLDALON ÉS 
A HELYSZÍNEN LEHET MEGVÁSÁROLNI! 

TOVÁBBI RÉSZLETEK A 
WWW.TISZATAVIFESZTIVAL.HU 

OLDALON!

a természet lágy ölén
Kultúra
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2021. július 29. csütörtök:
Helyszín: Tiszafüred- Morotva Pihenőpark
ELŐADÁS:
Benjamin Britten: Noé bárkája 
egyfelvonásos gyermekopera
Rendező: Anger Ferenc
Helyszín: Tiszafüredi főtér 21:00 óra
Schöck Atala és a Melodika Projekt koncert
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2021. július 30. péntek 20:00 óra
Helyszín: Tiszafüred- Morotva Pihenőpark
Háziasszony: Csete Beáta
Gálaest Miklósa Erikára hangolva (30 éves jubileum)
ELŐADÓK:
Klúg Péter Iskola 
hallássérült gyermekek jelelik a Fesztiválhimnuszt
Tiszafüredi Ifjúsági Néptáncegyüttes
Miklósa Erika- Kossuth-,Liszt Ferenc és Príma Primissima-
díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös 
tagja, a Magyar Tavak Fesztiválja védnöke
Balázs János Kossuth-díjas és 
Liszt Ferenc díjas zongoraművész
Wiedemann Bernadett Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő
Rácz Rita szoprán opera énekes
Haja Zsolt bariton operaénekes  
Horti Lilla Junior Príma-díjas szoprán énekesnő
Szappanos Tibor tenor operaénekes
Kovács István operaénekes
Pataki Bence operaénekes
Vivát Bacchus acapella énekegyüttes
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
 

A Tisza-Tavi Fesztivál programja

2021. augusztus 1. vasárnap 10:30
Helyszín: Tisza-tó, Abádszalóki öböl
Tiszai hajósok világát megidézve csónakokkal a tavon!
ELŐADÓK:
Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Seres Brothers
Nédó Olga hegedűművész 
és Somogyi Lili Mária operaénekes
Szent Efrém Férfikar
St Martin szaxofon és pánsíp művész
Mága Zoltán Liszt Ferenc díjas hegedűművész
 
2021. augusztus 1. vasárnap 8:00
Helyszín: Tisza tó Abádszalók, Szalóki Yacht klub 
sólyázótól Kisköre irányába 
10 km és 1 km-es élményfutás Miklósa Erikával

2021. július 31. szombat 09:00 óra
Helyszín: Tisza tó- Kerékpárral a Tisza-tó körül
Indulás helye: Tiszafüred
Háziasszony: Csete Beáta
ELŐADÓK:
Helyszín: Tiszafüred Kerékpáros Centrum
Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar
Helyszín: Kormorán kikötő
Kegye János pánsíp művész
Kéri György skót duda művész
New Step Fitnesz és Táncstúdió légtánc bemutatója
Helyszín: Tiszaszőlős
Bajári Levente Harangozó Gyula-díjas táncművész 
és Művésztársai
Helyszín: Tiszaderzs
Csere László Jászai Mari-díjas színész
Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari- díjas operettprimadonna
Laki Péter színművész, operett énekes
Dancs Annamari erdélyi magyar énekesnő
Helyszín: Abádszalók
100 tagú cigányzenekar és Lugosi Dániel Ali
Helyszín: Kisköre Hallépcső
Sárik Péter Trió és Szőke Nikolett jazz előadása
Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Zenekara
Magyar Kajak-kenu Szövetség rafting bemutatója
Helyszín: Kisköre Kikötő
Rálik Szilvia 
Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő, érdemes művész
Helyszín: Dinnyéshát
Wiedemann Bernadett Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő 
és Pataki Bence operaénekes és vendégei
Frissítő pont és fürdőzési lehetőség két helyszínen: 
Sarud és Poroszló
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A Tisza-tavi Ökocentrum, ez a hazánkban egyedül-
álló bemutatóhely a Tisza és a Tisza-tó természeti 
kincseit, Magyarország második legnagyobb tavának 
csodálatos élővilágát tárja elénk. 

A látogatóközpont felszálló madárra hasonlító, 2600 m² 
alapterületű központi épülete négy szinten várja az érdeklő-
dőket állandó és időszaki kiállításaival, rendezvénytermével, 
háromdimenziós mozijával, játszószobával, kilátótornyával, 
hajókirándulásokkal . A Tisza-tavi Ökocentrum legfőbb lát-
ványossága Közép-Európa legnagyobb édesvizű akvári-
umrendszere, mely egymillió literes össztérfogatával és 
a benne bemutatott víz alatti csodákkal igazán különleges 
természetközeli élményt nyújt .

Falai közt olyan élményben lehet részünk, mintha a tó 
mélyén sétálnánk . Különleges az alagút is, melynek falán 
torzításmentesen élvezhetjük a cikázó halak látványát, és 
ahogy a viza, ez az egykoron hazánkban élt halóriás 1,5-2 
méteres példányai átúsznak a fejünk felett .

A hazai hüllőket és kétéltűeket bemutató kiállítás egy 
éjszakai erdőbe visz minket felfedező útra . Mivel ezek az 
állatok nappal rejtőzködő életmódot folytatnak, ezért a ki-
állítás egy fordított világítási programmal éri el, hogy lát-
hassuk, amint vadászni indulnak a gyíkok, békák, gőték és 
szalamandrák .

ÓRIÁSAKVÁRIUM

Tisza-tavi
Ökocentrum
POROSZLÓ

www.tiszataviokocentrum.hu • info@ttoc.hu • +36 36 553 033
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Az Ökocentrum épületében egy közel 100 m2-es járható 
üvegfelületű térkép „madártávlatból” mutatja be a Tisza-tavi 
térséget . Felsétálhatunk a főépület tornyában létesített 25 m 
magas kilátótoronyba is, ahonnan pazar kilátás nyílik a Ti-
sza-tóra, valamint a Bükk és a Mátra hegység vonulataira .

A háromdimenziós vetítőterem rendhagyó technikai 
megoldásainak köszönhetően részeseivé válhatunk a vász-
non történő eseményeknek, átélhetjük, milyen egy teljes év 
tavasztól őszig a Tisza-tavon . A nádasok susogó dzsunge-
lében csónakunkkal felfedezhetjük az érintetlen természet 
szépségét .

Az első emeleten található Makrovilág és Földinfó terem-
ben apró lények világába nyerhetünk betekintést . Az épület 
első emeletén egy jópofa, kis tavat utánzó  játszószoba  is 
helyet kapott . A tó vize helyett több ezer kis, kék labda közé 
lehet «csobbanni» .

A főépületet körülölelő 7 hektáros szabadidőpark állatbe-
mutatóival  és  játszótereivel szórakoztatja az ideérkezőket, 
míg a létesítmény részét képező Tájház, a korabeli halászati 
eszközök bemutatójával és hagyományőrző baromfi - és nyu-
sziudvar révén valóságos időutazást tehetünk a XIX . század 
világába .

A parkban az egykor itt költő pelikánok is megfi gyelhetők . 
Érdemes megnézni a pelikán- és a kormoránetetést, a mo-
csári és ékszerteknősöket, a dámszarvasokat és a ragadozó 
madarakat is, mint az egerészölyveket, a baglyokat vagy a 
réti sast . 

A látogatók csónakba vagy kishajóba ülve testközelből 
is megtapasztalhatják, hogy milyen a vadregényes Tisza-tó . 
Gps készülékekkel, vagy túravezetővel is útnak indulhatunk 
felfedezni mindazt a csodát, melyet a Tisza-tó nyújt .

 Információ: 
 3388 Poroszló, Kossuth L . u . 41 .
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A  cukrászda 2010. május 1-jén nyitott a 33-as főút mellett. 
Az üzletben naponta 16 féle főzött fagylalt, fagylaltkely-
hek és jégkristály várja a frissülni vágyókat. Gyümölcs-
fagylaltjaink 70% gyümölcsöt tartalmaznak. További 
újdonság a diabetikus fagylaltok megjelenése kínála-
tunkban. Kávéinkat az egyik legjobb minőségű és leg-
népszerűbb ILLY termékeiből készítjük, az ízesített kávé-

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

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

TÉRJEN BE HOZZÁNK, 
ÉS TAPASZTALNI 

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

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

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

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

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

e-mail: zserboapartman@gmail.com

FINOMSÁGOKKAL VÁR 
A SAROKHÁZ CUKRÁSZDA,

ÉS NYUGODT PIHENÉSSEL 
A ZSERBÓ APARTMAN!

Abádszalók egyik legismertebb épületében egyszerre élhetik át 
a régi idők malmainak hangulatát és a modern világ kényelmét. 
A strandhoz és a kikötőhöz, valamint a Tisza Tó-hoz legközelebb 
eső szálláshely egész évben várja kedves Vendégeit!

Jöjjön el Ön is hozzánk és 
legyen a vendégünk ezen 
a csodaszép helyen!

• 8 szoba
• étterem svédasztalos 

reggelivel
• 200 m2 fedett uszoda
• jakuzzi
• gyermekmedence és 

játszótér
• fedett terasszal

5241 Abádszalók, Mikszáth u. 1.
Tel.: 70/300-3000
E-mail: szalokmalom@gmail.com
https://www.facebook.com/szalokpanzio

alomM Fogadó
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Az elmúlt hónapokban független fi lmesként és 
környezetvédelmi aktivistaként szoktak hivatkozni 
a tiszafüredi származású Ljasuk Dimitry-re, de 
talán a Tisza-tó nagykövete titulus jobban illene rá. 
Dimitry a fi lm műfaját használja arra, hogy széles 
körben megismertesse a szíve csücskének számító 
Tisza-tó páratlan természeti kincseit, miközben 
komoly társadalmi felelősségvállalást is közvetít. 
2020-ban, a pandémia első hullámában remete-
ként, a külvilágtól elszeparáltan töltött hat hónapot 
a tó egyik félszigetén, ami azóta turistalátványos-
ság lett. Az ott töltött fél évről egy különleges 
történetű fi lmet forgatott, ami fi lmes pályafutása 
első nagyjátékfi lmje lesz és várhatóan nyár végén 
mutatja be. A Jóreménység-sziget fi lm rendezőjé-
vel májusban beszélgettünk.

KOVÁCS JANKA 

- Tavaly kiköltöztél a Tisza-tó egyik szigetére, ahol hat hóna-
pot töltöttél. Milyen volt számodra ez az időszak?
- Teljesen megváltoztatta az értékrendemet - habár addig 
sem hiszem, hogy annyira rossz lett volna . Ez a természet-
ben töltött időszak ráébresztett arra, mennyire pazarló az a 
világ, amiben élünk: értékesnek vélünk értéktelen dolgokat, 
elvarázsolnak a külsőségek, nem vigyázunk a tárgyainkra, 
kapcsolatainkra, mert bármikor lecserélhetjük őket . Abban 
a világban, amiben én ott, akkor éltem, minden tárgyam és 
eszközöm értékes volt és minden egyes élőlényt volt időm 
megfi gyelni, megszeretni . Nagyon meghitt és egyben meg-
tisztelő érzés az, amikor az embert befogadja az a termé-
szet, ami felett egyébként dominálni próbál . Teljesen más 
belső nyugalmat ad egy ilyen elvonulás, azt hiszem életem 
egyik legjobb döntése volt, hogy kiköltöztem . 

- Folyamatosan hírt adtál magadról, egyfajta online, vi-
deós naplót vezettél a napjaidról, amit több tízezren is kö-
vettek. Ezeket a jeleneteket összefűzve és kiegészítve je-
leníted majd meg a következő fi lmedben. Mesélnél erről?

- A Jóreménység-sziget címet fogja viselni a fi lmem, 
ami részben valós, részben pedig kitalált eseményeken 
alapul . Valós, mert kilenc este kivételével hat hónapon át 
minden egyes nap ott aludtam a szigeten és napközben 
is ott tartózkodtam, onnan dolgoztam és a környéken 
kirándultam, ahogy az a Facebook oldalamra feltöltött 
videókban is látható . A fi lmem készítése során a művészi 
szabadságnak is teret engedek, hiszen a történet keretét 
a felvett jelenetek adják, amit életrajzi és fi kciós elemek-
kel kötök össze . Fő témája: a magány szépsége, a ter-
mészetben való önkéntes elvonulás, a hit, és az apa-fi ú 
kapcsolat lesz .

A történet szerint a főszereplő önkéntes karanténba 
vonul a Tisza-tó egyik szigetére abba a kunyhóba, amit 
réges-régen az édesapjával építettek azzal a szándék-
kal, hogy egyszer majd oda, a természetbe bújjanak el a 
rohanó világ elől . Időközben az apa meghal, a fi ú pedig 
több év múlva a pandémia miatt arra kényszerül, hogy 
visszamenjen a szigetre, ahol szembe kell néznie a félel-
meivel és önmagával, hogy sikerüljön feldolgoznia édes-
apja elvesztését . A fi ú nomád életet él . Édesanyja rend-
szeresen csomagokat küld neki, és csak a helyi plébános 
látogatja, akit arra kér, szóljon neki, ha vége a vírusnak . 
A főszereplő végül kénytelen visszatérni a természethez 
képest rideg civilizációba, ahol nem várt fordulat követke-
zik be a történetben . 

- A Tisza-tó is kapott a fi lmben valamilyen meseszerű, fi ktív 
bemutatást?
- A Jóreménység-sziget egy valóságon alapuló mese, 
amelyben a Tisza-tavon varázsolom el a nézőt . A tó egy-

Fél év magány a Tisza-tavon:
Mozifilm készül 
a Jóreménység-szigeti elvonulásból
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általán nem kapott semmilyen meseszerű történetet – neki 
nem is kellett, hogy adjak, hiszen ő önmagában mesés . A 
tavat olyannak mutatom be, mint amilyennek én magam is 
megéltem . A fi lmben egy olyan Tisza-tavat jelenítek meg, ahol 
teljesen egyedül vagyok, nem zavarja emberi jelenlét sem az 
élőlényeket, sem engem . Ezt elérni a fi lmben nem volt egy-
szerű, hiszen a Tisza-tó a pandémia ideje alatt is különösen 
vonzó hely volt a pihenésre vágyóknak . 

- Egyre többen érkeznek a Tisza-tóra és az imént említett el-
vonulást egyre nehezebb lesz megvalósítani, főleg nyáron…
- Ez így van . Emlékszem, az 1990-es évek vége környékén 
nagyon sokan panaszkodtak arról, hogy nincsen elég turista, 
nem elég jók az utak, nincs elég kikötő, rossz az infrastruk-
túra . Az elmúlt években rengeteg fejlesztés történt, és ezzel 
párhuzamosan az ország minden pontjából több és több 
turista érkezik ide, akiknek leesik az álluk attól, amit látnak . 
Mindez jó dolog, ám amondó vagyok, hogy a turizmus, a be-
ruházások és a természet között meg kell találni az egyen-
súlyt . A Tisza-tavat alapvetően víztározási célra hozták létre, 
de ahogy belakta a természet, úgy vált belőle egy ember 
alkotta paradicsom . Mivel mi hoztuk létre, ezért jogunk van 
formálni, de gondoskodnunk is kell róla . Ez a gondolat a 
tóról szóló fi lmjeimben is megjelenik, és nagyon remélem, 
hogy meg is értik a nézők .

- Elárulod, merre található a sziget és az ikonikus stéged?
- A sziget valójában egy félsziget, amit a legtöbb helyi horgász 
jól ismer . A fi lmben és a bejelentkezésekben is azért hivatkoz-
tam rá szigetként, hogy lehetőleg senki ne próbálja megtalál-
ni azt, amíg ott vagyok . Szerettem volna titokban tartani . Ez 

egyébként Kiskörén, a vízlépcső melletti robbantógát mellett 
található . Mint később megtudtam, a turisták nyomoztak utá-
na . Amikor még kint laktam, akkor is meglátogatott néhány, 
de azóta is egyre többen mennek ki oda . Itt építettem fel a sté-
gemet is: a JóreményStéget, ami a közösségi média nagyon 
sok bejegyzésében visszaköszön . Nyáron viszont le kell bon-
tanom, mivel a félsziget a KÖTIVIZIG területe, amelynek az 
árvízszabályozásban szerepe van, ezért alapvetően semmit 
nem lehet rá építeni . Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnökkel 
úgy állapodtunk meg, hogy a forgatás végéig meghagyhatom 
a stéget, de azt követően le kell bontanom . A tervek szerint a 
berendezett kunyhó és a stég az abádszalóki strandon lesz 
újra felépítve – a gyermekek nagy örömére – bárki megnéz-
heti, hogy miben éltem és forgattam .

- A tiszai szeméthelyzet témájával már évek óta kiemelten 
foglalkozol. Mennyi szemetet termeltél, amíg kint laktál?
- Ezt pontosan nem mértem le, de szinte alig volt szemetem . 
Nyáron paradicsomot és paprikát ültettem, amik nagyon jól 
teremtek, emellett horgásztam is . Nem fogtam mindennap 
halat, de rendszeresen horgásztam - annyi kárászt még éle-
temben nem ettem, mint akkor! Édesanyám is küldött nekem 
ételt vagy alapanyagot, hogy főzni tudjak, tehát volt segítsé-
gem . Boltba szinte alig jártam, de amikor mégis mennem 
kellett, próbáltam csomagolásnélküli dolgokat vásárolni . A 
mindennapok során is arra törekszek, hogy minél kevesebb 
szemetet termeljek és számomra alapvető, hogy szelektíven 
gyűjtsem a hulladékot .

- „A Tisza nevében” című, idén tavasszal megjelent fi lmedben 
a tiszai szeméthelyzet témáját járod körbe a folyó kárpátaljai 

Isten hozott a Jóreménység-szigeten! Készül az önfenntartó, természetbe illeszkedő lakókocsi

A Tisza nevében c. fi lm kezdő képkockái
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forrásától indulva egészen a Fekete-tengerig. Már több mint 
300 ezren látták a fi lmet. Milyen hatással volt a nézőkre és 
milyen visszajelzéseket kaptál róla?
- Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a nézőktől, emellett 
a hazai televíziók, mint az M5, az Ozone tv is le fogja vetíte-
ni . Nagy hír, hogy készül a fi lm ukrán szinkronos változata: 
az egyik ukrán tv megkeresett, hogy ők is szeretnék leadni, 
amihez elkészítenék a szinkronizálást . Egyébként nagyon sok 
pozitív visszajelzést kaptam mind az itthoniaktól, mind pedig 
a kárpátaljaiaktól is . Például a hazai pedagógusoktól olyan 
üzeneteket kaptam, amelyben arról írnak, hogy tanórákon 
vetítik a fi lmemet, valamint több olyan nézői levél is elárasz-
tott, amelyben arról számolnak be, hogy a fi lmem hatására 
kezdtek el környezettudatosabban élni . Amire még különösen 
büszke vagyok, hogy Kárpátalján gombamód elszaporodtak 
a közösségi szemétgyűjtések, egyre több az aktivista, és az 
ottani kormányzó, Anatolij Poloszkov pedig meghívott, tekint-
sem meg, mekkora átalakuláson megy most keresztül a kör-
nyék . Mint elmondta, még helikoptert is bevetettek a szemét 
gócpontjainak feltérképezésére . Rettentően boldog és hálás 
vagyok, hogy elért a szívekhez a mondanivalóm és cselekvés-
re buzdítja az embereket . 

- Tervezel még visszamenni a szigetre?
- Igen, a szívem mindig visszahúz és tervezek a későbbiek-
ben is hasonlóan leköltözni a Tisza-tóra . Fél éve építek egy 
nagyon egyedi lakókocsit, egy kiskörei mester, Keserű László 
segítségével . Egy régi magyar gátvédelmi alumínium kocsit 
alakítok át önfenntartó, természetbe illeszkedő lakókocsivá . 

Az a tervem, hogy a tó egyik eldugott szigetén, ártéri erdő 
mellé telepítem, így tökéletes lesz lesnek is . Ehhez persze egy 
csomó engedélyt kell beszereznem és olyan elveket követni 
az építéskor, amik megfelelnek a természetnek és élővilágnak 
is . A pihenés, túrázás miatt szinte hetente járok a tóra, meg 
persze Tiszaörvényen él édesanyám is .  Imádom ezt a kör-
nyéket, nekem, ez az otthonom .

- Végezetül: mikor láthatjuk a Jóreménység-sziget című fi l-
medet?
- Nyár elején már szerettem volna bemutatni, de a budapesti 
jelenetek forgatásával nagyon sokat csúsztam, így még min-
dig csak vágom a fi lmet . A terveim szerint legkésőbb őszre 
elkészülök és jöhet életem első mozi premierje! Szeretnék 
egy Tisza-tavi és egy budapesti bemutatót is szervezni neki . 
Ez egy közel kétórás mozifi lm lesz, a manapság megszokot-
tól teljesen eltérő képi és érzelmi világgal, üzenettel . Addig 
is mindenkinek gyönyörű és élményekben gazdag Tisza-tavi 
nyarat kívánok!

Viszlát a Tiszán! (Ez már az elhíresült elköszönésem, so-
kan ismerik .)

DIMITRY KÖZÖSSÉGI CSATORNÁI, 
AHOL ÖSSZES TISZA-TAVI FILMJE ÉS 
FOTÓI IS ELÉRHETŐEK:

https://www.youtube.com/c/ljasuk_dimitry 

https://www.facebook.com/dimitryfi lms 

https://www.instagram.com/dimitry_ljasuk/ 
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általán nem kapott semmilyen meseszerű történetet – neki 
nem is kellett, hogy adjak, hiszen ő önmagában mesés . A 
tavat olyannak mutatom be, mint amilyennek én magam is 
megéltem . A fi lmben egy olyan Tisza-tavat jelenítek meg, ahol 
teljesen egyedül vagyok, nem zavarja emberi jelenlét sem az 
élőlényeket, sem engem . Ezt elérni a fi lmben nem volt egy-
szerű, hiszen a Tisza-tó a pandémia ideje alatt is különösen 
vonzó hely volt a pihenésre vágyóknak . 

- Egyre többen érkeznek a Tisza-tóra és az imént említett el-
vonulást egyre nehezebb lesz megvalósítani, főleg nyáron…
- Ez így van . Emlékszem, az 1990-es évek vége környékén 
nagyon sokan panaszkodtak arról, hogy nincsen elég turista, 
nem elég jók az utak, nincs elég kikötő, rossz az infrastruk-
túra . Az elmúlt években rengeteg fejlesztés történt, és ezzel 
párhuzamosan az ország minden pontjából több és több 
turista érkezik ide, akiknek leesik az álluk attól, amit látnak . 
Mindez jó dolog, ám amondó vagyok, hogy a turizmus, a be-
ruházások és a természet között meg kell találni az egyen-
súlyt . A Tisza-tavat alapvetően víztározási célra hozták létre, 
de ahogy belakta a természet, úgy vált belőle egy ember 
alkotta paradicsom . Mivel mi hoztuk létre, ezért jogunk van 
formálni, de gondoskodnunk is kell róla . Ez a gondolat a 
tóról szóló fi lmjeimben is megjelenik, és nagyon remélem, 
hogy meg is értik a nézők .

- Elárulod, merre található a sziget és az ikonikus stéged?
- A sziget valójában egy félsziget, amit a legtöbb helyi horgász 
jól ismer . A fi lmben és a bejelentkezésekben is azért hivatkoz-
tam rá szigetként, hogy lehetőleg senki ne próbálja megtalál-
ni azt, amíg ott vagyok . Szerettem volna titokban tartani . Ez 

egyébként Kiskörén, a vízlépcső melletti robbantógát mellett 
található . Mint később megtudtam, a turisták nyomoztak utá-
na . Amikor még kint laktam, akkor is meglátogatott néhány, 
de azóta is egyre többen mennek ki oda . Itt építettem fel a sté-
gemet is: a JóreményStéget, ami a közösségi média nagyon 
sok bejegyzésében visszaköszön . Nyáron viszont le kell bon-
tanom, mivel a félsziget a KÖTIVIZIG területe, amelynek az 
árvízszabályozásban szerepe van, ezért alapvetően semmit 
nem lehet rá építeni . Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnökkel 
úgy állapodtunk meg, hogy a forgatás végéig meghagyhatom 
a stéget, de azt követően le kell bontanom . A tervek szerint a 
berendezett kunyhó és a stég az abádszalóki strandon lesz 
újra felépítve – a gyermekek nagy örömére – bárki megnéz-
heti, hogy miben éltem és forgattam .

- A tiszai szeméthelyzet témájával már évek óta kiemelten 
foglalkozol. Mennyi szemetet termeltél, amíg kint laktál?
- Ezt pontosan nem mértem le, de szinte alig volt szemetem . 
Nyáron paradicsomot és paprikát ültettem, amik nagyon jól 
teremtek, emellett horgásztam is . Nem fogtam mindennap 
halat, de rendszeresen horgásztam - annyi kárászt még éle-
temben nem ettem, mint akkor! Édesanyám is küldött nekem 
ételt vagy alapanyagot, hogy főzni tudjak, tehát volt segítsé-
gem . Boltba szinte alig jártam, de amikor mégis mennem 
kellett, próbáltam csomagolásnélküli dolgokat vásárolni . A 
mindennapok során is arra törekszek, hogy minél kevesebb 
szemetet termeljek és számomra alapvető, hogy szelektíven 
gyűjtsem a hulladékot .

- „A Tisza nevében” című, idén tavasszal megjelent fi lmedben 
a tiszai szeméthelyzet témáját járod körbe a folyó kárpátaljai 

Isten hozott a Jóreménység-szigeten! Készül az önfenntartó, természetbe illeszkedő lakókocsi

A Tisza nevében c. fi lm kezdő képkockái

SÖRFŐZDE, BISZTRO, 
APARTMAN!

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

NOPARA gyógySERtár!

Tiszafüreden, a VÍZTORONYNÁL!

Ahol élmény  a sörözés!



64 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R



65I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R 1I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

A Tisza-tó madárrezervátumi 
területének kialakulása jó példája 
annak, hogyan tudja a természet 
visszafoglalni a tőle korábban 
elvett területeket. A tó 1970-es 
évekbeli kialakítása után néhány 
évvel már a régi árvízjárta képet 
mutatta a terület, amit hamar 
belaktak a madarak. A Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóságát kér-
deztük az általa kezelt, páratlan 
Tisza-tavi madárrezervátumról.

KOVÁCS JANKA 

Elhelyezkedése
Sokszor fogalomzavar támad a nevét 
illetően, tudniillik megkülönböztetjük a 
Tiszafüredi, illetve a Tisza-tavi madár-
rezervátumot . Amikor a Tiszafüredi 
madárrezervátumot említjük, akkor az-
alatt a Tiszavalki-medencében lévő te-
rületet értjük, ami a 33-as úttól északra 
eső részen van . Ha a Tisza-tavi madár-
rezervátumról beszélünk, akkor pedig 
összefoglaló nevén fogalmazunk, azaz 
a Tiszavalki-medencében és a 33-as 
úttól délre eső szakaszt jelenti, ami a 
Poroszlói-medencét, az 5-ös öblítőcsa-
torna környékét a Tisza jobb partjáig, 

emellett az Óhalászi-sziget környékét, 
a Kozma- és Balázs-fokokat, valamint 
a Kis-Tisza területét jelenti . Ennek ér-
telmében a Tisza-tó 127 négyzetkilo-
méteres egészéből a rezervátumi rész 
mintegy felét teszi ki . 

Létrejötte
A Tisza-tó ma vízborította részén ko-
rábban mezőgazdasági földterületek, 
mocsaras, lápos, holtágakkal átszőtt 
vizes élőhelyek voltak . A tározó létre-
hozásával a környék termőföldjeinek 
vízellátását biztosították, hogy egy 
aszályos időszakban is kellő mennyi-
ségű öntözővíz álljon rendelkezésre . A 
kialakításához a töltések már rendel-
kezésre álltak, hiszen a Tisza szabá-
lyozásakor ezen a nyomvonalon már 
felépítették és éppen olyan tölcsér 
formájúra volt tervezve, hogy így töké-
letes helyet adott a tározó kijelölésére, 
aminek a duzzasztási szintjeit a kiskö-
rei vízlépcső végzi .

Eredetileg négy duzzasztási szintet 
szerettek volna végrehajtani, ebből két 
és fél valósult meg . Az első 1973-tól 
1978-ig, amikor mederduzzasztást 
végeztek . A második 1978-tól zajlott 
(másfél méterrel emelték meg az ak-

kori vízszintet), ekkor kapta meg a tó 
a végleges formáját . 1984-ben ismét 
másfél méterrel tervezték megemel-
ni a szintet, de az nagyon sok plusz 
munkát jelentett volna (kivágni az 
erdőket, elszállítani a fákat… stb .), 
ezért végül csak 25 cm-t emeltek raj-
ta . Emiatt lehet csak „két és félnek” 
mondani a duzzasztási szintet . Ha 
mégis megtörtént volna a harmadik 
ütem, eltűntek volna azok a félszige-
tek, amelyekben most gyönyörködni 
tudunk, és ami helyet ad a Tisza-tavi 
madárrezervátumnak . 

A Tisza-tó (a víztározó) létrejöttekor 
már 1973-ban védetté nyilvánította 
hazánk akkori kormánya a Tiszafüredi 
madárrezervátumot . A madárrezervá-
tumban - a tó többi részéhez hasonló-
an - régi árterek, holtágak voltak, ami 
számos madárnak adott otthont . Az 
itt található vegyes gémtelep európai 
szinten is kiemelkedőnek mondha-
tó . Ezen a területen megannyi védett 
és fokozottan védett madárfaj találja 
meg a fészkelő- és táplálkozóhelyét, 
valamint vonuláskor kedvelt pihenő-
helyként szolgál számukra, nem utol-
sósorban a hazánkban áttelelőknek 
nagyszerű táplálkozóhelyet is biztosít . 

Tisza-tavi madárrezervátum:
A Tisza-tó titkos csodája
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A legritkább madárfajok talál-
hatóak itt
Aki távcsövet akaszt a nyakába, az szin-
te le se fogja venni a szeme elől és csak 
kapkodja a fejét a gazdag állatvilág lát-
tán . Például az itt található vegyes gém-
telepeken bakcsó, selyemgém, kis káró-
katona, nagy kócsag, vörös gém, szürke 
gém is megpillantható . A megfi gyelések 
alapján 2020-ban már két pár pásztor-
gém is itt nevelte fel a fi ókáit . A gémtelep 
mellett kialakult a kis kárókatona-telep is 
rendkívül fontosnak számít: ez, a nagy-
hoz hasonló, kisebb fekete madár úgy 
tűnt, a fészkelőhelyének számító bokor-
füzesek és nádasok számának csökke-
nésével hazánkból szinte teljesen eltűnt, 
de a rezervátum területén egy igen stabil 
állománya található meg a HNPI mun-

katársainak megfi gyelése alapján . A 
vízimadarak mellett a ragadozók is nagy 
számmal vannak a környéken: egerész-
ölyv, vörös vércse, réti sas, vagy például 
barna réti héja is megfi gyelhető .

Lehet látogatni vagy sem?
A 33-as úttól délre eső terület bármikor 
látogatható, de az attól északra eső 
Tiszavalki-medence csak az arra ér-
vényes szabályok betartásával . Ugyan 
a hatályos kormányrendelet már sok 
évvel ezelőtt megszüntette az időbe-
ni korlátozást, de a HNPI munkatársai 
mégis arra kérik a természetet tisztelő 
turistákat, hogy a költési időszakban, 
azaz február 1-től június 15-ig lehetőleg 
ne menjenek be sem motor-, sem pedig 
evezős csónakkal . A rezervátumi terüle-

ten olyan, az emberi zavarásra érzékeny 
madarak is megtalálhatók, amiket ha 
megzavarnak az érdeklődők, akkor akár 
meg is hiúsulhat a fészkelésük . 

A madarak megfi gyelésére egyébként 
sem a hangos és zajos motorcsónakos 
túra a legalkalmasabb, hanem célszerű 
kézzel hajtottal bemenni, hogy „karnyúj-
tásnyira” lehessünk a madarakhoz . Aki 
egyéb okokból mégis a motorcsónakos 
mellett döntene, akkor fi gyelembe kell 
vennie azt a korlátozást, hogy maximum 
4 kW-os, azaz 5 LE teljesítményű motor-
ral lehet csak bemenni . Érdemes túrave-
zetőt fogadni, aki a legszebb helyekre vi-
het el úgy, hogy közben a turistacsapata 
nem zavarja meg az ottani élőlényeket . 
Aki szeretne beevezni, annak javasolt 
akár egy egész napot rászánni a bejá-
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rásra, hogy a legváltozatosabb részeit 
is fel tudja fedezni . Ehhez nemcsak 
papíralapú térkép ajánlott, hanem egy 
okostelefonra letölthető turista appli-
káció is, amivel pontosan meg tudjuk 
határozni a helyzetünket . 

Szartos, Háromágú, Hordód… 
mit látni itt?
A Tiszavalki-medencében máig meg-
találhatóak a régen kialakult természe-
tes, vagy mesterséges úton létrejött 
holtágak . Ilyen természetesen kialakult 
Tisza holtág a Szartos és a Háromágú, 
ám a Hordód már a folyószabályozás-
kor keletkezhetett . Ezek mellett több 
olyan mélyen fekvő terület, vagy víz-
folyás található, ami áradás után visz-
szavezette az itt felgyülemlett vizet a 

Tiszába, még a tározó kialakítása előtt . 
Ilyen például: a Fás-ér vagy a Nyárád-ér, 
a Szartos-fok, ami a Szartos vizét ve-
zette le . Ezek a tó létrehozása után is 
megmaradtak és a létrejött természeti 
adottságoknak köszönhetően az itteni 
halállomány kiemelkedő: télen remek 
vermelési, emellett táplálékdús élőhe-
lyet nyújtanak számukra . 

A Szartos egy másik érdekessége, 
hogy mellette vezetett el a Poroszlót 
és Tiszavalkot összekötő út, aminek a 
kísérő fasorának levágott tuskóit még 
a mai napig látni lehet alacsonyabb a 
vízszint esetén . És mi sem tanúskodik 
jobban a szartosi holtágak 50 évvel 
ezelőtti múltjáról, mint a környékükön 
lévő legelő kútja: a mai napig megma-
radt az egyik régi gémeskút – a víz-

ben! Egy evezős túra során meglepő 
látvány nyújthat . A vízből csak az ágas 
látszik ki, míg az aknája a vízben van . 

Korábban több kilátó is volt a terüle-
ten, mára ezeket elbontották, így csak 
a víz szintjéről lehet fi gyelni a termé-
szetet . 

A madarak mellett a növényekről 
sem szabad megfeledkezni . Főként 
az ártéri puhafás ligeterdőre jellemző 
fajokat lehet itt megtalálni, mint a fűz- 
és nyárfajok . Néhány babérlevelű fűz 
és 1-2 matuzsálemi korú fekete nyár 
is integet a lombkoronájával, utóbbiak 
életkora talán 100-150 év lehet . Saj-
nos sok inváziós fajjal is találkozni: a 
gyalogakác, a zöld juhar és az ameri-
kai kőris a Tiszavalki-medencében is 
megvetette a lábát . 
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tásnyira” lehessünk a madarakhoz . Aki 
egyéb okokból mégis a motorcsónakos 
mellett döntene, akkor fi gyelembe kell 
vennie azt a korlátozást, hogy maximum 
4 kW-os, azaz 5 LE teljesítményű motor-
ral lehet csak bemenni . Érdemes túrave-
zetőt fogadni, aki a legszebb helyekre vi-
het el úgy, hogy közben a turistacsapata 
nem zavarja meg az ottani élőlényeket . 
Aki szeretne beevezni, annak javasolt 
akár egy egész napot rászánni a bejá-
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BROWLER
PREMIUM
(620×180)

SHARK
PREMIUM
(540×160)

ORCA 540
(540×160)

ORCA 630 
PREMIUM 
(540x160)

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

SHARK 540
(540×160)

SHARK 460
(460×160)

ORCA 540T
(540×220)

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

www.alphacomposite.hu 
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Ha valami baj történik a Tisza-tavi kirándulásotok 
során, akkor valószínűleg a nyolc éve alakult Ti-
sza-tó mentőcsoport fog nektek segíteni, legyen 
szó sebkötözésről vagy vízről mentésről. Ahogy 
egyre több turista érkezik a tóra, sajnos úgy nő az ő 
feladatuk is. 

KOVÁCS JANKA 

Nyolc évvel ezelőtt alakult meg a Tisza-tó Mentőcsoport já-
rási mentőcsoportja a katasztrófavédelem keretében, akik 
önkéntes munkásokat kerestek árvízi védekezés és mentési 
feladatok ellátására .  A felhívásukra többen is jelentkeztek . 
A kérdés és a válasz mindig egymásra talál, és a már mű-
ködő tiszafüredi mentőcsapattal egyből csatlakoztak is . A 
csoport parancsnoka Kövér Gábor lett, akit a Tisza-tó kör-
nyékén többen is ismernek . Feladatuk során a védőtöltésen 

látnak el szolgálatot, rendezvényeket biztosítanak, és amikor 
a katasztrófavédelmi műveletirányító központ utasítást ad, 
akkor baleseteknél, tűznél, műszaki mentésnél is segítenek . 
Az önkéntesekből és önkéntes szakemberekből álló csapat 
rendszeresen jár képzésekre és nemzeti minősítéssel is ren-
delkeznek .

A Tisza-tó 127 km2-es vízfelületét sem hagyják felügyelet 
nélkül, sőt! Elsődleges feladatuk a rend fenntartása is . 

- Ahogy egyre több turista érkezik a tóra, úgy évről évre 
egyre több feladatunk van. 2020-ban, sajnos 16 életmen-
tést végeztünk. A védőtöltésen rendszeresen végzünk or-
vosi ellátást, általában a kerékpárosokhoz szoktak hívni 
minket. Már idén tavasszal is többször kellett sebet kötöz-
nünk. Ilyenkor nagyon szomorú azt látni, hogy egy jókedvű, 
vidám kirándulás fájdalomba vagy ijedtségbe fordul. Aki a 
Tisza-tóra jön, annak szeretném itt is felhívni a fi gyelmét, 
hogy a szabályok a kirándulás alatt is vonatkoznak min-

Tisza-tó Mentőcsoport: 
A turisták önkéntes őrangyalai
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Delfin Vízisportszer és 
Bringóhintó Kölcsönző

Tiszafüred

l Bringóhintó l Go-kart
l Airwheel l Sup l Kajak l Kenu

l Csúszdás vízibicikli 
l Motorcsónak-bérlés,
akár túravezetővel is.

Tiszafüredi  Szabadstrand
a Morotva kerékpáros pihenőpark 

bejáratánál

Szárazföldi
és vízi 
sport-

eszközök
bérlése 

egész nyáron a Tisza-parton!

Június 15. és augusztus 31. között
gyere el és próbáld ki víziparkunkat!

CSOBBANJ BELE A SZÓRAKOZÁSBA!

denkire, valamint a szabályokat azért hozzák, mert azok 
bennünket védenek – mondta Kövér Gábor . 

A tavalyi 16 életmentésből több a vízen történt . Nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy vízre szállás előtt mindig érde-
mes az időjárás-előrejelzést is fi gyelni, nem várható-e eső, 
vihar . A tapasztalt vízen közlekedők már tudják, hogy ott 
mennyire gyorsan változhat az időjárás és a szél egy pillanat 
alatt olyan óriási hullámokat tud csinálni, amivel az ember 
nem tud szembeszállni . Volt, hogy vízibicikliseket kellett ki-
menteni a viharból, vagy éppen egy éjszaka elsüllyedt hajót . 
Az utóbbi eset jól példázza azt, hogy akinek nincsen kellő 
helyismerete, az ne vágjon útnak éjszaka, mert a Tisza-tó la-
birintusában igen könnyen el lehet tévedni . 

- Úszástudás mellett is hiába száll valaki magabiztosan 
vízre, ha lecsap a vihar és a vízbe borul valaki, akkor az ijedt-
ség miatt lehet baja. Tavaly egy csapat kajakos borult így 
bele, mondanom sem kell, mennyire megijedtek. Arra kérek 
mindenkit, hogy fi gyelje a viharjelzést a tavon vagy online, 
a katasztrófavédelem oldalán is lehet az aktuális jelzésről 
tájékozódni – hívta fel a fi gyelmet . 

Nemrégiben volt lehetőségük pályázni, amin sikerrel jár-
tak . Egy terepjárót, valamint egy kvadot is kaptak, így gyor-
sabban, könnyebben és hatékonyabban tudják végezni a 
munkájukat . Ahhoz, hogy még gyorsabban és hatékonyab-
ban el tudják végezni a munkájukat, egy új csónakra is pá-
lyáztak . 

- Mi az emberek épségért vállaltuk ezt az önkéntes mun-
kát. Ha bárkinek bármilyen kérdése, problémája van, akkor 
megtalál minket Tiszafüreden, illetve az egész tó partján . 
Az autónk és az egyenruhánk is feliratozva van, így könnyű 
észrevenni minket. Szoktunk útbaigazítást is adni és jótaná-
csokkal is ellátni az ideérkezőket . Szeretnénk, ha mindenki 
boldog élményekkel térne haza a tóról! – zárta szavait . 

Ujvári Imre (balra), tiszafüred polgármestere és 
Kövér Gábor, a Tisza-tó Mentőcsoport vezetője
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A Tisza-tó mind a hét szabadvizű strandja meg-
szépült az elmúlt két évben és a tavaly nyáron még 
felújítás alatt lévőket is befejezték. Bármerre jársz a 
Tisza-tónál, szinte minden településen tudsz csob-
banni.

KOVÁCS JANKA 

Tiszafüred
A tiszafüredi szabadvizű strand a tó egyik legszebb, legzegzu-
gosabb területén helyezkedik el, amely az elmúlt két év alatt 
több mint félmilliárd forintból újult meg . Idén nyáron már egy 
új épület szolgál a strand főbejárataként, ahol elsősegélyszo-
ba kapott helyet, továbbá mosdók, zuhanyzók és értékmegőr-
ző szekrények is kialakításra kerültek . A büfékből kiszálló íny-
csiklandozó illatok csakúgy hívogatnak . Finomságaikat az itt 
kialakított egységes teraszrendszer alatt lehet elfogyasztani . 

A tiszafüredi strand a sportolási és kikapcsolódási le-
hetőségeknek köszönhetően több napon át kínál progra-
mokat . A homokfocipálya melletti lelátóról remekül lehet 

szurkolni is lehet, akár sötétedéskor is, mert kiegészítették 
megvilágítással . Emellett különböző sportjátékokat (te-
nisz, streetball, lábtenisz) is ki lehet próbálni a multifunkci-
ós sportpályán . Aki a nyaralásán sem szeretné az edzéseit 
kihagyni, csodálatos természeti környezetben: a fi tnesz-
parkban is mozoghat .

A település a gyerekes családokra is gondolt: a legkiseb-
bek számára játszótér létesült és kizárólag számukra fenn-
tartott mosdót, öltözőkabinokat is kialakítottak . 

Sokan hisszük azt, ha a holminkat törülközővel takarjuk 
le, akkor láthatatlanná teszi a tolvajok szeme előtt . Ez nincs 
így, ezért a látogatók biztonságérzetének növelésére - a be-
ruházás részeként - kamerarendszert is telepítettek a sza-
badstrand területére . 

A homokos strand egyik leglátványosabb része az 580 
négyzetméter felületű sulyomtávoltartó stégrendszer, míg 
a másik a felfújható vízijátszótér, amelyek megannyi mó-
kának biztosítanak helyet . A stégrendszeren a vízből való 
be- és kijutást fürdőlétrák teszik lehetővé, illetve több na-
pozóteraszt és napvitorlákat is kihelyeztek a vendégek 
számára . Az elemeiből két kis szigetet, valamint egy vízi-
labdapályát is kialakítottak . Újdonság még, hogy az egyik 
szigetről a másikra kötélpályás tutajon lehet átjutni .

A Tiszafüredi Szabadstrand főbejárata mellett várja a 
Tisza-tó fővárosába látogató vendégeket a tiszafüredi Tou-
rinform Iroda, ahol reggeltől estig a turisták rendelkezésére 
állnak . Az új iroda a Magyar Turisztikai Ügynökség támoga-
tásával valósulhatott meg, közel 20 millió forintból .

Poroszló
Frissen homokozott partja a gátkorona tövében található, 
ami már első látásra homokvárépítésre csábítja a gyereke-
ket, míg a megannyi vízi sportolási lehetőség a felnőtteket . 
A part lassan mélyül, így nem kell attól tartani, hogy néhány 
lépés után állig elmerülünk . Ha egy család ideérkezik, annak 
minden tagja megtalálja a neki való elfoglaltságot . A legki-
sebbeket szárazföldi játszótér és vízi csúszda is várja . A na-
gyobbak kedvükre lubickolhatnak, míg a szülők a napágyon 
pihenhetnek . Családoknak és baráti társaságoknak is kelle-
mes kikapcsolódást nyújtanak a bérelhető SUP-ok, kajakok, 
kenuk, amivel bebarangolhatják a környéket . Ha pedig a sok 

Méret: 4 oldal (bal oldallal kezdődik a 4 oldal, 
tehát 2 oldalpár lesz)

Településenként vannak képek mappákba 
mentve, egyedül a Kisköre mappája üres, oda 
estefelé fognak képet küldeni, de hagyd ki a 
helyet. Mindegyikhez szerintem ugyanannyi 
kép kerüljön, de rád van bízva. . 

KELL a Janka neve! 

Megújultak a Tisza-tavi szabadvizű strandok
Mutatjuk, mivel várnak!

AZ IRODA ELÉRHETŐSÉGEI:
E-mail: tiszafured@tourinform .hu
Telefon: +36 20 356 2762
NYITVATARTÁS:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd-Vasárnap: 09:00 – 17:00
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strandolástól korogna a gyomor, akkor a büfé felé vehető az 
irány, levezetésként a térkövezett sétányon korzózhatunk . Az 
infrastruktúra szempontjából is remek választás a poroszlói 
strand, hiszen a tavaly felújított baba-mama szoba, zuhany-
zók és női-férfi  mosdó mellett kerékpárbérlési- és tárolási le-
hetőséggel is várják a látogatókat .

Abádszalók
A Tisza-tó egyik legnagyobb strandja az Abádszalóki öböl 
csodálatos panorámájával vár . A tó kedvelt strandján meg-
annyi aktív kikapcsolódást és a nyugodt pihenést szolgáló 
program vár . 

Amint belépünk a kapun, először a Tisza-tó állatait for-
mázó LED Zoo köszönt bennünket, majd innen egyből 
kiszúrjuk a gát tetején lévő koktélbárt . Ennek túloldalán 
Abádszalók már-már jelképévé vált óriás csúszdája üd-
vözöl . Ha a parton letáboroztunk, akkor indulhatunk csob-
banni! A part homokos, lassan mélyül, így a kisgyermekes 
családok is jól érezhetik magukat . Az Abádszalóki-meden-
ce a tó vízi sportolási lehetőségeinek tárházát nyújtja . Aki 
szereti az extrém vízi sportokat, az kipróbálhatja a vízi ba-
nánt, fánkot, wakebordot, wakesurföt, vízisít, és a jet-skit 
is, vagy akár motorcsónak vontatta ejtőernyővel repülhet 
a magasba . 

A nyugalmasabb kikapcsolódást keresőknek a hárompá-
lyás színes csúszdát, lubickolást, matracon pihenést és a 

mostanában oly divatos SUP-ot ajánlanánk . A vízparton is 
számos élményben részesülhetnek a homokfoci-, strand-
röplabda- és strandkézilabda-pályán, de asztaliteniszez-
hetnek is . A gyermekek a fák árnyékában, az új napvitorlák 
alatt játszhatnak a játszótéren . Családbarát strandként 
minden egységben külön gyermekkínálatot találnak a kis 
vendégek . A rengeteg program mellett, lehetőség van a 
kedvelt aqua zumbára és a kertmozira is . 

Sarud
Az Élményfalu neve már egybeforrt Saruddal . Az itt található 
Kalandpart névre keresztelt strandon a vízi programok óriá-
si tárházának lehetőségei közül választhatunk . Ha mindent 
szeretnénk kipróbálni, akkor több napra kell, hogy érkezzünk! 
A gát tetején a Fröccsterasz kínál bennünket hűsítőkkel, amit 
hangulatos teraszán fogyaszthatunk el . Innen már hívogat 
a tó vize, és ha egy fejessel szeretnéd üdvözölni a tavat, ak-
kor 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 különféle lábbal hajtós kocsikban tekerhetnek . A négy-
lábú családtagokat sem kell otthon hagyni, hiszen az EbPart 
kutyastrandon hűsölhetnek . A vízi sportok szerelmeseit az 
Ökoport Vízisport és Vízitúra Központ várja, ami lehetőséget 
biztosít szinte minden vízi sport kipróbálására, mint például 
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Poroszló
Frissen homokozott partja a gátkorona tövében található, 
ami már első látásra homokvárépítésre csábítja a gyereke-
ket, míg a megannyi vízi sportolási lehetőség a felnőtteket . 
A part lassan mélyül, így nem kell attól tartani, hogy néhány 
lépés után állig elmerülünk . Ha egy család ideérkezik, annak 
minden tagja megtalálja a neki való elfoglaltságot . A legki-
sebbeket szárazföldi játszótér és vízi csúszda is várja . A na-
gyobbak kedvükre lubickolhatnak, míg a szülők a napágyon 
pihenhetnek . Családoknak és baráti társaságoknak is kelle-
mes kikapcsolódást nyújtanak a bérelhető SUP-ok, kajakok, 
kenuk, amivel bebarangolhatják a környéket . Ha pedig a sok 

Méret: 4 oldal (bal oldallal kezdődik a 4 oldal, 
tehát 2 oldalpár lesz)

Településenként vannak képek mappákba 
mentve, egyedül a Kisköre mappája üres, oda 
estefelé fognak képet küldeni, de hagyd ki a 
helyet. Mindegyikhez szerintem ugyanannyi 
kép kerüljön, de rád van bízva. . 

KELL a Janka neve! 

Megújultak a Tisza-tavi szabadvizű strandok
Mutatjuk, mivel várnak!

AZ IRODA ELÉRHETŐSÉGEI:
E-mail: tiszafured@tourinform .hu
Telefon: +36 20 356 2762
NYITVATARTÁS:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd-Vasárnap: 09:00 – 17:00
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a SUP-ozásra, a kajakozásra, kenuzásra, motorcsónak köl-
csönzésre, vitorlázásra, és többek közt elektromos csónak/
vízi robogó/dodzsem/ bérlésére is . Az Élményfalu megannyi 
sportprogrammal vár a nyár folyamán, melyről a közösségi 
médiafelületükön lehet bővebben tájékozódni .

Aki napozni szeretne vagy a gát másik oldalán lévő 
bisztrók valamelyikében megrendelt fogást szeretné elfo-
gyasztani, annak ajánljuk, hogy ezt az úszóstégen tegye 
meg, ahol a Sarudi-medence legszebb panorámája tárul a 
szeme elé . A parti programok között többek közt trambu-
linpart, mászóbázis, buborékfoci közül is lehet választani . 

Ha nem strandételre, hanem inkább különleges, helyi alap-
anyagokból készült fogásra vágyik, akkor térjen be az idén 
nyílt Sulyom Tájétterembe! Itt, az étterem névadó növényé-
ből: a sulyomból készült fogásokat is megkóstolhatja .

Kisköre
Mint ahogy a tó többi strandja, úgy a kiskörei is óriási átalaku-
láson ment keresztül és idén június 15-től már a családok, a 
vízi sport szerelmesei és az önfeledt kikapcsolódást keresők 
itt is megtalálhatják a nekik legmegfelelőbb programot . A 
strand és a környezetében található „élménykomplexum” a 
Ring-a-tó nevet kapta a keresztségben . 

Az autóval érkezők számára parkolót alakítottak ki . A 
megújult recepciós- és fogadóépületek várják a betérőket, 
akik a legfontosabb holmijaikat az értékmegőrzőben ad-
hatják le, miután kiléptek a vadonatúj öltözőkből . 

Irány a víz! A strandolás egyik kedvenc programja a 
csúszdázás: a régi, már elavult csúszdát lebontották és 
idén egy teljesen új, modern került a helyére . Ajánljuk, hogy 
a lecsúszás előtt, a néhány méter magasban álljon meg 
mindenki egy percre és gyönyörködjön az előtte elterülő 
panorámában! A pici gyerekekre is gondoltak a felújítás 
során, hiszen számukra egy gyereköblöt hoztak létre és a 
nagy mellett egy kisebb csúszdát is telepítettek nekik . A 
vizes élmények ennyiben nem merülnek ki, hiszen a felfúj-
ható vízi játszótér a gyerekek és a felnőttek számára is mó-
kás pillanatokat ígér, míg a vízi röplabdapálya a családi és 
baráti meccsek kedvelt helyszíne lehet . A strand környékét 
bérelhető vízibiciklikkel, kajakokkal, kenukkal és SUP-pal is 
fel lehet fedezni .

A plázs nem homokos, hanem füves, így a mezítláb köz-
lekedők talpát nem égeti a nyári hőségben . A part menti 
fák kellemes árnyékot adnak a pihenőknek, de aki barnulni 
szeretne, annak ajánlott a napozóstég felé vennie az irányt, 
vagy akár belehuppanhat a napozóágyak egyikébe is . A kis-
körei strand a családok igényeit is szem előtt tartja, hiszen 
baba-mama szobát és játszóteret is kialakítottak . Termé-
szetesen elsősegélynyújtó hely is megtalálható a strandon, 
ha egy véletlen baleset történne .

A sport szerelmeseinek is remek választás a kiskörei 
strand . A vízi élmények mellett a szárazföldön is ki alakí-
tottak kikapcsolódási lehetőségeket, így röplabda-, foci-, 
korfball és street workout pálya is helyet kapott . Kisköre 
idén nyártól a kerékpáros kirándulások kiindulópontjaként 
is fog szolgálni, hiszen a strandon kerékpárkölcsönző- és 
diagnosztikai pont is elérhető lesz . Különböző bringákat 
lehet bérelni, többek között elektromos rásegítésűeket is . 

A strandolókat a Ring-a-Tó Bisztró és Étterem várja fi -
nom fogásaival . De ha csak hűsítő fi nomságra vágynak, a 
fagylaltospult bő kínálatából válogathatnak . 

A strandtól nem messze, az Inkubátorházban található 
Tourinform irodában a tó legszebb helyeire tudnak elkalau-
zolni a szakemberek . A kiskörei strand közvetlen közelében 
találhatóak a Ring-a-tó 4* Apartmanok . A 15 db komfortos 
mobilházakban két szoba, nappali, konyha, fürdőszoba ta-
lálható, melyek mindegyikéhez saját terasz, légkondicioná-
ló és ingyenes wi-fi  is tartozik . 
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Tiszanána
Tiszanána Álompartja idén a korábbinál is álomszerűbb lett . 
A Tiszanána-Dinnyésháti partszakaszon megújult a strand 
mellett kikötő is . A tó egyik leghangulatosabb strandján új 
teraszbútorok várják a látogatókat és két új épületet is fel-
húztak, amelyben ajándékbolt is helyet kap . Megújultak a vi-
zesblokkok, a büféhez tartozó női és férfi mosdó, illetve itt egy 
cseréptetővel ellátott pavilon is megépült .

A parton napozóteraszok, strandbútorok várják a pihenni 
vágyókat, de aki a napsugárzás elől akarna elbújni, a naper-
nyők védelmét is élvezheti . A homokos strandon a part las-
san mélyül, így a kisgyerekes családok kedvelt helye, akik 
a megújult játszóteret is igénybe vehetik . Felújították a víz-
beugráshoz épített ugródeszkákat és a 25 négyzetméteres 
hajókikötőstéget is . A dinnyésháti strand területén a hor-
gászcsónak- és a kerékpárbérlés mellett immár kajak és 
vízibicikli kölcsönzésére is van lehetőség .

A strandon a kis szigetekre kézikomppal lehet átjutni . Aki 
pedig madártávlatból szeretné szemlélni a Tiszát, az egy 
kis fahídon átjutva lépcsőzhet fel a néhány méter magas-
ba . A kilátás innen, igen pazar .

Tiszabábolna
A Tiszabábolnai strand az egyik legszebb az összes közül, hi-
szen egy holtágban található, idilli környezetben . A strandnak 
neve is van: Szajlainak hívják a helyiek, hiszen a Szajlai Holt-Ti-
sza vizében lehet lubickolni . A településen az aktív kikapcso-

lódásra, sportolásra, kerékpár-kölcsönzésre, csónakbérlésre, 
kenubérlésre, vezetett vízi-, kerékpár- és gyalogtúrákra, hor-
gász-élménytúrákra, élményporta használatra is lehetősége 
nyílik az idelátogatónak . 

A Szajlai strandon vízi játszótér, vízi röplabdapálya, 
strandfocipálya, gyermekmedence, játszótér, mobiltöltő 
állomás fogadja az üdülőket . 2020 nyarán átadásra kerül a 
parkoló, a vizesblokk és itt is megnyílik a büfé, így a strand-
szolgáltatásokkal jobban hozzá tudnak járulni az itt üdülők, 
idelátogatók kényelmes, nyugodt szabadidő-eltöltéséhez .

+1 TIPP: BEREKFÜRDŐ
A strand: Berekfürdő vize méltán híres 

gyógyhatásáról . Egészségünk megőrzése 
vagy javítása érdekében érdemes igénybe vennünk 
az itteni többféle gyógykezelést . Vizében azért is ér-
demes áztatnunk magunkat, mert segít a reumatikus 
bántalmak csökkentésében és jó a keringési problé-
mákra is . 

A strandon csúszdák várják a sebesség szerel-
meseit, de aki inkább lubickolni szeretne, annak a 
sodrófolyosó és a barlangmedence felé kell venni 
az irányt, illetve a pezsgős élménymedence is jó vá-
lasztás lehet . 

a SUP-ozásra, a kajakozásra, kenuzásra, motorcsónak köl-
csönzésre, vitorlázásra, és többek közt elektromos csónak/
vízi robogó/dodzsem/ bérlésére is . Az Élményfalu megannyi 
sportprogrammal vár a nyár folyamán, melyről a közösségi 
médiafelületükön lehet bővebben tájékozódni .

Aki napozni szeretne vagy a gát másik oldalán lévő 
bisztrók valamelyikében megrendelt fogást szeretné elfo-
gyasztani, annak ajánljuk, hogy ezt az úszóstégen tegye 
meg, ahol a Sarudi-medence legszebb panorámája tárul a 
szeme elé . A parti programok között többek közt trambu-
linpart, mászóbázis, buborékfoci közül is lehet választani . 

Ha nem strandételre, hanem inkább különleges, helyi alap-
anyagokból készült fogásra vágyik, akkor térjen be az idén 
nyílt Sulyom Tájétterembe! Itt, az étterem névadó növényé-
ből: a sulyomból készült fogásokat is megkóstolhatja .

Kisköre
Mint ahogy a tó többi strandja, úgy a kiskörei is óriási átalaku-
láson ment keresztül és idén június 15-től már a családok, a 
vízi sport szerelmesei és az önfeledt kikapcsolódást keresők 
itt is megtalálhatják a nekik legmegfelelőbb programot . A 
strand és a környezetében található „élménykomplexum” a 
Ring-a-tó nevet kapta a keresztségben . 

Az autóval érkezők számára parkolót alakítottak ki . A 
megújult recepciós- és fogadóépületek várják a betérőket, 
akik a legfontosabb holmijaikat az értékmegőrzőben ad-
hatják le, miután kiléptek a vadonatúj öltözőkből . 

Irány a víz! A strandolás egyik kedvenc programja a 
csúszdázás: a régi, már elavult csúszdát lebontották és 
idén egy teljesen új, modern került a helyére . Ajánljuk, hogy 
a lecsúszás előtt, a néhány méter magasban álljon meg 
mindenki egy percre és gyönyörködjön az előtte elterülő 
panorámában! A pici gyerekekre is gondoltak a felújítás 
során, hiszen számukra egy gyereköblöt hoztak létre és a 
nagy mellett egy kisebb csúszdát is telepítettek nekik . A 
vizes élmények ennyiben nem merülnek ki, hiszen a felfúj-
ható vízi játszótér a gyerekek és a felnőttek számára is mó-
kás pillanatokat ígér, míg a vízi röplabdapálya a családi és 
baráti meccsek kedvelt helyszíne lehet . A strand környékét 
bérelhető vízibiciklikkel, kajakokkal, kenukkal és SUP-pal is 
fel lehet fedezni .

A plázs nem homokos, hanem füves, így a mezítláb köz-
lekedők talpát nem égeti a nyári hőségben . A part menti 
fák kellemes árnyékot adnak a pihenőknek, de aki barnulni 
szeretne, annak ajánlott a napozóstég felé vennie az irányt, 
vagy akár belehuppanhat a napozóágyak egyikébe is . A kis-
körei strand a családok igényeit is szem előtt tartja, hiszen 
baba-mama szobát és játszóteret is kialakítottak . Termé-
szetesen elsősegélynyújtó hely is megtalálható a strandon, 
ha egy véletlen baleset történne .

A sport szerelmeseinek is remek választás a kiskörei 
strand . A vízi élmények mellett a szárazföldön is ki alakí-
tottak kikapcsolódási lehetőségeket, így röplabda-, foci-, 
korfball és street workout pálya is helyet kapott . Kisköre 
idén nyártól a kerékpáros kirándulások kiindulópontjaként 
is fog szolgálni, hiszen a strandon kerékpárkölcsönző- és 
diagnosztikai pont is elérhető lesz . Különböző bringákat 
lehet bérelni, többek között elektromos rásegítésűeket is . 

A strandolókat a Ring-a-Tó Bisztró és Étterem várja fi -
nom fogásaival . De ha csak hűsítő fi nomságra vágynak, a 
fagylaltospult bő kínálatából válogathatnak . 

A strandtól nem messze, az Inkubátorházban található 
Tourinform irodában a tó legszebb helyeire tudnak elkalau-
zolni a szakemberek . A kiskörei strand közvetlen közelében 
találhatóak a Ring-a-tó 4* Apartmanok . A 15 db komfortos 
mobilházakban két szoba, nappali, konyha, fürdőszoba ta-
lálható, melyek mindegyikéhez saját terasz, légkondicioná-
ló és ingyenes wi-fi  is tartozik . 
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és Szabadidőpart, ahol megérint a természet
A Szabics Kikötő és Szabadidőparkban, az érdeklődőket két interaktív tanösvény várja, amelyek a Tisza men-
ti ártéri erdők egyedülálló csodáit tárják látogatói elé és bemutatják a Tiszához kötődő ősi mesterségeket . 
A kikötőből csónakkal, az év minden napján megközelíthető tanösvényeket, ajánljuk minden természetked-
velőnek, kirándulónak, gyermekes családok- nak, osztályoknak . A túrákhoz szakvezetés 
is igényelhető . A Tiszavirág Ártéri Sé- taút és Tanösvény 2011-ben elnyerte 
„Az év ökoturisztikai tanösvénye” cí- met, az Örvényi pákász tanösvény 
2015-ben vált jogosulttá a „Az év ökoturisztikai tanösvénye” cím 
viselésére . Az év minden sza- kában, szakképzett vezetők 
segítségével természetisme- reti, madármegfigyelő és 
fotóstúrákat szervezünk a Ti- sza-tavon és a Hortobágyon, 
gyalog, kerékpáron vagy ví- zen (a 4 fős csónakoktól a 
60 fős révhajóig) . A kikötő- ben különböző méretű csó-
nakokat, kenut, tengeri kaja- kot és kerékpárt bérelhet . 

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

Szabics Kikötő

Fedezze fel 
a Tisza-tó romantikus 

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

be véve! Nálunk, a természet 
ölelésében indulhat felfedező 

csónak- és horgásztúrákra, 
vagy pihentető sétára 

tanösvényeinken.

Bővebb információkért keresse fel honlapunkat: 
www.szabicskikoto.hu vagy Facebook-profilunkat: www.facebook.com/szabicskikoto
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Fedezd fel a vízi világot a Szabics Kikötővel!

TIPP: 
• A csónaktúra után nyeregbe is pattanhatsz, hogy más per-

spektívából: a gátkoronáról szemléld a vízen bejárt útvona-
ladat . Ehhez a kikötőben túrakerékpárt is tudsz bérelni .

Sétahajózás, tengeri 
kajak és csónakázás

2021 nyarán is bakancslistás programokkal vár a 
Szabics Kikötő. Aki először jár a Tisza-tónál, annak 
nem szabad kihagyni a Tiszavirág ártéri sétaút és 
tanösvény és az Örvényi pákász tanösvény bejárá-
sát, a csónaktúrákat, a kajakozást és nem utolsó-
sorban a Tisza-tó egyedül itt elérhető, sétahajós 
kirándulását sem.

„Horgonyt fel, matróz! Vízre száll a Jégmadár!”
A Szabics Kikötő sétahajója: a Jégmadár idén nyáron újra kifut 
a Tiszaörvényen található kikötőből . Az egyórás sétahajózás 
során látott érdekességekre túravezető hívja fel a vendégek 
fi gyelmét . Érdemes távcsővel és fényképezőgéppel érkezni, 
hiszen a Tiszát, a tiszafüredi szabadstrandot és 8-as számú 
öblítőcsatornát is érintő körtúrán megannyi vízimadarat - vagy 
éppen a sétahajó névadó madarát – lehet szemünkhöz köze-
lebb hozni . A sétahajózás különleges színfoltja a Tisza-tónak . 
Alternatív megoldást jelent azoknak, akik félnek a víztől, vagy 
akár kisgyermekes családoknak és azoknak, akik nem sze-
retnének motorcsónakot vezetni . A kellemes tiszai táj, a friss 
levegő és a rendszerint jó hangulatú utak már öt éve a kikötő 
népszerű túrakínálata között szerepelnek . 
A Tisza-tó ékkövéről, a jégmadárról elnevezett sétahajó egy-
szerre 23 fő befogadására alkalmas és a korábbi évekhez ha-
sonlóan a hét második felében naponta kétszer indul el, de ha 
van rá igény, akkor többször is . Az indulás pontos dátumairól 
a Szabics Kikötő honlapján és Facebook oldalán lehet tájéko-
zódni .

Legyél Te is kapitány, vezess 
csónakot!
10 lóerős csónakot engedély nélkül bárki 
vezethet, így ha magad szeretnéd felfedezni 
a Tisza-tó rejtett lagúnáit, akkor arra is van 
lehetőség . Tiszafüred környéke telis-tele van 
zegzugos, romantikus vízi útvonalakkal, de 
ha a lenyűgöző élő Tiszát szeretnéd felfe-
dezni, az is egy karnyújtásnyira van . Ha nem 
tudod, merre indulj el, a kikötő munkatársai 
szívesen állnak rendelkezésedre és mindig 
tudnak néhány remek, titkos tippet ajánlani . 
Ha mégis attól félnél, hogy elvesznél a Ti-
sza-tó labirintusában, akkor a kikötőben érdemes beszerez-
ned egyet a megvásárolható vízálló vízitúratérképek közül . 

Kajak jó a tengeri kajak!
Az egyik legkevésbé borulékonynak számí-
tó tengeri kajak kölcsönzésére is lehetőség 
van a Szabics Kikötőnél . Nevéből kikövet-
keztethető, hogy nem a Tisza-tavi, hanem a 
tengeri hullámok leküzdésére tervezték eze-
ket . Szélesebbek és stabilabbak, így azok is 
biztonságban érezhetik magukat, akik nem 
gyakorlott evezők . Összesen három darab 
tengeri kajakot lehet bérelni . Egy ilyen kis vízi 
járműben kényelmesen elfér két felnőtt és 
még egy óvodáskorú gyermek . Igény szerint 
vízhatlan hordót is lehet bérelni, hogy a tele-
fonokat és a fontos holmikat biztonságban 
lehessen tudni .

TIPP: 
• A nyári hónapok kivételével az év minden szakában 

vár a kikötő kisebb, meghirdetett túrákkal, amikor a 
tó különböző arcait lehet megismerni . 

Kövesd a 
Szabics Kikötőt 

a Facebookon is, 
hogy ne maradj le 
az újdonságokról, 

az aktuális 
információkról!
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Egyetlen Tisza-tavi kirándulás sem maradhat el 
csónaktúra nélkül. Aki túravezető nélkül szeretné 
felfedezni a vadregényes Tisza-tavat, annak egy 
másfél óra alatt bejárható túraútvonalat ajánlunk, 
Tiszafüred morotvái között.

 KOVÁCS JANKA 

Aki először jár a Tisza-tónál és maga szeretné felfedezni a ta-
vat, annak érdemes egy GPS-es túrán részt vennie . A legjobb, 
ha mindehhez egy túravezetőt is fogadunk, hiszen számos 
érdekes információval tud szolgálni az út során . Megtud-
hatjuk tőle, milyen madár röppent fel éppen előttünk, melyik 
vízinövény mire való és milyen élőlények laknak itt . 

Bárhonnan lehet indítani a túrát, hiszen a Tisza-tó min-
denhol csodálatos . Jelen esetben, mi a Szabics Kikötőből 
indultunk . Aki a hatalmas víztömegeket megmozgató Ti-
sza folyónk hátán szeretne járni, ám mégis inkább a csen-
des kis öblítőcsatornák, a morotvák felé húz a szíve, annak 
ez a kör remek ajánlat . Sőt, akár még kenuval és kajakkal is 
megtehető . Az út során csupán kisebb motorcsónakokkal 
és kenukkal találkozhatunk, hiszen nagy hajók nem férnek 
el a zegzugos nádas között . 

Indulás!
A vízre szállást követően először a Tisza folyásával 

szemben, észak felé kell vennünk az irányt . A vízi közle-
kedési szabályok értelmében a kikötők területén tilos a 
hullámkeltés, ezért ha az út során bármikor kikötő mellett 
haladunk el, alacsonyabb fokozatra kell kapcsolni . Ez azért 
van, mert a nagy hullámok a kikötött csónakokban és ha-
jókban kárt tehetnek . A Tisza-tónál fi gyelünk és vigyázunk 
egymásra: ezt az örökérvényű szabályt mindenkinek be kell 
tartani a vízen és a parton is!

Ha elhagytuk a kikötőt, egy kicsit a gázra „léphetünk”, de 
nem sokáig, mert hamarosan újabb kikötő mellett suha-
nunk el, és az irányt egy zöld híd felé kell vennünk . Területi-
leg még Tiszaörvényen vagyunk . A Tisza itt egy kanyart ír 
le, ami néhol örvénylik – innen ered a Tiszafüreddel össze-
épült település neve is . Ebben a kanyarban a legmélyebb a 
Tisza: mintegy 24 méteres mélységet is mért már koráb-
ban a halradarunk! A kis zöld híd alatt átbukva pedig sze-
münk elé tárul a tiszafüredi morotvák csodálatos világa .

A morotva a folyók előző medrének része, amelyet a 
folyótól a hordalék teljesen vagy részlegesen elkülönít . A 
Tisza mellett megannyi morotva található, amelyek a Tisza 
szabályozásakor jöttek létre . Tiszafüred térségében pedig 
több ilyen is van, itt fogunk kalandozni .

Ahogy a térképünk is mutatja, szinte a tiszafüredi kutya-
barát strandig kell a partot követni . A nádas mellett szár-
csákkal és bakcsókkal fogunk találkozni, de a vadkacsák is 
előszeretettel úszkálnak előttünk . Ez a kis átvágás kedvelt 
helye a horgászoknak és a vízitúrázóknak . Ha az előbbivel 
találkozunk, figyeljük az úszó helyét, hogy ne sodorjuk el! 

Ha már jobboldalon elhagytuk az indulástól számított 
második kikötőt és látjuk a Mancsos Pancsolóban vígan 
játszadozó ebeket, akkor forduljunk balra és kerüljük 

Csónaktúra-ajánló:

Ismerd meg az élő Tiszát és 
a csendes morotvákat!
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meg a Morotva Kerékpáros félszigetet . Ez a tiszafüredi 
rendezvények kedvelt helyszíne és remek pihenőpont lehet 
kirándulás során . De csónaktúránk nem áll itt meg, mert 
meg kell kerülnünk egy másik szigetet is!

A Füredi Holt-Tisza, a 33-as út és egy sziget között te-
rül el . A sziget végén, egy átvágáson bekanyarodva, majd 
jobbra fordulva eljutunk egy titkos, kis belső tóra . Ahogy a 
térkép is jelöli, egy kört lehet itt megtenni . A nádfalon túl 

csoda vár ránk . Ha megtaláltuk az utat, a végén tündér-
rózsamezőben gyönyörködhetünk . A fehér virágú, vízen 
úszó csodálatos növény minden évben benépesíti ezt a 
területet . 

Ám, a csoda még nem ér véget! Miután kigyönyörköd-
tük magunkat a virágokban, egy kidőlt, vízbe nyúló fa 
mellett kell befordulnunk az egyik legcsodálatosabb kis 
csatornára, a 8-as öblítőre . A fejünk feletti fák árnyékot ad-
nak és olyan, mintha Tündérországba érkeztünk volna . A 
szúnyogok ugyan nem kímélnek, a látványért viszont min-
denképp megéri . A végén egy remek motorcsónakos szer-
pentinre jutunk, ahol ne száguldozzunk, hiszen szemből is 
jöhetnek! Ezt elhagyva egy kis kört tehetünk a nádasban, 
majd visszafelé már látjuk is, merről jöttünk . Itt három úton 
is visszamehetünk, de ha még egy kis kalandra vágynánk, 
akkor a nádason keresztül is átvághatunk . Ha szerencsénk 
van, akkor visszafelé bakcsót, fattyúszerkőt, szürke gémet 
is megpillanthatunk .

Ha még van egy kis időnk és kedvünk (no meg 
üzemanyagunk), akkor még egy kicsit érdemes kalandozni 
a Tiszán, mielőtt visszaérnénk a kiindulási pontra .

EZ LEGYEN A HÁTIZSÁKODBAN, 
HA CSÓNAKÁZNI INDULSZ:
-  Fejfedő a napszúrás ellen .
-  Naptej a leégés megelőzéséért .
-  Napszemüveg az erős napsütés miatt .
-  Az időjárásnak megfelelő öltözet . Ne feledd, hogy más 

az időjárás a vízen, mint a parton!
-  Távcső, hogy közelebbről tudd szemlélni a madarakat .
-  Mindig feltöltött telefonnal vágj az útnak a biztonsá-

god érdekében!
-  Indulás előtt tájékozódj az aktuális viharjelzésről! 
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Egyetlen Tisza-tavi kirándulás sem maradhat el 
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Bárhonnan lehet indítani a túrát, hiszen a Tisza-tó min-
denhol csodálatos . Jelen esetben, mi a Szabics Kikötőből 
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le, ami néhol örvénylik – innen ered a Tiszafüreddel össze-
épült település neve is . Ebben a kanyarban a legmélyebb a 
Tisza: mintegy 24 méteres mélységet is mért már koráb-
ban a halradarunk! A kis zöld híd alatt átbukva pedig sze-
münk elé tárul a tiszafüredi morotvák csodálatos világa .

A morotva a folyók előző medrének része, amelyet a 
folyótól a hordalék teljesen vagy részlegesen elkülönít . A 
Tisza mellett megannyi morotva található, amelyek a Tisza 
szabályozásakor jöttek létre . Tiszafüred térségében pedig 
több ilyen is van, itt fogunk kalandozni .

Ahogy a térképünk is mutatja, szinte a tiszafüredi kutya-
barát strandig kell a partot követni . A nádas mellett szár-
csákkal és bakcsókkal fogunk találkozni, de a vadkacsák is 
előszeretettel úszkálnak előttünk . Ez a kis átvágás kedvelt 
helye a horgászoknak és a vízitúrázóknak . Ha az előbbivel 
találkozunk, figyeljük az úszó helyét, hogy ne sodorjuk el! 

Ha már jobboldalon elhagytuk az indulástól számított 
második kikötőt és látjuk a Mancsos Pancsolóban vígan 
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Csónaktúra-ajánló:

Ismerd meg az élő Tiszát és 
a csendes morotvákat!
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Az Adria vizein a yachtok, a Balatonon a vitorlások, a 
Tisza-tavon pedig a csónakok a legjellemzőbbek.  A 
Hírös Yacht ötödik generációs horgászcsónakjával, 
a HY 5.0 Fish S.C-vel a nádasok között és az élő 
Tiszán is remekül lehet boldogulni, hiszen az itteni 
igényeket remekül kiszolgálja.

Magyar vízre magyar csónakot!
A világon megannyi remek hajógyártó cég van, akiktől jobb-
nál-jobb csónakok futnak ki a vízre . Ám a szíve mindenkinek 
a hazaihoz húz: a Hírös Yacht Club Kft . már 2008 óta gyárt 
hajótesteket a Kecskemét melletti üzemében és Balatonbog-
láron . Évente 200 horgászcsónakot gyártanak le üzemeikben, 
emellett a legnagyobb hajómárkák termékét is forgalmazzák . 
Történetük - mint olyan sokunknak - a cég tulajdonosának: 
Farkas Attilának is a horgászattal kezdődött . Először egy 
használt csónakot vett pecázásra, aztán külföldről vett egy 
másikat és ezt még több követte . Majd úgy döntött, hajógyár-
tó céget alapít, hogy a saját igényeihez szabhassa a csóna-
kokat . Ehhez megszerezte a szükséges szakképesítéseket 
és megalapította a Hírös Yacht Club Kft .-t, ami a HY brand 

néven gyárt csónaktesteket . A tőlük vízre futó hajókat magyar 
tervezés alapján, magyar szakértelemmel, magyar munkaerő 
készíti . 

A Tisza-tóra tervezve
A HY 5 .0 Fish S .C-t a Tisza-tó igényeire szabták . A Hírös Yacht-
nak ez a legkisebb és egyben legnépszerűbb modellje, amibe 
már az első pillanatban bele lehet szeretni . Az egyszerű, de 
nagyszerű elvet követve nincsen rajta semmilyen fakszni, ám 
kisugárzásának köszönhetően utánafordul minden csónaktu-
lajdonos . A 4 .95 méteres hosszúságával és 1,7 méteres szé-
lességével a Tisza-tó bármelyik kis labirintusában könnyedén 

HY 5.0 Fish S.C. 

TECHNIKAI ADATOK:
• Hajó teljes hossz: 4 .95 m
• Hajó testhossz: 4 .95 m
• Hajó teljes szélessége: 1 .7 m
• Hajó súlya, motor nélkül: 250 kg
• Max . motorterhelhetőség: 40 LE
• Szállítható személyek: 6 fő
• Kategória: D

A Tisza-tóra 
tervezve
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elfordul és a legszűkebb helyekre is befér . Hiába van valakinek 
óriási luxus yachtja a Tisza-tavon, ha nincs mellette egy kicsi, 
fordulékony csónakja, mint ez, akkor a legcsodálatosabb he-
lyek látványáról marad le . A HY 5 .0 Fish S .C . kormányállással 
készül, így precízebben lehet kerülgetni az uszadékfákat és a 
belógó ágakat . 

A gyártó természetesen gondolt arra is, hogy a Tisza-tó 
óriási vízfelülete alatt sok-sok hajóra veszélyes, félbevágott 
fa is van, ezért az alsó héjszerkezetet a legmodernebb stra-
pabíró anyagból készítették . A hajótest teljes egészében 
poliészter műanyagból készült, üvegszálas erősítéssel . 
Ennek köszönhetően könnyen tisztántartható, nem igé-
nyel semmilyen különleges karbantartást, csupán - mint 
minden más hajónál és csónaknál - az algavédelemre kell 
odafi gyelni . Persze ez nem azt jelenti, hogy lehet ütni-vágni, 
viszont aki odafi gyel rá, annak tíz év múlva is úgy néz ki a 
csónakja, mintha új lenne . 

A pecázás és a családi kirándulások legjobb 
barátja
A HY 5 .0 Fish S .C . rendkívül stabil, így magabiztosan sétálha-
tunk a hajó orrába és vissza . Persze, ezek a kis csónakok nem 
többnapos túrákra vannak tervezve, ám a tó vadregényes hor-
gászvizeit könnyedén fel lehet fedezni velük . A családi kirán-
dulások legjobb barátja lesz, hiszen két felnőtt és két gyerek 
kényelmesen elfér az egyébként hatszemélyesre tervezett 
hajóban . A praktikus helykihasználással az egyik tárolóre-
keszbe egy plusz, a csónak két szélére helyezhető levehető 
pad is elfér, így nem kell székeket vinni az utasok számára . Az 
alapmodellben csak magát a testet kínálják és erre megannyi 
gyári extra kérhető, mint például a napfénytető, vagy rozsda-

mentes korlát az elejére . Aki csak egy testre és egy motorra 
vágyik minden más nélkül, az is megtalálja a Hírös Yacht mo-
delljei közt a neki megfelelőt: a HY 5 .0 Fish S .C .-nek van egy 
„kis testvére”, a HY 5 .0 Fish, ami egy teljesen alapmodell, alap-
felszereltséggel . A cég kínálatában megtalálhatóak a Suzuki 
csónakmotorok, hajószállító utánfutók, halradarok és minden, 
ami a gondtalan szórakozáshoz kell . 

Minden szükséges holmi egy helyen
A HY 5 .0 Fish S .C . a helykihasználás királyai közé tartozik 
úgy, hogy nem vesz el kényelmes helyet több utastól sem . A 
csónak orrában egy nagyméretű tároló kapott helyet, amiben 
a mentőmellények és a kötelező felszerelések mellett, akár 
még egy sátor, egy kisebb bogrács és ruhák is elférnek, ha a 
vízparton töltenénk az estét . A gyártó maga is rendszeresen 
horgászik, ezért még egy plusz, oldalsó rekeszt is kialakított a 
pecabotok szétszerelés nélküli tárolásához, emellett az evező 
és a levehető pad is elfér ebben . A hátsó két doboz pedig a 
benzintartályt és az akkumulátort rejti elválasztva egymástól .

A természet tisztelője
Ha tiszteljük a természetet és betartjuk a szabályait, akkor 
sokáig gyönyörködhetünk benne . Éppen ezért ezek a testek 
kisebb teljesítményű, környezetbarát, modern, injektoros, ala-
csony fogyasztású Suzuki motorokkal vannak szerelve . 10 
lóerős csónakmotort bárki vezethet jogosítvány nélkül, ezért 
első csónaktulajdonosoknak is remek választás lehet . A hajó, 
akár a teljes terhelés mellett is könnyedén eléri a 8-10 km/h 
sebességet, de megfelelő gázadásra 2-3 felnőttel képes, akár 
a 30 km/h-s siklási sebesség elérésére, köszönhetően a kata-
marán jellegű hajótest-kialakításnak .

ALAPFELSZERELTSÉG:
• 4 db rozsdamentes kikötő bika
• 3 db vontatószem
• 4 db tároló rekeszek
• orrgörgő
• kapcsolótábla biztosítékokkal
• navigációs fény
• automata fenékvízszivattyú
• kormánymű kábellel
• kormányállás
• 1 db háttámlás szék
• csúszásmentes járófelület
• vízelvezetők a fedélzeten
A rendelhető extrák listájáért keresse 
a www.hirosyacht.hu oldalt!

CÍM: 6050 LAJOSMIZSE, ALSÓLAJOS TANYA 49

TELEFON: +36 20/356-76-17 • E-MAIL: INFO@HIROSYACHT .HU • WEB: WWW .HIROSYACHT .HU
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A világon megannyi remek hajógyártó cég van, akiktől jobb-
nál-jobb csónakok futnak ki a vízre . Ám a szíve mindenkinek 
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emellett a legnagyobb hajómárkák termékét is forgalmazzák . 
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használt csónakot vett pecázásra, aztán külföldről vett egy 
másikat és ezt még több követte . Majd úgy döntött, hajógyár-
tó céget alapít, hogy a saját igényeihez szabhassa a csóna-
kokat . Ehhez megszerezte a szükséges szakképesítéseket 
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néven gyárt csónaktesteket . A tőlük vízre futó hajókat magyar 
tervezés alapján, magyar szakértelemmel, magyar munkaerő 
készíti . 

A Tisza-tóra tervezve
A HY 5 .0 Fish S .C-t a Tisza-tó igényeire szabták . A Hírös Yacht-
nak ez a legkisebb és egyben legnépszerűbb modellje, amibe 
már az első pillanatban bele lehet szeretni . Az egyszerű, de 
nagyszerű elvet követve nincsen rajta semmilyen fakszni, ám 
kisugárzásának köszönhetően utánafordul minden csónaktu-
lajdonos . A 4 .95 méteres hosszúságával és 1,7 méteres szé-
lességével a Tisza-tó bármelyik kis labirintusában könnyedén 
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• Hajó teljes szélessége: 1 .7 m
• Hajó súlya, motor nélkül: 250 kg
• Max . motorterhelhetőség: 40 LE
• Szállítható személyek: 6 fő
• Kategória: D

A Tisza-tóra 
tervezve
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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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A Tisza-tó csak addig tűnhet átláthatatlannak, amíg 
meg nem ismerjük. Megfelelő útravalóval ellátva, 
akár amatőrként is hajózható gazdag és változatos 
élővilága. Egyik nagy előnye, hogy jelenleg ez az 
egyetlen olyan nagykiterjedésű tó, amely motorcsó-
nakkal is hajózható. Albert Ferenc, a Neptun kikötő 
társtulajdonosa gyűjtötte össze a hajózással kapcso-
latos legfőbb ismereteket.

Vízre szállás előtt jó, ha résen vagyunk 
Indulás előtt csatlakoztassuk gyári üzemanyagtankunkat . 
Helyezzük árnyékba vagy takarjuk le, hogy ne érje a nap . 
Nyissuk meg a tankszellőztető csavart vagy szelepet, mert 
ha nem tesszük, a motor rövid működés után megáll üzem-
anyag hiány miatt .

Vízre szállás előtt ellenőrizzük a csónak kötelező bizton-
sági felszerelését! Fontos, mert bármikor szükség lehet rá-
juk, és a vízirendőrség is ellenőrizheti . Ne tévesszen meg 
bennünket az átlagosan alacsony vízmélység! A mentőmel-
lény az életünket mentheti meg - de csak akkor, ha viseljük!

A kötelezőn kívül mit érdemes még magunkkal vinnünk a 
csónakázásra?
Bár telefonjaink rendelkeznek GPS-szel, javaslom, hogy min-
den esetben vigyünk magunkkal Tisza-tó térképet és folya-

matosan nézzük, hol tartózkodunk . Tegyünk be nagyteljesít-
ményű elemlámpát és személyenként minimum 2 liter vizet .

Mindig legyen nálunk sapka, szél- vagy viharkabát és 
minimális gyógyszer (pl .: napszúrás, fejfájás, csípés el-
len), sebtapasz, sebfertőtlenítő . Plusz mentőmellényt is 
tegyünk be a kötelezőn kívül, tartaléknak .

Hozzáértők vigyenek annyi szerszámot, amivel kisebb 
hibákat elháríthatnak . A motor kialakításától függően tarta-
lékcsigát vagy nyíró stiftet, minimum 5 liter üzemanyagot 
(üzemanyag tárolására rendszeresített edényben, ami jól 
zárható és antisztatikus) . Ha a csónakmotor üzem közben 
szerelésre szorul, minden esetben szárazföldön vagy a 
csónak belső terében szereljük, a szerszámok és alkatré-
szek vízbeesésének elkerülése érdekében .

Érdemes a telefonunkba elmenteni a kikötőmester tele-
fonszámát . Műszaki probléma esetén ő tudni fogja, mi a 
teendő, végső esetben riaszthatja a vízi mentőket is .

Tankolás
Az elmúlt években több kikötőben is volt tűzeset a nem körül-
tekintő tankolás miatt, ezért a tankolás során fokozott fi gye-
lemmel kell eljárni!

Indulás előtt tervezzük meg útvonalunkat, ebbe a folya-
matba iktassuk be a várható tankolás helyét! Számoljunk 
előre az üzemanyaggal, nehogy úgy járjunk, hogy a tó kö-
zepén fogyjon ki a tankból . 

Ha mód van rá, soha ne tankoljunk nyílt vízen, menet-
közben, a motort is állítsuk le! Utasainkat tankolás közben 
szállítsuk ki a hajóból . Készítsük elő a tűzoltó berendezést . 
Ha megoldható, az üzemanyagot ne öntsük, hanem golyós 
leszívócsővel fejtsük át az üzemanyagtankba . Ha nincs, 
használjunk tölcsért, vigyázva arra, hogy ne cseppenjen 
mellé az üzemanyag . 

A tűzesetek okai között gyakran megtalálható a mobil 
hűtőszekrény, melynek kipufogógáza igen magas hőmér-
sékletű, és tankolás közben berobbantja a benzingőzt, ami 
az üzemanyag átöntése során keletkezik .

A Tisza-tó 
egy kikötős szemszögéből

 ALBERT FERENC – A CIKK ÍRÓJA 
Alapszakmája szerint közle-
kedésmérnök járműgépész, 
emellett csónakmotor- és 
vitorlásvizsgával rendelkezik 
és hajózási-üzemeltetési ve-
zető szakvégzettséggel . Az 
újlőrincfalvai Neptun hajó- és 
csónakkikötő társtulajdonosa 
és üzemeltetője . Közel 30 éve hajózik a Tisza-tavon, és 
saját bevallása szerint szerelmese a tóvilágnak .
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Hurrá, a vízen vagyunk!
A változó vízmélység és a tuskóveszély miatt a Tisza-tavi 
motorcsónakázás során motorunk rögzítését úgy állítsuk be, 
hogy ha tuskót fogunk, akadálymentesen fel tudjon csapódni, 
így hajónk szabadon el tud haladni a tuskó felett, elkerülhetjük 
a motor meghibásodását .

Indulás előtt minden esetben tájékozódjunk a kikötő-
mesternél, hogy az útvonalunkba eső öblítőcsatornák 
zsilipkapui nyitva vannak-e . Ezeket a kapukat a Vízügyi 
Igazgatóság árvíz- és hordalékveszély esetén több napra is 
lezárhatja, ilyenkor a csónakforgalom ott szünetel .

Tájékozódjunk a várható időjárásról és ellenőrizzük a 
Tisza-tó körül kiépített viharjelző oszlopok fényjelzéseit! 
Ha a jelzőrendszer nem világít, akkor nem várható vihar . 
Elsőfokú viharjelzés (percenként 45 sárga színű 
felvillanás) esetén csónakkal csak a parttól szá-
mított 500 méteren belül szabad tartózkodni . 
Másodfokú viharjelzés (percenként 90 sárgaszínű felvil-

lanás) életveszélyes vihar rövid időn belüli megérkezését 
jelzi . Tilos csónakkal a kikötőt elhagyni!

Ha túrázás közben ér vihar minket, a követke-
zőket célszerű tenni:
• A hajóban lévő felszereléseket úgy átcsoportosítani, 

rögzíteni, hogy a szél ne vigye ki a hajóból .
• Minél hamarabb parton kikötni . Ha a parttól távol, 

nagy vízfelületen ér bennünket a vihar, és technikailag 
nem tudjuk megoldani a parton való kikötést, ne ha-
dakozzunk a szélviharral! Álljunk szélbe és engedjük, 
hogy a csónakunk a szél segítségével, de általunk 
irányítottan a legközelebbi nád felé ússzon, és álljunk 
be bátran a nád közé . 

• A nádba való behajtás során ne nyúljunk ki a csónak-
ból, mert a nád megvágja kezünket . A motort állítsuk 
le, és várjuk meg a vihar végét . Amennyiben elhúzó-
dó viharról van szó, kérjünk segítséget telefonon a 
kikötőmestertől!

•  Tisza-tavi hajózás során soha, semmilyen körülmé-
nyek között csónakból ne ugorjunk a vízbe! Egyrészt 
felhevült testtel tilos, másrészt nem tudhatjuk, hogy a 
vízben milyen veszély vár ránk (tuskó, hordalék, iszap 
stb .) A vízbe mindig fürdőlétrát használva lépjünk be, 
de úgy, hogy a motort előbb leállítjuk, és a csónakot 
rögzítjük horgonnyal vagy leszúró karóval . A csó-
nakban mindig maradjon egy személy, aki segít a 
ki-beszállásnál, fi gyeli a fürdőzőket és jelez, ha idegen 
jármű közeledik .

 Kívánok jó szórakozást, kellemes élményeket és 
 biztonságos csónakázást!

 A TISZA-TAVAT 
 – TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI ÉS HAJÓZÁS SZEMPONTJÁBÓL –  
 4 MEDENCÉRE OSZTJUK: 

Valki medence
A tó északi részén található . Elsősorban természetvé-
delmi terület, így motorcsónakkal korlátozottan hasz-
nálható (csak az öblítő csatornán és kijelölt útvona-
lon) . Alkalmas horgászásra .
Poroszlói medence
Vízfelülete igen tagolt, tele van szigetekkel és morot-
vákkal (holtágakkal), melyeket öblítőcsatornák kötnek 
össze . Középen halad a Kis-Tisza . Az öblítőcsatornák 
és a Kis-Tisza korlátozás nélkül, a nagyobb vízfelüle-
teken korlátozottan (4 KW teljesítményű csónakokkal) 
használhatók . Alkalmas horgászásra és túrázásra .
Sarudi medence 
A Tisza-tó legnagyobb összefüggő vízterület,  korláto-
zott vízmélységgel (1,5 m) . Az elmúlt években jelentek 
meg a vitorláshajók a Tisza-tavon . Használatuk során 
a hajók merülését kell fi gyelembe venni, ajánlatos az 
állítható svertes (tőkesúlyos), illetve a dupla alacsony 
tőkesúlyos típusokat alkalmazni . Túrázásra, vitorlá-
zásra, egyéb sportcélra, horgászásra kiválóan alkal-
mas vízterület .
Abádszalóki medence
A viszonylag nagy vízfelület 2-2,5 méteres vízmélység-
gel párosul, így kiválóan alkalmas nagyobb sporthajók 
használatára . Alkalmas sportcélra, túrázásra, horgá-
szatra .
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akár amatőrként is hajózható gazdag és változatos 
élővilága. Egyik nagy előnye, hogy jelenleg ez az 
egyetlen olyan nagykiterjedésű tó, amely motorcsó-
nakkal is hajózható. Albert Ferenc, a Neptun kikötő 
társtulajdonosa gyűjtötte össze a hajózással kapcso-
latos legfőbb ismereteket.

Vízre szállás előtt jó, ha résen vagyunk 
Indulás előtt csatlakoztassuk gyári üzemanyagtankunkat . 
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den esetben vigyünk magunkkal Tisza-tó térképet és folya-

matosan nézzük, hol tartózkodunk . Tegyünk be nagyteljesít-
ményű elemlámpát és személyenként minimum 2 liter vizet .

Mindig legyen nálunk sapka, szél- vagy viharkabát és 
minimális gyógyszer (pl .: napszúrás, fejfájás, csípés el-
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Hozzáértők vigyenek annyi szerszámot, amivel kisebb 
hibákat elháríthatnak . A motor kialakításától függően tarta-
lékcsigát vagy nyíró stiftet, minimum 5 liter üzemanyagot 
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szek vízbeesésének elkerülése érdekében .

Érdemes a telefonunkba elmenteni a kikötőmester tele-
fonszámát . Műszaki probléma esetén ő tudni fogja, mi a 
teendő, végső esetben riaszthatja a vízi mentőket is .

Tankolás
Az elmúlt években több kikötőben is volt tűzeset a nem körül-
tekintő tankolás miatt, ezért a tankolás során fokozott fi gye-
lemmel kell eljárni!

Indulás előtt tervezzük meg útvonalunkat, ebbe a folya-
matba iktassuk be a várható tankolás helyét! Számoljunk 
előre az üzemanyaggal, nehogy úgy járjunk, hogy a tó kö-
zepén fogyjon ki a tankból . 

Ha mód van rá, soha ne tankoljunk nyílt vízen, menet-
közben, a motort is állítsuk le! Utasainkat tankolás közben 
szállítsuk ki a hajóból . Készítsük elő a tűzoltó berendezést . 
Ha megoldható, az üzemanyagot ne öntsük, hanem golyós 
leszívócsővel fejtsük át az üzemanyagtankba . Ha nincs, 
használjunk tölcsért, vigyázva arra, hogy ne cseppenjen 
mellé az üzemanyag . 

A tűzesetek okai között gyakran megtalálható a mobil 
hűtőszekrény, melynek kipufogógáza igen magas hőmér-
sékletű, és tankolás közben berobbantja a benzingőzt, ami 
az üzemanyag átöntése során keletkezik .
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egy kikötős szemszögéből

 ALBERT FERENC – A CIKK ÍRÓJA 
Alapszakmája szerint közle-
kedésmérnök járműgépész, 
emellett csónakmotor- és 
vitorlásvizsgával rendelkezik 
és hajózási-üzemeltetési ve-
zető szakvégzettséggel . Az 
újlőrincfalvai Neptun hajó- és 
csónakkikötő társtulajdonosa 
és üzemeltetője . Közel 30 éve hajózik a Tisza-tavon, és 
saját bevallása szerint szerelmese a tóvilágnak .
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A cím a teljesség igénye nélkül és némi magyarázat-
tal kiegészítve ugyan, de összefoglalja a lényegét 
annak, hogy miért is van szükség napjainkban olyan 
jelentős haltelepítésekre a természetes vizeinken. 
Letűnt korok ránk maradt bizonyítékai emlékeztet-
nek a folyószabályozások előtti Tisza-völgy mesébe 
illő arcára, legendás élővilágára. 
A szőke folyó rendszeres áradásaival gondoskodott kegyelt-
jeiről, és évente akár többször is kilátogatva medréből, halak 
seregeit vezette ki a hatalmas árterére, s mire a parányi halak 
milliói a réten megerősödtek, újból felkerekedett értük, hogy 
visszavezesse őket zabolátlan medrébe . Egy angol utazó 
az alábbi sorokat jegyezte fel: „a Tisza halbőségben legelső 
egész Európában vagy szabad mondanom az egész világon, 
ezért a lakosok azt mondják: a Tiszának fele hal, fele víz” . Ré-
gen is voltak azonban nehéz esztendők, ugyanis a száraz éve-
ket mindig „halszűke” követte . 

Napjainkban a folyószabályozások hatására a folyó 
mélyre vájta medrét, aminek partján csak ritkán és rövid 
időre tud túllépni a víz, így a halak bölcsője kiszáradt . Árvi-
zei ugyanakkor gyorsak, pusztítóak és gyakran nem „jókor” 
jönnek . Hiányoznak azok a kellő ideig sekély vízzel borított, 
táplálékban gazdag területek, melyeken a halivadék gyor-
san felnevelődhetne .

A Tisza-tó a ’80-as évekig a múltat idézve eszményi fel-
tételeket teremtett a halak számára . Parányi ivadékok mil-
liárdjai nevelkedtek a frissen elárasztott réteken, de ahogy 
mondják minden csoda három napig tart, és a kifogyhatat-
lannak tűnő halbőség a terület öregedésével gyors fogyás-
nak indult . Mára a közel fél évszázadot megélt Tisza-tó je-
lentős része eliszapolódott, amit továbbsúlyosbít a zöldár 
elmaradása . Természetes szaporulatra még így is számít-
hatunk, de ez már nem nélkülözheti az emberi rásegítést .

Míg a hosszú távú megoldást az élőhelyfejlesztés jelenti, 
a gyors vagy akár azonnali eredményeket a haltelepítések 
biztosítják . Társaságunk megalakulása óta évi rendsze-
rességgel végez kibocsátást azon halfajok állományának 
segítésére, amelyek ezt a legjobban igénylik . Mivel a hor-
gászok főhala a ponty, és az árvizek elmaradását is ez a 
faj sínyli meg a legjobban, kézenfekvő, hogy a kihelyezett 
mennyiség zömét a ponty különböző korosztályú egyedei 
alkotják .

Terv szerint évi 357 000 db egynyaras pontyot helyezünk 
ki, amit a jövőben tovább emelünk . Ez a méret már jóval 
szélesebb spektrumú táplálék felvételére képes, mint az 
ivadék . A magasabb rendű szervezetek pedig viszonylag 
nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, így egy kockáza-
tos életszakaszt kihagyva, jelentős kallódás mellett is sok-
kal nagyobb darabszámot kapunk háromnyaras korukban, 

Sok víz: sok hal, 
kevés víz: 
haltelepítés
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gászok főhala a ponty, és az árvizek elmaradását is ez a 
faj sínyli meg a legjobban, kézenfekvő, hogy a kihelyezett 
mennyiség zömét a ponty különböző korosztályú egyedei 
alkotják .

Terv szerint évi 357 000 db egynyaras pontyot helyezünk 
ki, amit a jövőben tovább emelünk . Ez a méret már jóval 
szélesebb spektrumú táplálék felvételére képes, mint az 
ivadék . A magasabb rendű szervezetek pedig viszonylag 
nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, így egy kockáza-
tos életszakaszt kihagyva, jelentős kallódás mellett is sok-
kal nagyobb darabszámot kapunk háromnyaras korukban, 

Sok víz: sok hal, 
kevés víz: 
haltelepítés

mintha ugyanezt a meny-
nyiséget egyből a fogható 
méretű halból helyeztük 
volna ki . Természetesen 
emellett telepítünk nagyobb 
kétnyaras és már fogható méretű 
háromnyaras pontyokat is .

A Tisza-tó legendás hírét a csukának kö-
szönhette . Ívásának kezdetén még téli vízálláson van a 
tározó, így kevés a jó ívóaljzat, emellett egy petefészek-ren-
dellenesség is sújtja, aminek okára máig nem sikerült 
fényt deríteni . Nem megkerülhető tehát ennek a fajnak a 
telepítése sem . Évi 400 000 db előnevelt ivadékot helye-
zünk ki, a gyakori kannibalizmus miatt szinte egyenként .

Különleges halunk a compó, mely egy lassú növekedé-
sű, félénk hal . Horgászati szempontból kuriózumnak szá-
mít, állománya azonban a közelmúltban erős fogyásnak 
indult . Társaságunk ezért úgy látta helyesnek, hogy a po-
puláció megerősödéséig egész éves oltalom alá helyezi, a 

korlátozás mellé párosítva évenként mintegy 133 000 db 
növendékhal betelepítését is .

Minden hal apró mérettel kezdi az életet, időt kell hagy-
ni, hogy megnőjön, ezért arra kérjük a horgásztársakat, ha 
méreten aluli halat fognak gondoljanak arra: a jövő hor-
gászzsákmányát tartják a kezükben . Kellő odafi gyeléssel 
bánjanak velük, és a lehető leggyorsabban helyezzék visz-
sza a vízbe! Ne feledjék: Barátunk a Tisza-tó .

 1 napos 2 napos 3 napos 7 napos   Éves

Felnőtt 3 100 Ft 5 000 Ft 7 000 Ft 12 500 Ft 31 500 Ft
Ifjúsági 600 Ft – – – 5 600 Ft
65 év feletti – – – – 21 000 Ft
Turista 2 000 Ft – 4 500 Ft 8 000 Ft –
Női – – – – 15 500 Ft
Gyermek – – – – *100 Ft
Behúzós – – 12 000 Ft 20 000 Ft 80 000 Ft
Töltéshasználati hozzájárulás 250 Ft 450 Ft 550 Ft 800 Ft 5 000 Ft

TISZA-TAVI HORGÁSZJEGYEK

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

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

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

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

Találkozzunk a Tisza-tónál! Barátunk a Tisza-tó

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

Sok víz: sok hal, 
kevés víz: 
haltelepítés
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KORMORÁN KIKÖTŐ
5358 Tiszafüred-Örvény • www .kormorankikoto .hu
e-mail: info@kormorankikoto .hu • Tel: +36-59-350 350

„A Tisza-tó közvetlen élménye”

Bundás Bandi Bisztró 
és Ice Hut fagylaltozó 

a Kormorán kikötõben! 

„Nálunk tényleg a vízparton nyaralhat!”

Miért ne horgászna a teraszról, 
vagy csodálná akár a nappaliból 
a Tisza-tó pompás látványát!? 

A Kormorán kikötő egész évben 
várja Önt sajátos hangulatú 

szálláshelyein, különösen vonzó 
természeti környezetben!

• úszóházak • vízparti vendégházak
• panzió szobák • vízikunyhók

termékek széles kínálata 
a Kormorán kikötőben! 
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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

Nyitva tartás: 
mindennap 

9-től 20 óráig

kutyamosotiszafured

 @kutyamosotiszafured

Általában igaz a mondás, miszerint olyan a kutya, 
mint a gazdája. A kutyák mindig kaphatóak egy kö-
zös kirándulásra és közülük többen - hozzánk hason-
lóan - szívesen ugranak hasast a vízbe. Ahhoz, hogy 
a kirándulás felhőtlen legyen, két dologra feltétlenül 
oda kell fi gyelni. Mind a szúnyogok, mind pedig a 
kullancsok okozta problémával fel szokták keresni 
a kutyákkal nyaraló gazdák Dr. Koska Gábor állator-
vos rendelőjét, akik különösen fontosnak tartják a 
vérszívók elleni védekezést.

Ahol sok a fertőzött szúnyog, 
ott szívféreg is van!
A folyóvizek áradása kedvez a szúnyoglárvák kifejlődésé-
nek, amik az elmúlt években egyre több, a kutyákra veszé-
lyes szívférgességet terjesztenek . Ezek a szúnyogok már 
az ország minden területén megtalálhatóak, de az Alföld 
vizes élőhelyein fokozottabb számban . Egész évben, folya-

matosan kell ellenük védelemmel ellátni a kutyát és évente 
ajánlott tesztelni őket a tavaszi időszakban . Ha még nem 
történt meg a szívféreg-teszt, akkor talán még nincs késő 
megtenni!

A kutya és a gazda ádáz ellenségei: 
a kullancsok
Az ország szinte minden pontjához hasonlóan, a Tisza-tó kör-
nyékén is számítani kell a kullancsok jelenlétére, amik a ku-
tyáknál a rohamos állapotromlással járó babéziózist terjeszt-
hetik . A hatás érdekében már az indulás előtt néhány nappal 
érdemes beadni kedvencünknek a kullancsok távoltartására 
alkalmazott szert és fi gyeljünk a lejáratára is - ám ha az utób-
biról mégis megfeledkeztünk volna, a tiszafüredi állatorvosi 
rendelőben be lehet szerezni . Többször előfordult már, hogy 
a vidám nyaralás a kullancsok elleni védekezés hiánya miatt 
fordult át szomorúságba . Érdemes mindennap átnézni őket, 
és ha bundájuk kullancsot rejt, azt egyből ki kell szedni! A 
babéziózis tünete a láz és a bágyadtság, így ezek megjelené-
sekor azonnal fel kell keresni az állatorvost!

Kutyabarát a Tisza-tó, de 
számolj az élősködőkkel is!
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Idén is megrendezésre kerül a korábbi évek nagy sikert arató 
Tisza-tavi kutyás programja, a Dogs ’n Nature – Kutyával a 
természetben elnevezésű jótékonysági séta a Bajba Jutott Ál-
latok Alapítvány szervezésében . A Szabics kikötő kutyabarát 
Tiszavirág ártéri sétaútján és Örvényi pákász tanösvényén a 
kutyáddal együtt fedezhetitek fel a természetet, miközben a be-
lépő megváltásával a Tiszafüredi Gyepmesteri Telep kutyáinak 
éves állatorvosi ellátását támogatod . Tavaly mintegy 100 .000 .-
Ft gyűlt össze, amiből a gyepmesteri telep gazdára váró kutyái 
megkapták az éves kombinált oltást . Idén augusztus 20-án 
vehetsz részt a sétán, amit várhatóan állatvédelmi előadás 
is kísér majd, és idén már a Klaudia Illustration jóvoltából egy 
egyedi tervezésű mintával ellátott póló és bögre megvásárlá-
sával támogathatod a hontalan állatokat . Ha Te is eljössz az 
eseményre, nemcsak egy jó ügyet támogatsz, hanem közben 
felfedezheted családoddal és négylábú társaddal a természe-
tet, csónakázhatsz a Göbe-tavon, gyönyörködhetsz a Tisza-tó 
szépségében, hallgathatod a népzenei együttes műsorát a 
kompút alatt, és nem utolsósorban hasznos információkkal le-
hetsz gazdagabb az állatvédelmi előadások segítségével .

Ismerd meg a kutyatartás szabályait az „Állatvédelem 
gyerekeknek” oldalon!
Ismeretterjesztő Facebook és Instagram oldalt indított az Állatorvostudományi 
Egyetem Állatvédelmi Központja gyerekek számára, hogy az állattartás minden 
szépségét és vele járó kötelezettségeket megismertesse . Az oldal játékos fel-
adatokon és fontos tudnivalókon keresztül ad átfogó tudást a már jelenlegi és 
a leendő kis gazdiknak . Ennek részeként előadás is várja majd a Dogs ’n Nature 
rendezvényén az érdeklődőket .  A Dogs ’n Nature – kutyával a természetben ren-
dezvényen találkozhatsz az Állatvédelem gyerekeknek szerkesztőivel, akik kreatív, 
játékos feladatokkal várnak .

Sétálj egy jó ügyért 
a kutyáddal!
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„Mert ha a pillangó repülő virág, a szitakötő meg repülő 
drágakő. Repülő zafírok, topázok, gránátok, meg türkizek! 
A Teremtő a pillangót meg a szitakötőt bizonyára nem 
komponálva teremtette, hanem álmában, mikor a világ 
teremtésében megfáradtan alvásra dőlt a végtelenség 
csillagvilágos mélyében.”  Gárdonyi Géza: Az én falum

2020 tavasza óta egy újabb büszkeséget tudhat ma-
gáénak Tiszafüred: a Szitakötő Panzió megpályázta 
és elnyerte a háromcsillagos minősítést. A nemré-
giben teljes felújításon átesett modern és otthonos 
szálláshelyen a Tisza-tó hamisítatlan vendégsze-
retetével várják a pihenni vágyókat. Járdán Évát, a 
panzió egyik tulajdonosát kértük meg, hogy mutassa 
be a Szitakötő Panzió által nyújtott lehetőségeket. 
A kezdetek
A tulajdonosok: Járdán Éva és családja régi álma között sze-
repelt egy panzió létrehozása, melynek megvalósításában a 
folyamatosan fejlődő Tisza-tó szálláshelyei iránti óriási érdek-
lődés is szerepet játszott . Induláskor három apartmanjuk volt, 
ami a szezonban teltházzal üzemelt . Ahogy azt egy jó ven-
déglátóhoz illik, ők is szerették volna a vendégek minden igé-

nyét a tőlük telhető maximális módon kielégíteni, ebben pedig 
a panzió segített .

- Az épület remek helyen található: a 33-as főútról könnye-
dén megközelíthető. Velünk szemben a városi strandfürdő, 
néhány száz méterre pedig a Tisza-tavi Kerékpáros Cent-
rum és a Tisza-tó kerékpárútjának egy szakasza érhető el, 
emellett néhány percnyi sétára van tőlünk a szabadstrand, 
valamint a belváros. A vendégek hamar megszerették a 
panziónkat, akik között kisgyerekes családok, nászutasok, 
baráti társaságok és nem utolsósorban a kerékpározás sze-
relmesei is megtalálhatóak – fogalmazott Éva .

A Tisza-tó legújabb 
háromcsillagos 
szálláshelye:
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Három csillagot is bezsebeltek
Az elégedett, kipihent vendégek egymás kezébe adták a kilin-
cset, majd elérkezett a felújítás ideje: 2020-ban kívül-belül tel-
jesen megújult az épület, új dizájnt kapott és összesen kilenc 
szobát alakítottak ki benne . A felújítás végéhez érve megpá-
lyázták a háromcsillagos minősítést . Elnyeréséhez igen ko-
moly kikötéseknek kellett megfelelniük, de a kemény munka 
meghozta gyümölcsét .

- Aki szálláshelyet üzemeltet és megpályázza ezt a címet, 
az tudja, hogy a legapróbb részletekre is oda kell fi gyelni. 
Nagy munka volt megfelelni a kritériumoknak, de sikerült 
és idén tavasszal érkezett az értesítés, hogy ezzel mi lehe-
tünk a Tisza-tó legújabb háromcsillagos panziója – mondta 
büszkeséggel Éva . 

Apartmanból lakosztály
Kezdetben egy éttermük és három apartmanjuk volt a mint-
egy négyszáz négyzetméteres panziójukban . A felső szinten 
egy közös konyhát alakítottak ki, amit bármelyik vendég hasz-
nálhat . Kibővültek hat új, kisebb szobával, amelyek méretük-
nél fogva egy éjszakára is kivehetők, ezáltal remek választás 
lehetnek az átutazóknak . Az átlagosan 50 nm-es lakosztályo-
kat két éjszakától adják ki . Ezekben minden megtalálható, ami 
a nyugodt pihenéshez szükséges . A gyermekes családokat 
gyereksarokkal várják, ahol a kicsik számára különböző játé-
kokat biztosítanak, de a négylábú családtagokra is gondolnak: 
szívesen látják a kutyákat is . Számukra a kutyabarát strand 
néhány percnyi sétára érhető el . Idén tavasszal a panzió te-
raszára, a szerelmes párok számára egy szív alakú lakatfalat 
is kihelyeztek . A földszinten csocsó és biliárd is helyet kapott, 
így esős napon sem lesz unalmas az ittlét . 

Reggelihez és rendezvényhez is kiváló vá-
lasztás
A panzió korábban étteremként üzemelt részét reggelizőhely-
nek alakították át . A Tisza-tó felfedezőit „terülj, terülj asztal-
kám”-mal várják, legyenek azok a saját vagy más szálláshely-
ről érkező vendégek .

- Eredetileg csak a saját vendégeinknek terveztük a regge-
liztetést, de a környékbéli szálláshelyekről is (ahol nincs reg-
geli), át szoktak jönni hozzánk. Mindenkit szívesen várunk! 
A reggelinket helyben készítjük el, és mindig pozitív vissza-
jelzéseket kapunk. A vendégek abszolút kedvence a tojásos 
lecsónk szokott lenni. Abból nem tudunk eleget készíteni! 
Emellett természetesen a szokásos felvágottak, gyümöl-
csök, joghurt, müzli és több, más reggeli fi nomság közül 
lehet választani – sorolta Éva a fi nomságokat, majd hozzá-
tette, hogy a reggeliző étteremben és a teraszukon zártkörű 
rendezvények megtartására is lehetőséget biztosítanak.

- Volt olyan vendégünk, aki itt tartotta a születésnapját. Ha 
van rá igény, akkor segítünk a rendezvény megszervezésé-
ben, például rendelünk tortát és virágot, vagy az alkalomhoz 
illően dekorálunk. 

Élményekkel várnak!
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szerveznek a vendégeik számára . Aki bringával szeretné felfe-
dezni a környéket, azok számára biciklit is biztosítanak .

- Kapcsolatban vagyunk a kikötőkkel, a Tisza-tavi Kerék-
páros Centrummal, illetve a Tisza-tavi Ökocentrummal is, 
így aki szeretné, annak segítünk megszervezni a kirándulá-
sát. Tiszafürediként, a jó helyismeretünk miatt a legszebb 
helyekre tudjuk elkalauzolni a vendégeinket! - zárta szavait 
Járdán Éva .

www.furediszitakoto.hu
Tiszafüred, Fürdő u.7.
+36302429707
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„Mert ha a pillangó repülő virág, a szitakötő meg repülő 
drágakő. Repülő zafírok, topázok, gránátok, meg türkizek! 
A Teremtő a pillangót meg a szitakötőt bizonyára nem 
komponálva teremtette, hanem álmában, mikor a világ 
teremtésében megfáradtan alvásra dőlt a végtelenség 
csillagvilágos mélyében.”  Gárdonyi Géza: Az én falum

2020 tavasza óta egy újabb büszkeséget tudhat ma-
gáénak Tiszafüred: a Szitakötő Panzió megpályázta 
és elnyerte a háromcsillagos minősítést. A nemré-
giben teljes felújításon átesett modern és otthonos 
szálláshelyen a Tisza-tó hamisítatlan vendégsze-
retetével várják a pihenni vágyókat. Járdán Évát, a 
panzió egyik tulajdonosát kértük meg, hogy mutassa 
be a Szitakötő Panzió által nyújtott lehetőségeket. 
A kezdetek
A tulajdonosok: Járdán Éva és családja régi álma között sze-
repelt egy panzió létrehozása, melynek megvalósításában a 
folyamatosan fejlődő Tisza-tó szálláshelyei iránti óriási érdek-
lődés is szerepet játszott . Induláskor három apartmanjuk volt, 
ami a szezonban teltházzal üzemelt . Ahogy azt egy jó ven-
déglátóhoz illik, ők is szerették volna a vendégek minden igé-

nyét a tőlük telhető maximális módon kielégíteni, ebben pedig 
a panzió segített .

- Az épület remek helyen található: a 33-as főútról könnye-
dén megközelíthető. Velünk szemben a városi strandfürdő, 
néhány száz méterre pedig a Tisza-tavi Kerékpáros Cent-
rum és a Tisza-tó kerékpárútjának egy szakasza érhető el, 
emellett néhány percnyi sétára van tőlünk a szabadstrand, 
valamint a belváros. A vendégek hamar megszerették a 
panziónkat, akik között kisgyerekes családok, nászutasok, 
baráti társaságok és nem utolsósorban a kerékpározás sze-
relmesei is megtalálhatóak – fogalmazott Éva .

A Tisza-tó legújabb 
háromcsillagos 
szálláshelye:



98 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R2 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

Nemcsak kerékpárral és csónakkal érdemes felfe-
dezni a Tisza-tavat, hanem gyalogosan is számtalan 
látnivalót rejt. Az Alföldön nincsenek leküzdhetetlen 
magasságok: elegendő egy kényelmes cipő, hogy 
elinduljatok az általunk ajánlott három útra.

KOVÁCS JANKA 

1. Hallépcső - más szemszögből
A Tisza-tavi kerékpártúrák egyik kedvelt és kihagyhatatlan 
megállópontja a Kiskörei Hallépcső . A látványos építmény 
nemcsak a horgászok számára érdekes, hanem kötelező 
programeleme egy kirándulásnak . Sokan csak az elején áll-
nak meg – igaz, a halakat itt lehet a legjobban kémlelni az 
ablakon keresztül, ám ajánlott körbesétálni és más szem-
szögből megismerni .

A tározót és az élő Tiszát köti össze a Hallépcső, ami 
kontinensünkön a legnagyobb ilyen építmény . Mivel a tó 
vízszintje és a Tisza között akár 10 méteres különbség 
is lehet, ezért a halak számára egy átjáró kiépítésére volt 
szükség . A hallépcsőt a Komplex Tisza-tó projekt keretén 
belül építették, európai példák alapján . A közel másfél ki-
lométeres hosszúságú hallépcső a vízlépcsőt megkerülve 
köti össze a tavat az alsó folyószakasszal még akkor is, ha 
a kettő között akár 10 méteres különbség van . 

Vizes kismedencék lépcsőszerű sorozatából áll, így sza-
kaszolja az ott folyó vizet 37 bukón keresztül . Egy-egy kis 
bukónál 25-30 cm a vízszintkülönbség . Ez kellő vízpárnát 
jelent a halaknak, hogy fel és le tudjanak úszni . Számukra 
kisebb és nagyobb pihenőket alakítottak ki, hogy ne egy-
szerre kelljen megtenniük ezt a távot . Érdemes megfi gyelni 
a víz mozgását, ahogyan a temérdek hal felfelé és lefelé 
mozog benne!

Az elmúlt években, az eddigi vizsgálatok során a szak-
embereknek összesen 41 halfajt sikerült itt felfedezniük . 
Közülük 6 faj (sujtásos küsz, halványfoltú küllő, szivárvá-
nyos ökle, vágócsík, réticsík, széles durbincs) védett, 1 faj 
(a magyar bucó) fokozottan védett és 12 faj pedig tájide-
gen (amur, razbóra, ezüstkárász, fehér és pettyes busa, 
törpeharcsa, fekete törpeharcsa, naphal, amurgéb, folyami 
géb, kaukázusi törpegéb, tarkagéb) . 

A hallépcső melletti kis kilátó tetejére is érdemes fel-
sétálni, majd onnan tovább egészen a másik végéig, ahol 
szintén kapcsolata van a Tiszával .

A mellette lévő kis erdő is számos madarat rejt . A hallép-
cső környékén megannyi fejlesztés fog történni a közeli és 
a távolabbi jövőben . Idén elkészül az itt épülő kerékpáros 
pihenőpont, valamint egy raftingpálya építése is megkez-
dődik a kicsit távolabbi jövőben .

Így érheted el a hallépcsőt: GPS: 47° 29′ 31.5″ N; 20° 31′ 10.5″ E

Titkos és érdekes 
sétaútvonalak a Tisza-tónál
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2. A Poroszlói Kis-Tisza mellett
Aki a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárúton teker, an-
nak bizonyára már feltűnt, hogy az erdő irányába mennyi 
kis bejárat látható . A Tisza-tavi felfedezők számára igazi 
csemegének számít ezeknek a felfedezése . Ezek az utak a 
magaslesek megközelítésére és a helyi erdészeti munkák 
megvalósítására jöttek létre és a fű hosszúságán is látszik, 
hogy nem sokan járják . Ha Tiszafüred felől indulunk, akkor 
az első Tisza-hídon átérve, a Fehér Amur Halászcsárda 
után néhány száz méterre találjuk a zsilipet, ami a Porosz-
lói Kis-Tisza felett ível át . A zsilipek feladata, hogy egy-egy 
áradás során lezárhassák a tározót az élő Tiszától, hogy ne 
emelkedjen a víz szintje . A zsilip tetején érdemes néhány 
fotót készíteni az Instagram oldalunkra, majd megkezdőd-
het a felfedezőtúra! Lehet az általunk bejelölt útvonalat is 
követni, ami kitaposott földúton visz a Kis-Tisza mellett . A 
partról szemlélhetjük, hogyan ágazik ki az élő Tisza óriási 
medrébe . Ezután a Tisza mellett haladunk el, miközben az 
érintetlen puhafás ligeterdő fái borulnak fölénk: szürke és 
fekete nyár, kőrisfélék, fehér fűz . Sajnos, egyre több tájide-
gen faj is megjelenik nemcsak a tó, hanem az egész ország 
erdeiben, ilyen például a zöld juhar, vagy a gyalogakác . Ám, 
ne csak felfelé, hanem a lábunk elé is nézzünk, hogy ész-
revegyük az apró erdei virágokat! Májusi ottjártunkkor: a 
tőzike virágzott éppen . Mivel a Tisza partján sétálunk, egy 

magasabb árvízszintkor ezt az utat akár el is öntheti a víz – 
érdemes gumicsizmában nekivágni az útnak . 2,7 km-en ke-
resztül sétáltunk egy irányba és a terepviszonyoktól függően 
még 1-2 kilométert megtehettünk volna, de mivel ugyanezen 
az útvonalon kell visszajönni is, így mindösszesen: 5,4 km-t 
sétáltunk, amit közel másfél óra alatt jártunk meg .

3. Poroszlótól északra, ahol csak a madár jár!
Az I love Tisza-tó magazinunk 2020-as nyári lapszámában 
a Tisza-tó kerékpáros nagykör ajánlóját lehet olvasni . Az 
útvonal akkori bejárásakor a gáton csodálatos, titkos kis 
helyeket találtunk . Poroszlótól északra, a 33-as út másik 
oldaláról kell indulni a gáton . Errefelé legtöbbször csak a 
horgászok járnak, turista alig . A sokaknak kieső részt érde-
mes akár kerékpárral is bejárni, de számítani kell arra, hogy 
nincs leaszfaltozva a gát, ezért csere belsőgumival és lehe-
tőleg mountain-, vagy túrakerékpárral érdemes nekivágni . 
Az itt látható vízfelület már a Madárrezervátum része, és 
ha egy távcsővel a szemünk előtt csendben várakozunk, 
akkor csodás madarakat pillanthatunk meg . A rezervátu-
mi területre később tábla is fi gyelmeztet . A rajta olvasható 
szabályokat mindenkinek illik betartani . A gáton egészen 
Négyes településéig is elmehetünk . Az út természetterápi-
ának is beillik, hiszen a csend és az idilli táj, a madárcsi-
csergés gyógyítóan hat a lelkünkre .

A túraútvonalat itt érheted el!
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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
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REPÜLJ, HAJÓZZ VELÜNK! 

www.watair.hu 

Vitorlással a Tisza-tavon 
Neptun 210 típusú vitorláshajóval 
4 szeme lyes, be relni lehet kapita nnyal vagy ane lkü l 12.000 forinttól 

Katonai kalandtúra 
KH1 Katonai aknász naszádon 6 szeme lyes,  20.000 Ft/3 óra/túra 

Vízitaxi 
Sarüd, Poroszlo , Ú jlo rincfalva e s Tiszaderzs kiko to kbo l 
3.000 Ft/fő + 800 Ft/ kerékpár  

Családi látványtúra 9.000 Ft/3 óra/ 4 főig 

Horgász kaland 
12.000 Ft/12 óra/főtől Az a r tartalmaz egyszeri meleg e tkeze st is.  

Fotós túra  5.000 Ft/óra/ fő 

Tanulj meg túlélni  
É tkeze ssel, felszerele ssel. Felno tteknek 6.000 Ft 
Gyerekeknek 14 e ves korig 4.000 Ft  

Cessna 150, 172  motoros kisrepülőgép 
Pilo ta + egy tesztvezeto    30 perc    49.540 Ft + repülőtéri illeték 
Pilo ta + egy tesztvezeto  + ke t ütas   30 perc   64.800 Ft + repülőtéri illeték 

Falke SF25 motoros vitorlázó repülőgép 
Pilo ta + egy tesztvezeto    30 perc    39.900 Ft + repülőtéri illeték 

06-30 547-7468                    

Tesztrepülések Budaörs és Gödöllő repülőteréről 

Hajóstúrák Sarud, Tündérrózsa Hajókikötőből 

Horgászcsónak kölcsönzése 
1 o ra 2.000 Ft, fe l napra 6.000 Ft, 1 napra 10.000 Ft 
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Horgászcsónak kölcsönzése 
1 o ra 2.000 Ft, fe l napra 6.000 Ft, 1 napra 10.000 Ft 
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Horgászcsónak kölcsönzése 
1 o ra 2.000 Ft, fe l napra 6.000 Ft, 1 napra 10.000 Ft 



102 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R
2 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

 SUP 



103I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R 3I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

A SUP nem vízibicikli!
Kocsis Ildi Dida és Barna Gyuri 
családi sportklubként, 2019 
óta üzemelteti a SUP Bázist a 
Tisza-tavon, Poroszlón. Először 
négy évvel ezelőtt, egy Srí-Lan-
ka-i felfedezőtúrán próbálták ki 
a tengeri (tehát hullámokon való) 
supozást, ami a wakeboardos 
és snowboardos múlt ellenére 
is bosszantóan nehezen ment 
nekik. Ez annyira elfogadhatatlan 
volt számukra, hogy hazatéré-
sük után azonnal rendeltek 2 db 
felfújható SUP-deszkát, majd 
először oktatófi lmek, később 
pedig profi k instrukciói alapján 
eveztek és eveztek, nap mint 
nap. De egy idő után a síkvíz túl 
egyszerű volt... Fél évre vissza-
utaztak tehát Srí Lankára, hogy a 
szörf supot tanulják-gyakorolják. 
A cél mindig is az volt, hogy az 
„élesben” szerzett tapasztalatok-
kal felvértezve olyan SUP-köz-
pontot nyissanak Poroszlón, 
ahol minden elérhető, amire egy 
suposnak szüksége lehet.

: Mit tud a SUP Bá-
zis - Tisza-tó, amit más nem?
A rajongótábor pontosan tudja, hogy 
miben rejlik a SUPozás szépsége, 
de sajnos mind a kezdőknek, mind a 
haladóknak számtalan kihívással kell 
megküzdeniük, amikor ki akarják pró-
bálni, vagy egy SUP túrára indulnának .

Tapasztalatunk szerint a legtöbb 
„civil” érdeklődő valamelyik strandon 
látja meg először a SUP-ot . A „vízibi-
cikli-kölcsönzők” – a növekvő érdek-
lődésre válaszul – ugyan beszereztek 
néhány (valamilyen) deszkát meg 
lapátot, de – tisztelet a kivételnek – 
semmilyen tanáccsal nem tudnak 
szolgálni, hogy mit is kéne ezekkel 
kezdeni . Az ilyen ismerkedésnek az 
lesz a vége, hogy csupán egy meg-
bízhatónak tűnő (rá lehet állni a kö-

zepére) gumimatracként szolgál az 
egyébként többre érdemes fun/sport/
versenyeszköz…

Mi, a SUP Bázis-on csak azután 
adunk kölcsön vagy bérbe SUP eszkö-
zöket, miután meggyőződtünk arról, 
hogy birtokában van valaki a szüksé-
ges biztonsági és technikai ismere-
teknek, vagyis nálunk, vagy korábban 
máshol MEGTANULT supozni . . . A SUP 
ugyanis nem egy vízibicikli! (Bár mi a 
vízibiciklit, - ha lenne - sem adnánk oda 
a szükséges biztonsági, erőnléti, tech-
nikai tudnivalók szájbarágása nélkül!)

Még azon kedves látogatóknak is, 
akik „már álltak rajta tavaly”, megpró-
bálunk átadni néhány fogást, ami tel-
jesebbé és főleg fejlődőképessé teheti 
az evezést . Ennél természetesen jóval 
több elméleti és gyakorlati tudnivalót 
kínál a SUP Bázis oktatás vagy az 5 
napos SUP Tábor .

A haladókkal pedig szívesen gyako-
rolunk néhány olyan technikát, amik 
segítik a kitartó evezést, illetve olyan 
trükköket, amikkel fel lehet készülni 
későbbi, akár tengeri túrákra is! Egy-
oldalas evezés, front-kormányzás, 
szörf-állás, step back-turn, jump start, 
hullámlovaglás alapok stb .

Emellett persze szívesen vállaljuk 
bármely Tisza-tavi túra levezénylését 
is . Családoknak, csoportoknak, bárki-
nek, több órás verziókban .

Sőt, ha a vendégünknek megtet-
szik ez a szabadidősport és szívesen 
vásárolna saját eszközöket, akkor a 
nálunk használt felszereléseket végig-
próbálhatja és rendkívül kedvezmé-
nyesen, helyben meg is vásárolhatja 
őket újonnan!

: Azt állítjátok, hogy 
a SUP Bázis tábor egyedülál-
ló, senki más nem kínál ilyet?
Ahogy említettem, előismeretek nélkül 
szinte teljesen értelmetlen nekivágni a 
SUP-ozásnak . A megfelelő felszerelés, 
biztonsági és technikai előismeretek 
hiányában veszélyt jelenthetsz a saját 

és mások épségére . Emellett olyan 
„mozdulatokat” memorizálsz, amiktől 
később jóval nehezebb lesz megsza-
badulnod, mintha a kezdettől fogva a 
helyes technikákat alkalmaznád . Erre 
alakítottuk ki a rendszeres SUP tábo-
rokat, amiket májustól októberig tar-
tunk . Az eseményeket a SUP Bázis és 
a SUPcamp Tisza-tó facebook oldalán 
hirdetjük meg .

A poroszlói SUP Bázis tapasztalt 
csapatának oktatási programján tu-
dod elsajátítani azt az elméleti és 
gyakorlati tudnivalót, amivel a jövőben 
bármilyen vízen meg fogod állni a he-
lyed . Olyan tanulókat is vállalunk, akik 
már egy ideje eveznek, de nem tanul-
ták meg soha és most szeretnék rend-
be tenni a technikájukat!

A SUP tábor, vagy ismertebb nevén 
SUP camp szolgáltatásunk a követke-
ző elemeket tartalmazza:

  biztonsági ismeretek
  eszközhasználat
  technika: irányítás, szörfállás, egy-
oldali evezés, step back turn, stb .

  célzott bemelegítés
  testtartás, lapátkezelés, evezős iz-
mok erősítése, szárazföldi edzés

  közös vízi gyakorlás
  közös Tisza-tavi túra
  free ride
  lenyújtás
  videó-elemzés
Attól függően hogyan ér rá valaki, 

vagy meddig akar eljutni, számtalan 
lehetőséget kínálunk, 3-5 napos válto-
zatokban, májustól októberig . Jó előre 
jelzett igény esetén segítünk szállást 
szervezni a felnőtt táborozóknak .

: Miért pont a Ti-
sza-tó?
Szerintünk ez a legesleg-SUPratermet-
tebb helyszín itthon! Lélegzetelállító 
labirintusok, csodás élővilág, síkvíz, 
hullám, folyóvíz-állóvíz, van, hogy két 
napon át bent kóborolunk (túrázunk), de 
mindig úgy jövünk ki, hogy sosem elég 
belőle . . .!
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Egyre többen szeretnek bele a Tisza-tóba és emiatt 
egyre többen szeretnének a családjuknak itt egy 
természetközeli kuckót, ahova elvonulhatnak a város 
zaja elől. A környék használt ingatlanjaira igen nagy a 
kereslet és az árak is ehhez igazodnak. Az új építésű 
nyaraló talán túl drága lehet, míg a használt ingatlan 
felújításával pedig foglalkozni kell, ám egy egyedi 
igényekkel rendelkező mobilház válasz lehet erre a 
kérdésre. Forrai Gábor, a Gift Energy Kft. ügyvezetője, 
ötletgazdája és nem utolsósorban a mobilházak gyár-
tója válaszolja meg a leggyakrabban feltett kérdéseket 
azzal kapcsolatban, hogy miért legyen és hogyan lehet 
Neked is mobilházas nyaralód a Tisza-tavon – vagy 
bárhol máshol!

Mit jelent pontosan a 
mobilház fogalma? Mi 
az a mobilház?
Nevezhetnénk a lakókocsi újra-
gondolt, a kor elvárásaihoz iga-
zodó testvérének, de amennyire 
hasonlítanak, annyira különböz-
nek is .

A mobilház teljes egészében 
a gyártótól, költözésre kész ál-
lapotban, akár teljes bútorzattal 
kerül kiszállításra .

A mobilház inkább hasonlít 
egy könnyűszerkezetes ház-
hoz, de a beköltözéshez nem 
kell hónapokig várni rá . Néhány 
héten belül készen, kompletten 

berendezve, elektromos vezetékekkel, gépészettel, külső és 
belső burkolatokkal, bútorokkal, zuhanyzóval, szaniterekkel, 
beépített háztartási gépekkel felszerelve már a magáénak 
tudhatja a vásárló . 

A mobilház egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen 
ez bármikor elszállítható . Az építményeink daruzhatóak, ami 
lehetővé teszi, hogy hamar, gyorsan és könnyedén történhes-
sen a szállítása .  A telepítés és a közművek csatlakoztatása 
után lakhatóvá válik a ház .

Milyen előnyei és hátrányai vannak egy mobil-
háznak szemben egy hagyományos ingatlannal?
Gyorsan felállítható, a legtöbb esetben nem kell hozzá építési 
engedély, igény esetén teljesen berendezettek és olcsóbbak 
a téglaházaknál .

Talán a legnagyobb előnye az, hogy gyorsan elkészül, 
főleg egy téglaépítésű házzal szemben, ugyanis egy da-
rabban érkezik, nem kell külön a helyszínen összeszerelni, 
mint a készházat, vagy felépíteni, mint egy téglaházat . A 
mobilház hőszigetelő képessége az alkalmazott anyagok 
tulajdonságaiból adódóan jobb, mint a hagyományos, tég-
laszerkezetű ingatlanoké . Igény esetén teljesen automa-
tizált, úgynevezett  smart home is rendelhető, amely nem 
csak kényelmes, de biztonságos és takarékos megoldás is .
Hátránya,  hogy a pénzintézetek a mobilházat semmilyen hi-
telfelvételnél nem fogadják el fedezetként, ezért sem CSOK-
ot, sem lakáshitelt nem tudunk rá felvenni . 

Miért előnyös a Gift House mobilházait választani? 
Több dolgot is ki lehet emelni, ami a mobilházaink mel-
lett szól, hiszen a vevői igények maximális kiszolgálá-
sára törekszünk, és ezek igen széles skálán mozognak . 
Mégis inkább azt mondanám el, hogy házainkat nem csak 

Gift House mobilház 

Forrai Gábor
ötletgazda, gyártó

Gift Energy Kft.
Építészeti generál 

tervezés, kivitelezés  

Minden kérdés, amit a leendő 
Tisza-tavi mobilházadról feltennél!
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kulcsrakész állapotban lehet megrendelni . Lehetőséget bizto-
sítunk arra, hogy a vásárlóink egyéni elképzeléseiket is meg 
tudják valósítani, akár a felületképzésben, de akár az épület tel-
jes megjelenésében . A komplett épületet felbontottuk építési 
egységekre, és a vásárló dönti el, hogy milyen készültségi álla-
potban szeretné megrendelni tőlünk a házát . A vázszerkezettől 
a kulcsrakész házig 8 csomagot képeztünk, ahol a legkisebb 
csomag tartalmazza a vázszerkezetet, a műszaki leírást és a 
technológiai sorrend leírását . Míg a legmagasabb csomag a 
kulcsrakész házat jelenti . Természetesen a vevő csak a készült-
ségi foknak megfelelő összeget fi zeti . Illetve arra is lehetőséget 
biztosít, hogy akinek nem áll rendelkezésére a teljes összeg, az 
hosszabb idő alatt modulonként vásárolhassa meg házunkat . 
Az épület helyiségei úgy kerülnek kialakításra, hogy azok a későb-
biekben, egy esetleges bővítés folyamán nagyobb bontási mun-
kálatok nélkül is folytathatóak legyenek .

A nevében is benne van a „mobil” szó, ezért ele-
gendő megvásárolni egy telket és arra felállítani? 
Leegyszerűsítve igen, hiszen a megrendelő által megha-
tározott felszereltségű ház modul egységeit egy nap alatt 
a helyszínen rögzítjük egymáshoz, a közmű rákötések-
kel együtt . Érkezésünk előtt a megrendelő feladata a fo-
gadószerkezetet és a telek közművesítésének biztosítása .
Vásárlás előtt ajánlom, hogy az eltérő szabályozások miatt a 
helyileg illetékes önkormányzatnál érdeklődjenek, hogy a kivá-
lasztott településen építési engedély köteles-e a mobilház te-
lepítése, valamint a külső szín és anyaghasználatuk . Szükség 
esetén a helyi előírásokhoz tudjuk igazítani épületeink megjele-
nését és akár a teljes építésügyi eljárás lebonyolítását is vállaljuk . 

A szárazföld mellett vízre is lehet telepíteni?
Igen . Itt a fogadószerkezet egy úgynevezett úszóplatform lesz, 
melyre az illetékes vízügyi hatóságnál lajstromszámot kell igényel-
ni . Felhívom a vásárlók fi gyelmét, hogy sok esetben az úszómű 
ára vetekszik egy építési telek árával, valamint ez a telepítési mód, 
a későbbiekben jelentős többletköltséggel jár, hiszen alkalman-
ként a partra kell vontatni a felépítményt, hogy a szakhatóság 
a kötelező felülvizsgálatot el tudja végezni . A változó vízszintek 
miatt, ami akár 1,5-2 méter is lehet, át kell gondolni, hogy milyen 
közműveket szeretnének ennél a telepítési módnál . Jégzajlás és 
árvíz esetén, a vízre telepített házak megközelíthetetlenné válnak, 
így csökken azok kihasználhatósága .

Mi a szárazföldi telepítésük folyamata?
A vásárlónak kell meghatároznia, hogy milyen helyszí-
nen kéri új házának felállítását . Fontos itt megjegyeznem, 
hogy a helyszín kamionnal és daruval megközelíthető le-
gyen . Igény esetén szállító helikopteres telepítés is lehet-
séges az eldugott, megközelíthetetlen területek esetén .
Az épület fogadószerkezete hagyományos alapot nem igényel, 
de készülhet pont-cölöp alap, lemezalap illetve talajcsavaros 
megoldással is . Az adott akár lejtős- meredek terepviszonyokhoz 
igazodva javaslatot teszünk vásárlóinknak a megfelelő fogadó-
szerkezet kiválasztására . A helyszínen a nyerges kamionról daru 
segítségével helyezzük át az épületmodulokat a kívánt helyre, 
melyeket csavarosan rögzítünk össze . Az előkészített közművek 
rákötését követően, a megrendelt berendezéssel átadjuk a házat .

Aki mobilházat vásárol, az a vásárlástól számított 
mennyi időn belül tudja birtokba venni?

A megrendeléstől illetve a megrendelő igényeitől függően vár-
hatóan 5-8 hét .

Csak nyaralónak lehet ezeket használni, vagy akár 
téli lakhatásra is megfelelőek lehetnek?
Koncepciónk szerint az épület, mint nyaraló 4 évszakos haszná-
latra alkalmas . Ez már az alapcsomagunknak is része: hőszige-
teléssel, radiátorral, hűtő-fűtő klímával, bojleres melegvíz-előál-
lítással . Családiház-követelményeknek szerkezeti vastagságuk 
megfelel, fokozottabb hőszigetelő anyag beszerelésével . További 
nagy előnye, hogy könnyen és gyorsan bővíthető új modullal, vagy 
akár modulokkal is . Ebből kifolyólag fecskeháznak is ajánlom, fi -
atal pároknak, ahol a család gyarapodásával arányosan bővülhet 
a ház .

A Gift House házak milyen felszereltségűek?
Igyekszünk mindent igényt kiszolgálni, ezért akár komplett beren-
dezéssel, technikai eszközökkel is felszereljük házainkat, ameny-
nyiben a vevőnek erre igénye van . A legmagasabb csomagunkat 
választó vevőink beüzemelt hűtő-fűtő klímát, bojlert, minikonyhát, 
mosógépet, hűtőszekrényt és televíziókészüléket is kapnak a 
teljes bútorzat mellett . Extra felszerelésképpen online-vezérlésű 
smart házzá bővíthető, akár (napelemes) közművektől független 
megújuló rendszerekkel .

Egy Gift House házat mennyi ideig lehet használni? 
Mivel házaink bővíthetőségének csak a képzelet szab határt, így 
akár többgenerációs lakókörnyezetté is válhat .

Van megoldásuk arra, ha valaki szeretne egy Gift 
House nyaralót, de nincs telke, hova telepítse?
Igen, van megoldásunk erre is . Stratégiai partnerünkkel, az ARBE-
LI Kft .-vel a Tisza-tó partján folytatunk tárgyalásokat olyan nagy 
telkek hasznosítására, melyeken 20-50 nyaralóház is letelepíthe-
tő . Ebben a konstrukcióban mi biztosítjuk a vízparti „A” kategóriás 
telket, amit nem kell megvásárolni, elég csak bérelni . Amennyiben 
szeretné hasznosítani a kihasználatlan időszakban a házát, akkor 
erre is lesz lehetősége, és ezzel tulajdonképpen visszakeresheti 
középtávon a nyaralója árát, és az üzemeltetési (bérleti) díjat . Ez 
egy ismert, és jól bevált konstrukció, ami sokak számára hozza 
elérhető távolságba a saját nyaraló lehetőségét . Az elmúlt több 
mint egy év rávilágított arra, hogy a legnagyobb kincs, ha van saját 
kertünk és közel a természet, ami biztonságot nyújt pandémiás 
időszakban is, hogy megfelelő távolságtartás mellett, szabadon 
élhessünk .
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kérdésre. Forrai Gábor, a Gift Energy Kft. ügyvezetője, 
ötletgazdája és nem utolsósorban a mobilházak gyár-
tója válaszolja meg a leggyakrabban feltett kérdéseket 
azzal kapcsolatban, hogy miért legyen és hogyan lehet 
Neked is mobilházas nyaralód a Tisza-tavon – vagy 
bárhol máshol!

Mit jelent pontosan a 
mobilház fogalma? Mi 
az a mobilház?
Nevezhetnénk a lakókocsi újra-
gondolt, a kor elvárásaihoz iga-
zodó testvérének, de amennyire 
hasonlítanak, annyira különböz-
nek is .

A mobilház teljes egészében 
a gyártótól, költözésre kész ál-
lapotban, akár teljes bútorzattal 
kerül kiszállításra .

A mobilház inkább hasonlít 
egy könnyűszerkezetes ház-
hoz, de a beköltözéshez nem 
kell hónapokig várni rá . Néhány 
héten belül készen, kompletten 

berendezve, elektromos vezetékekkel, gépészettel, külső és 
belső burkolatokkal, bútorokkal, zuhanyzóval, szaniterekkel, 
beépített háztartási gépekkel felszerelve már a magáénak 
tudhatja a vásárló . 

A mobilház egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen 
ez bármikor elszállítható . Az építményeink daruzhatóak, ami 
lehetővé teszi, hogy hamar, gyorsan és könnyedén történhes-
sen a szállítása .  A telepítés és a közművek csatlakoztatása 
után lakhatóvá válik a ház .

Milyen előnyei és hátrányai vannak egy mobil-
háznak szemben egy hagyományos ingatlannal?
Gyorsan felállítható, a legtöbb esetben nem kell hozzá építési 
engedély, igény esetén teljesen berendezettek és olcsóbbak 
a téglaházaknál .

Talán a legnagyobb előnye az, hogy gyorsan elkészül, 
főleg egy téglaépítésű házzal szemben, ugyanis egy da-
rabban érkezik, nem kell külön a helyszínen összeszerelni, 
mint a készházat, vagy felépíteni, mint egy téglaházat . A 
mobilház hőszigetelő képessége az alkalmazott anyagok 
tulajdonságaiból adódóan jobb, mint a hagyományos, tég-
laszerkezetű ingatlanoké . Igény esetén teljesen automa-
tizált, úgynevezett  smart home is rendelhető, amely nem 
csak kényelmes, de biztonságos és takarékos megoldás is .
Hátránya,  hogy a pénzintézetek a mobilházat semmilyen hi-
telfelvételnél nem fogadják el fedezetként, ezért sem CSOK-
ot, sem lakáshitelt nem tudunk rá felvenni . 

Miért előnyös a Gift House mobilházait választani? 
Több dolgot is ki lehet emelni, ami a mobilházaink mel-
lett szól, hiszen a vevői igények maximális kiszolgálá-
sára törekszünk, és ezek igen széles skálán mozognak . 
Mégis inkább azt mondanám el, hogy házainkat nem csak 

Gift House mobilház 

Forrai Gábor
ötletgazda, gyártó

Gift Energy Kft.
Építészeti generál 

tervezés, kivitelezés  

Minden kérdés, amit a leendő 
Tisza-tavi mobilházadról feltennél!
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Csősztelki Kiss Attila két évvel ezelőtt írta meg a 
Tisza-tó füveskönyvét, amelyben a Tisza-tó élővilágá-
ban használt szavak eredetét göngyölíti fel, ezáltal 
gyökeresen más szemszögből is megismerhetjük 
szeretett tavunkat.

KOVÁCS JANKA 

- Miért döntöttél úgy, hogy füveskönyvet írsz a Tisza-tóról?
- A természet szeretete mindig jelen volt az életemben . 
Egyetemista koromban a társaimmal megalapítottuk a „Ter-
mészetjáró Tanszéket”, amely keretén belül rendszeresen 
kirándultunk a Bükkben . A kirándulásokról feljegyezéseket 
készítettünk a társaimmal, ami az ATK, avagy ’Az Túráknak 
Krónikája’ címet viselte . (Ma is megvan a fi ókomban 54 tú-
raleírással, e füzetem .) Talán ezt is nevezhetném a Tisza-tó 
füveskönyve kötetem előzményének is . Az egyetem elvégzé-
se után Tiszafüredre költöztem és először hobbiként és tol-
mácsként külföldiek, majd később magyarok számára is ve-
zettem túrákat . Egy idő után azt éreztem, a túrák során látott 
madarak és növények biológiai bemutatásán túl szeretnék 
többet is átadni a vendégeimnek, szerettem volna valamivel 
színesíteni az utakat . Ekkor találkoztam Sőrés Rozka népi 
mesemondóval . A családjának éppen csónaktúrát vezettem, 
amikor egy tündérfátyolmező mellett haladtunk el és ott arra 

kért, álljunk meg, állítsam le a motort . Kiült a csónak elejére és 
elmondott egy tündérmesét . Bele is került a könyvbe! És ez 
volt az, amit hiányoltam a túrákból: a történeteket . Elkezdtem 
ezeket gyűjteni és eredetileg csak füzetként szerettem volna 
kiadni, de olyan érdekesek, „színesek” lettek az anyagok, hogy 
végül könyv lett belőlük .

- A magyar nyelv tana hogyan kapcsolódik mindehhez?
- Ugyan mérnökként dolgozok, de mindig is érdekeltek a hu-
mán- és társadalomtudományok, mint például a történelem, 
a sumerológia és többek közt a magyar nyelv is . Az utóbbi 
tanulmányozásánál sokat segít a mérnöki „analitikus” gondol-
kodás . Az etimológia rejtelmeibe is beleástam magam és 6-8 
év kutatási anyagát a (R)Égi anyanyelvünk című könyvemben 
foglaltam össze . Ebben a magyar nyelv egyedülálló értékeire 
hívom fel a fi gyelmet úgy, hogy segítek eligazodni a különbö-
ző tézisek között . Majd innen csak egy ugrás volt az, hogy a 
nyelvet és a természetet összekapcsoljam .

- És ekkor írtad a Tisza-tó füveskönyvét.
- Igen . Ebben a Tisza-tó élővilágát és a magyar nyelvet kö-
töm össze . Például a tavon gyakran látott szárcsákról nem is 
gondolnánk, hogy nevének I . Béla Árpád-házi királyunkhoz is 
köze van . A szár szó eredetileg csupaszságot, kopaszságot 
is jelent . I . Béla királyunk beceneve Szár Béla volt, illetve róla 
még tudni kell azt is, hogy magas homlokú, azaz kopasz em-

A Tisza-tó 
füveskönyvében
összeér a természet és 
a nyelvészet
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ber volt . Ha megnézünk egy szárcsát, akkor láthatunk a fején 
(homlokán, ahol Béla is „szár” volt) egy pikkelyesen szaruszerű 
homlokpajzsot . Hogyha a szár szóhoz a „-csi” kicsinyítő-kép-
zőt adjuk, akkor így megkapjuk a szárcsi (székelyeknél) vagy 
itthon a szárcsa szót . Ennek a kicsi (kicsinyítő raggal képzett) 
madárnak pedig nem tollas, hanem kopasz homloka van . 
(Mint első, tehát „Szár” Bélának!) Évezreddel ezelőtti jelentése 
a szárcsi, szárcsa madárnak: kis kopasz, vagy kopaszka! Ez is 
a Tisza-tó csodája!

Másrészt a homlokunkkal ahol az úgy nevezett „harma-
dik szemünk” van, (ma is vannak kultúrák, ahol a homlokra 
írt, rajzolt, festett jelnek égi irányultságú üzenete van) pe-
dig nem másfelé, mint az ég felé törekszünk . Gondolko-
dásunkkal a földi történéseket az égiekkel próbáljuk pár-
huzamba állítani (Hermész: „Amint fent, úgy lent .”) s ekkor 
épp úgy viselkedünk, ahogyan azt a növények „szár”-a teszi, 
hiszen a földben gyökerezik és az ég felé törekszik . A hom-
lokunkra mutatunk akkor is, ha a működési területünkre, a 
gondolatainkra fókuszálunk, ne adj Isten oda csapunk, ha 
eszünkbe jut valami!  Így a szár szónak ebben az értelem-
ben úr (ég felé törekvő, szent) jelentése is van . (Márpedig 
Szár Béla valóban úr (uralkodó) szent királyunk volt .

Kopasz volt-e Szár László? Teszi fel a kérdést az Ottavá-
ban élő Nógrády Mihály egy nemrég közzétett tanulmányá-
ban, ahol éppen ezt elemzi . Megdöbbentő, de 7500 éves 
magyarul írott nyoma is van a szár kifejezésünknek!

Tehát a Tisza-tó füveskönyvében ilyen és ehhez hasonló 
mintegy harminc különlegesség, szómagyarázat található 
meg . Például hogyan került a hód a hódol kifejezésbe, vagy 

mit keres a ruca (vadkacsa) a kiruccan igénkbe, sőt, miért 
hozza mégis gólya a gyereket? A kötetben a magyar nyelv 
képalkotása alapján foglalok össze több tudományágat is . 
Óriási szerencsénk van nekünk, magyaroknak, mert minden-
re van egy saját, néha talán bonyolultnak tűnő, ám mégis 
elképesztően kifejező szavunk – ebben is benne van a fej, 
s lám a fejünkről leolvashatók érzelmeink, éppen ezért fej-
ezünk ki, mutatjuk a fejünkkel előre, amit mondani akarunk!

- A vendégeidből milyen reakciót szoktak kiváltani ezek az ér-
dekességek?
- Általában mindenki – mily meglepő – a (szár, csupasz) hom-
lokára csap . Van, aki odáig van érte és még többet szeretne 
megtudni . Ezek remek témákként szoktak szolgálni a túrák 
során . Persze mindig kutatok újabbak után, hogy a rendsze-
res vendégeimnek is mindig újdonságokkal rukkolhassak elő . 
Például miért lett „Kacor” király a macska népmesénkben, s 
mi köze a nádhoz? Idén nyáron már szeretnék éjszakai csil-
lagnéző túrákat is szervezni, amikor a csillagokról és a csillag-
képekről mesélek a népi mondák, népmeséink, a népi hagyo-
mányok és a mitológiai hagyományok tükrében .

- Tervezel második kötetet is kiadni?
- Igen, már gyűlnek hozzá az anyagok . A második a Tisza-tó 
füveskönyvének a bővített kiadásaként fog megjelenni és az 
első kötetben olvasható egyes témáknak tárom fel a mélyebb, 
archeológiai, genetikai, régészeti, néprajzi háttereit . Várhatóan 
idén már kézbe is lehet venni .
 (Kiss Attilát keresd a Tisza-tavi túra legénysége között!)

Egzotikus tájak 
a Tisza-tavon 
a tavi túrával

Vízi kirándulások álcahálós 
katonai kishajókkal és 
kenukkal vadregényes 

részeken, rejtett ösvényeken. 
Döbbenetes hasonlóság a 
világ nagy vizes élőhelyei és 

a Tisza-tó között.

www.tavitura.hu
info@tavitura.hu 

+36 -20/951-8823    
facebook:  Tisza-tavi túra
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gyökeresen más szemszögből is megismerhetjük 
szeretett tavunkat.
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- Miért döntöttél úgy, hogy füveskönyvet írsz a Tisza-tóról?
- A természet szeretete mindig jelen volt az életemben . 
Egyetemista koromban a társaimmal megalapítottuk a „Ter-
mészetjáró Tanszéket”, amely keretén belül rendszeresen 
kirándultunk a Bükkben . A kirándulásokról feljegyezéseket 
készítettünk a társaimmal, ami az ATK, avagy ’Az Túráknak 
Krónikája’ címet viselte . (Ma is megvan a fi ókomban 54 tú-
raleírással, e füzetem .) Talán ezt is nevezhetném a Tisza-tó 
füveskönyve kötetem előzményének is . Az egyetem elvégzé-
se után Tiszafüredre költöztem és először hobbiként és tol-
mácsként külföldiek, majd később magyarok számára is ve-
zettem túrákat . Egy idő után azt éreztem, a túrák során látott 
madarak és növények biológiai bemutatásán túl szeretnék 
többet is átadni a vendégeimnek, szerettem volna valamivel 
színesíteni az utakat . Ekkor találkoztam Sőrés Rozka népi 
mesemondóval . A családjának éppen csónaktúrát vezettem, 
amikor egy tündérfátyolmező mellett haladtunk el és ott arra 

kért, álljunk meg, állítsam le a motort . Kiült a csónak elejére és 
elmondott egy tündérmesét . Bele is került a könyvbe! És ez 
volt az, amit hiányoltam a túrákból: a történeteket . Elkezdtem 
ezeket gyűjteni és eredetileg csak füzetként szerettem volna 
kiadni, de olyan érdekesek, „színesek” lettek az anyagok, hogy 
végül könyv lett belőlük .

- A magyar nyelv tana hogyan kapcsolódik mindehhez?
- Ugyan mérnökként dolgozok, de mindig is érdekeltek a hu-
mán- és társadalomtudományok, mint például a történelem, 
a sumerológia és többek közt a magyar nyelv is . Az utóbbi 
tanulmányozásánál sokat segít a mérnöki „analitikus” gondol-
kodás . Az etimológia rejtelmeibe is beleástam magam és 6-8 
év kutatási anyagát a (R)Égi anyanyelvünk című könyvemben 
foglaltam össze . Ebben a magyar nyelv egyedülálló értékeire 
hívom fel a fi gyelmet úgy, hogy segítek eligazodni a különbö-
ző tézisek között . Majd innen csak egy ugrás volt az, hogy a 
nyelvet és a természetet összekapcsoljam .

- És ekkor írtad a Tisza-tó füveskönyvét.
- Igen . Ebben a Tisza-tó élővilágát és a magyar nyelvet kö-
töm össze . Például a tavon gyakran látott szárcsákról nem is 
gondolnánk, hogy nevének I . Béla Árpád-házi királyunkhoz is 
köze van . A szár szó eredetileg csupaszságot, kopaszságot 
is jelent . I . Béla királyunk beceneve Szár Béla volt, illetve róla 
még tudni kell azt is, hogy magas homlokú, azaz kopasz em-

A Tisza-tó 
füveskönyvében
összeér a természet és 
a nyelvészet
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Nálunk az Ügyfél az első!

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

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

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

A CSÓNAKMOTOROK KARBANTARTÁSÁT
SZERVIZAUTÓS KISZÁLLÁSSAL

A HELYSZÍNEN ELVÉGEZZÜK.

Aktuális akciókkal Vitara, S-Cross, Ignis, Swift, Swace modellek készletről azonnal!
Tesztvezetési lehetőség. Használtautó beszámítás, teljeskörű lízing ügyintézés.
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A vendégházban gyakori vendégek vagyunk mi magunk, tulaj-
donosok is . Megkérdeztem a gyerekeinket (11, 16, 16, 17, 19 
évesek), hogy nekik mi tetszik legjobban a Tisza-tónál, a nem 
nyári időszakban . 

A válaszaik:
“Jégen sétálni, látni közben a jég alatt alólunk “elisz-

koló” halakat. Korcsolyázni úgy, hogy nincs tömeg és nincs 
szabály, hogy csak körbe lehet menni. Horgászni. A befa-
gyott tavon sétálni, felfedezni azokat a részeket, amiket 
nyáron nem tudunk megközelíteni. Téli jégtúra, “vízenjá-
rás”. Környékbeli termálfürdőkbe menni. A cserépkályha 
elé bekuckózni és a tüzet nézni. Novemberben csónakázni 
20 fokban, napsütésben. A jacuzziból nézni a hóesést. A 
szaletliben ülni este és hallgatni a felettünk elhúzó vadli-
bákat, darvakat. Tavasszal látni az érkező gólyákat, amint 
elfoglalják a fészküket és az udvarban keresnek eleséget. 
A hidegtől kipirult arccal bemenni a házba és halászlevet 
enni. Bringázni úgy, hogy szinte senki nincsen a gáton. 1000 
darabos puzzle-t kirakni a nappaliban, a földön, a kályha 
előtt. Lefényképezni az őszi naplementét a tópartról. Ze-
nét hallgatni a jacuzziban. Kisétálni a kikötőbe. Étterembe 
menni vacsorázni. Csukázni. Az óriástrambulinban ugrál-
ni. A befagyott tó szélén kagylókat gyűjteni. Megnézni a 
tavasszal áradó folyót. Keszeget sütni kinti tűznél. Este 
együtt fi lmet nézni. Esti forró fürdő. Szépen megteríteni 
és együtt vacsorázni. A nappaliban együtt lenni, együtt té-
vézni, együtt jacuzzizni, együtt főzni.”

Négyévszakos Tisza-tó

www.villaholiday.hu

 Bartha Krisztián
 Tulajdonos, Villa Holiday Poroszló

Sosem fogjuk megunni! :-)

Érdemes kipróbálni.

Ha a Tisza-tónál töltünk egy-egy hetet vagy éppen csak 
pár napot, nagy különbséget fogunk találni a nyári és az 
azon kívüli időszakok közt. A nyarat jellemzi a nyüzs-
gés, a sok program, míg az év többi részében csende-
sebb a tó környéke, de messze nem “unalmas”. 
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SZERVIZAUTÓS KISZÁLLÁSSAL

A HELYSZÍNEN ELVÉGEZZÜK.
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A népviseletes baba minden nép kultúrájában az 
adott nemzet egyfajta képmása.
Bemutatásukkal a társadalom legnépesebb csoport-
jának, a régi parasztság öltözködési kultúrájának 
módját teszi közkinccsé a gyűjtemény. 

A múzeumban általában szegény embereket látunk ün-
nepi ruhában, bizonyos alkalmakra felöltözve jellegzetes 
viseletükben, mely a II . világháborúig visszatükrözte azt a 
képet, ahogy az ember saját magát látta . Viselete szoros 
összefüggésben volt életének minden megnyilvánulásá-
val, ünnepeivel és az ehhez kapcsolódó szokásrendsze-
rével, anyagi, társadalmi, kulturális, földrajzi helyzetével .
Kifejezte életkorát, családi állapotát és a mára már megszűnt 
életformáját is . Végigkísérte életének jelentős állomásait a 
pólyától a szemfedőig . 

A ruha egyidős az emberrel . Az idők folyamán állandóan 
változott, úgy anyag, mint formai vonatkozásban . Régen írat-
lan, de ugyanakkor mindenki számára kötelező szabályok 
szerint öltöztek . Elég volt valakire ránézni, s mindent lehetett 
róla tudni abból, ahogyan a nyilvánosság előtt megjelent . 
Legszembetűnőbben az életkoronkénti elkülönülést le-
hetett felfedezni . Ezt elsősorban a kelmék színéből, és a 
ruha kiegészítőinek díszítettségéből lehetett megállapítani . 
Ennek a két dolognak együtt mindig konkrét jelentése volt, 
pl .: lány, eladólány, menyecske, gyermektelen asszony, fi a-
talasszony, középidős, sőt öregasszony . A fehér és a piros 
szín a fi atalság jele volt . Az idősek sötét színekbe öltöztek . 
A fi atalasszonyok, középidősek színvilága tompább, átme-
netet képez a fi atal és idős nők színvilága között . Kendőjük 
mindig összhangban volt a ruhájuk színével . Ebből volt a 
legtöbb . Ez a kiegészítő minden asszony ruhatárában szin-
te jelrendszert alkotott . Megkötésének formája elárulta, 
hogy viselője templomban, faluban vagy munkában… stb . 
tartózkodott .

Előfordult az is, hogy egy-
egy színhez, ruhadarabhoz, 
viselési módhoz mindenütt 
ugyanaz a jelentés kapcsoló-
dott, pl .:
-  A nők szoknyája a kötény 

alatt legtöbbször hitvá-
nyabb anyagból készült .

-  Az ünnepi viseletet a leg-
drágább anyagból varrták, 
és díszítettségükben is 
különböztek a hétköznapi 
ruháktól . Aranycsipkével, 
bársonyszalaggal, fl itterek-
kel, különféle díszgombok-
kal cifrázták .

-  Először az új ruha temp-
lomban vagy temetésen 
került bemutatásra .

-  A női viseletben a mele-
gebb ruhát az idősebbek 
hordták . A fi ataloknak a 
rövid ujjú, lengébb anyagból 
készült ruházat illett, még a 
legcsikorgóbb hidegben is .

-  A lány eladósorba lépé-
sének jelölésére a párta 
szolgált, de a szüzességet 
is jelentette . Minden telepü-
lésen ez volt a legdíszesebb 
tartozék . 

-  A gyöngysor az ünnepi ruha 
fontos kiegészítője volt .

-  A főkötő csak a férjes 
asszonyt illette meg . Ezt az 
első gyermekének megszü-
letéséig hordta . 

Népviseletbe öltöztetett babák 
múzeuma Abádszalókon

Faluház 



111I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R 3I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

-  Házasságkötés után fedetlen fővel az asszony még 
otthon sem mutatkozhatott .
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-  Ha a kalap mellett a tollak, virágok száma páratlan volt, 
azt fejezte ki, hogy a legény még nem kötelezte el magát .
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A Kárpát-medence más-más tájain élő emberek sok-
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mentumok és kutatási eredmények alapján készültek . 
A kiállított viseletek autentikusságát segítette, hogy 
közülük több az eredeti keletkezési helyén készült . 
Sokféleségük, és a Kárpát-medence területét felölelő vol-
ta miatt a szakemberek megítélése szerint a gyűjtemény 
azért jelentős, mert hiányt is pótol . Sajnos, nincs egyetlen 

múzeumunk sem, ahol valamennyi magyarlakta település 
viselete együtt látható lenne!

Az abádszalókiak büszkék erre az intézményre, mely 
négy teremben tárja a látogatók elé a paraszti világ öltöz-
ködési kultúrájának legszebb, legtehetősebb ruháit . A nép-
viseletes babának nevelő ereje van, értéket őriz és közvetít . 
A múltat idézi, mely jelenünkre eleven hatással van . Segít 
abban, hogy ne felejtsük el azt a kort, amely ilyenné formált 
bennünket! 
 Steigauf Józsefné
 múzeumvezető 

Cím: 5241 Abádszalók, 
István király út 41.
Telefon: +36/20/669/4474

Kalandra vágysz? Szereted az extrém 
vízisportokat? Élsz-halsz a vízért? Vagy csak 
szeretnéd kipróbálni milyen a Tisza-tavon 
wakesurfözni?
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Tisza-tó Strand
Abádszalók

+36 30 958 8822

facebook.com/rivieravizisport
Insta: @riviera_watersports

Hiszen a kaland itt van... 
Riviera Vízisport
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Forró Anna sarudi gyökerekkel rendelkező népdalé-
nekes, vegyészmérnök, aki a nagysikerű Fölszállott a 
Páva című televíziós vetélkedőben is megmutatta te-
hetségét és a Tisza-tó környéki népdalok különleges 
hangzásvilágát. A Tisza-tónak nemcsak a vízi világát 
érdemes felfedezni, hanem a helyi népművészetet és 
a hagyományokat is.

KOVÁCS JANKA 

- Sarudi gyökerekkel rendelkezel – ott is nőttél fel?
- Nem ott nőttem fel . Az anyai nagymamám élt ott, és a csa-
ládom egy része még a mai napig is .  A szünidőkben nagyon 
sok időt töltöttem Sarudon . A családfánk ideköthető, már 
az 1700-as években említik az okiratok a Lőrincz és a Dege 
családneveinket . Nagyon jó visszaemlékeznem azokra az 
időkre, amit Sarudon töltöttem! Nagymamám sokat mesélt 
nekem a gyerekkoráról, a babonákról, a zenés-táncos mulat-
ságokról és persze gyakran énekeltünk is .

- A mamádnak köszönhető, hogy ma népdalénekes vagy? 
- A családom igen muzikális . Gyerekkorom óta énekelek kó-

rusban is, anyukám hegedűn játszik és a mamámmal 
is sűrűn énekeltem, tehát az egész családomnak 

köszönhetem . Először 16 évesen voltam nép-
dalversenyen, majd két év múlva elkezd-

tem tanárhoz járni . A mamám tanított 

nekem sarudi dalokat, de a helyi népdalok feldolgozásával 
2014-től kezdtem el foglalkozni, miután a Sarudi Pávakör 
egyik dalcsokrával részt vettem a Fölszállott a páva című 
vetélkedőben . Azért is döntöttem így, mert tudtommal, je-
lenleg senki sem foglalkozik kifejezetten a Tisza-tó népda-
lainak előadásával . 

- Hány és milyen sarudi népdalról lehet tudni?
- A népdalgyűjtés két legjelentősebb hazai képviselője: Ko-
dály Zoltán és Bartók Béla volt . Az ő és a későbbi gyűjtők 
munkáit jelenleg is meg lehet találni online adatbázisok-
ban . A Tisza-tó környékén igen sok dalt vettek fel az 1950-
60-as években . A legkorábbi Vikár Béla gyűjtőtől szárma-
zik, aki Átányon, Pélyen 1899-ben jegyzett dalt . A másik 
pedig Kodály Zoltántól, aki 1916 . augusztus 10-én, Kassán 
jegyezte fel az akkor 30 éves, sarudi származású Vizes 
Mátyás - lábadozó katonától (aki eredetileg földműves 
volt) az „A gőzösnek nyolc kereke” és az „Esik eső, csuhaj-
la! az árpa tallóra” című dalokat . Sajnos, Sarudon nem járt 
gyűjtő, így csak ez a kettő maradt fenn az utókor számára .

- A többi településről is találni dalokat? Melyek a 
környék különleges stílusjegyei?
- Igen: Poroszlón, Tiszafüreden, Ti-
szaderzsen és még megannyi 
településről is maradtak fent 
dalok és van, amelyek 
a mai napig ismer-

A Tisza-tó 
népdalait 
gyűjti 
a sarudi 
énekes FO

TÓ
: D

US
A 

GÁ
BO

R



115I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R 3I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

tek . A Tisza-tó környékének népzenei stílusjegyei a tó kö-
rüli néprajzi tájegységek (Kunság, Hortobágy, Hajdúság, 
Matyóföld, Palócföld) hangzásvilágának összemosódásá-
val jöttek létre . Általában az új stílusú népdalok a jellem-
zőek, de a hajdúsági, palócföldi dallamok között gyakran 
előfordulnak régi stílusú népdalok is . Ezekben a dalokban az 
akkori idők eseményeiről is képet kaphatunk: a szerelmekről, 
a halálokról és az akkori munkafolyamatokról .

- Te is gyűjtesz dalokat?
- A szó klasszikus értelmében nem, azaz nem úgy, mint 
Kodály vagy Bartók, hiszen ezen a vidéken már nincsenek 
olyan dallamok, amelyeket még nem jegyeztek le . Külön-
böző adatbázisokból válogattam ki azokat a Sarudhoz és a 
tóhoz köthetőeket, amelyek ugyanakkor az Alföld egyéb te-
rületein nem általánosan elterjedtek . Emellett Csörgő Má-
téné Mazug Mária családi felvételeiből is szemezgettem: 

ő volt Sarud nótafája a két világháború között . Az 1950-es 
években rádiófelvétel is készült vele és megosztotta velem 
a saját, CD-re rögzített anyagát . Ezek közül az egyik szemé-
lyes kedvencem a „Kiskertembe tulipántot ültettem”, ami 
kicsit eltér a hivatalos, Tard községben felvett változattól . 
Ezeket egy-egy fellépésen vagy gyerekeknek szóló táborok-
ban is szoktam énekelni, tanítani .

- Amikor nincsenek fellépéseid, akkor hol lehet ezeket meg-
hallgatni?
- Van egy Youtube csatornám, ahol elérhetőek a dalok, vi-
szont szeretnék már újra fellépni, hiszen ezek csak élőben 
hangzanak igazán jól . Tudásomat nagyon szívesen adom 
tovább, énekelem, tanítom a Tisza-tó környéki dalokat gye-
rekeknek és felnőtteknek egyaránt . Gyermekeim szintén 
zenélnek népi furulyán, citerán, akikkel szívesen lépünk fel 
közösen is . 
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Ismerje meg hazánk egyik legszebb 
természeti csodáját a Tisza-tavat!

Nyugodt, csendes környezetben szeretne 
pihenni, messze a város zajától?

Tökéletes választás 
a Pipacs Vendégház Poroszlón.

• Vendégházunk 8 db 4 fős szobával rendelkezik, amely külön fürdővel és 
WC-vel van felszerelve, ezen felül a szobákban hűtő és TV is rendelkezésre 
áll a vendégek számára.

• Ingyenes WiFi a Vendégház területén.
• A földszinten található egy közös konyha, ezen felül lehetőség van 

bográcsozni és grillezni, amelyhez fát is biztosítunk.
• Vendégeink számára ingyenes zárt parkolási lehetőség az udvarban.
• Kitűnő választás csapatépítő tréning lebonyolítására, akár sátrazási 

lehetőséggel is.
• Kisebb vendégeinket sem felejtettük el, hisz az apartman területén 

található egy játszótér, hogy a gyerkőcök se unatkozzanak.
• Nagyon jó lehetőség a Tisza gát, amelyen az egész Tisza-tó körbe 

tekerhető a teljes 64 km, hatalmas élményt biztosít, rengeteg természeti 
csodával fűszerezi az aktívan eltöltött időt.

• Poroszlótól mindössze 10 km-re található a Tisza-tó fővárosa Tiszafüred, 
amely számos programmal várja az idelátogatókat.

Web: www.pipacsszallas.hu 
Facebook: www.facebook.com/pipacsszallas
Tel: +36/70-240-1102 • E-mail: pipacstourism@gmail.com 
Cím: 3388 Poroszló, Üdülősor 3.
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1037 Budapest, Gyöngysor u. 10-12. • webáruház: www.maritimehajosbolt.hu • www.maritime.hu
Telefon: 06 1/367-4905 • 0630/933-0669

Minden, ami hajózás!

30 ÉVESEK LETTÜNK!



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

www.alfoldfa.hu • Tel.: +36-20/916-8122

Már csak pár hét és elérkezik hozzánk a várva várt 
nyár. A zord időjárás elmúltával egyre többünknek 
jön meg a kedve a ház körüli munkálatokhoz. Ebben 
a cikkünkben segítünk Önnek még esztétikusabbá, 
látványosabbá varázsolni kertjét, pergola elkészíté-
séhez, terasz és előtető építéséhez kínálunk alap-
anyagokat.

Gyalult padló:
Gyalult padló termé-
keink Finnországból 
származnak .  Az észa-
ki lucfenyők sokkal 
tartósabbak és erő-
sebbek, mint az egyéb 
fenyőfajták . Az összes 
termék műszárított és 
gyalult . A gyalulásnak 
és szárításnak köszön-
hetően kevésbé kitett a 
gombák és a károko-
zók hatásainak, vagyis 
jelentősen megnő a 
faanyag élettartama . 
A beérkezés után a 
termékeket raktárban 
tároljuk, védve az idő-
járástól .
Gyalult gerendák:
Alacsony nedvességtartalma miatt előnyös előtetők, bel-
ső helyiségek gerendázatához is . Nem reped, nem csa-
varodik, nem vetemedik úgy, mint a natúr fűrészáruk . 
Ezek a gerendák gyalultak, az élek kerekítettek .  A termékek 
fóliával csomagoltak, így a legmagasabb minőséget tudjuk 
biztosítani . A gyártói minősítés A/B, a VEH szabvány szerint .
Rétegragasztott gerendák:
Rétegragasztott vagy más néven BSH gerenda . A rétegra-
gasztott gerendát nem magából a kivágott fából fűrészelik ki, 

hanem szárított, gyalult   lamel-
lákból  épül fel, és egy speciális 
anyaggal ragasztják össze őket . 
Az eljárásból adódóan az ilyen 
gerenda nem hajlik, nem csa-
varodik . A ragasztóanyag az 
élőlényekre nézve teljesen ártal-
matlan .

Kiegészítő termékeket is tudunk ajánlani, pl . oszloptartót, 
melyből nálunk megtalálható a dübelezhető és betonozható .  
Fontos, hogy minden kötőelemünk CE minősített és főként 
Németországból származik .   

A termékek felületkezelésére Remmers termékeinket 
javasoljuk . Vékonylazúrjaink igen széles színválasztékban 
elérhetőek . Kültéri felhasználásra ajánljuk kerítések, osz-

lopok, lambériák, hajópadlók 
festéséhez . Összetevői kö-
zött van biocid is, amely véd 
a rovarok, a gombák és a ké-
külés ellen . Félig mérettartó 
és nem mérettartó szerke-
zetekre is megfelelő, ugyanis 
nem képez fi lmréteget, ezért 
az anyaggal együtt „mozog” . 
Megfelelő felhasználás ese-
tén az első felújító kezelés 
csak 3-5 év múlva esedékes, 
de az időjárásnak kevésbé 
kitett helyeken ez a többszö-
rösére is nőhet . 

Teraszburkolatokhoz a 
Remmers család olajait java-
soljuk . Ezek közül vizes bázisú 
(Gartenholz-Öl) és oldószer 
bázisú (Plfege-Öl) ápoló anya-
gok elérhetőek . Nagyon egy-

szerű a felhasználásuk, csupán rá kell kenni a felületre, meg 
kell várni a száradási időt és a fent maradt réteget ronggyal le 
kell törölni . Olajaink vízzáró tulajdonsággal rendelkeznek . 

Végül, de nem utolsó sorban a 
vágott fa felületekre bütüvédőt 
ajánlunk . Színtelen és vizesbázisú, 
a vágott rész felülete megkemé-
nyedik, ezáltal létre jön egy vízzáró 
réteg, ami meggátolja a szálak vé-
gén a repedések kialakulását .

Akár pergolával kívánja megnövelni a külső teret kertjé-
ben, akár teraszt vagy előtetőt építene, biztos lehet ben-
ne, hogy minőségi alapanyagainkkal csodaszép elemmel 

gazdagodik majd kertje. 

Keressen bennünket, hogy mielőbb 
élvezhesse kertje új gyöngyszemét! 

Készítsen pergolát, 
teraszt, előtetőt!
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A Tisza-tavi nyaralás elmaradhatatlan programja a 
kerékpározás. A Tisza-tavi kiskör a fejlesztéseknek 
köszönhetően évről évre kínál újdonságokat, de aki 
egy kis versenyt szeretne belevinni vagy másfelé 
kalandozni, számára is tartogat érdekességeket a tó 
környéke.

KOVÁCS JANKA 

Az Év Kerékpárútja lett a Tisza-tavat átszelő 
kerékpárút
2020 . június 20-ra készült el a Tiszafüredet és Poroszlót ösz-
szekötő kerékpárút, ami a 33-as út mentén, a vízen ível át . 
Korábban az autóforgalom mellett lehetett csak haladni a 
két település között, de a megépült 6,5 km-es kerékpárútnak 
köszönhetően ezen a szakaszon már autóforgalomtól elsze-
parálva lehet tekerni . Mindez 2020-ban meghozta a kerékpá-
rozási kedvet, és minden eddiginél több, mintegy 80 .000 brin-
gást számláltak meg a kerékpárúton . 

A híd átadásának évében hívta életre az Év Kerékpárútja 
megválasztását „A Közlekedési Kultúra Napja” programso-

rozat keretében a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata, az 
Aktív Magyarország, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ, a Magyar Közút Nonprofi t Zrt . és a Magyar Kerék-
párosklub . Ezt követően, egy év múlva a legjobb 11 közé 
szavazta be a közönség ezt a kerékpárutat, ami idén május 
11-én megnyerte az Év Kerékpárútja címet . 

Összesen 11 .596 szavazat érkezett a címre esélyes 
kerékpárutakra, ebből a Tisza-tavi 2 .976-tal lett az első, a 
Deseda-tavi 2 .880-nal a második, míg a dobogó harmadik 
fokára az Oroszlány–Tatabánya kerékpárút állhatott fel 
892 vokssal .

A címet egy éven át fogja viselni a kerékpárút . Várható-
an molnár- és füsti fecskék csicsergésétől lesz hangos, hi-
szen május végéig közel 600 műfecskefészket helyeznek 
ki a díjnyertes út mentén .

Szuper a Tisza-tavi kerékpáros infrastruktúra
Aki esetleg még nem tekerte körbe a tó 67 km-es gátkoroná-
ját, mert például attól tart, hogy nem fogja bírni, az ne essen 
kétségbe! A Tisza-tónál több helyen is vízitaxival is várják a 
kerékpárosokat . Ez annyit jelent, hogy a túlpartra motorcsó-
nakkal viszik át a megfáradt kerékpárost, aki így lerövidítheti, 
egyben színesítheti a túráját egy kis csónakázással .  

Tisza-tavi kalauz 
bringásoknak

FOTÓ: AÖFK
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Aki a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumtól bérel biciklit, az 
a bérléshez - szükség esetén - defektszolgáltatást vehet 
igénybe . Ez azt jelenti, hogyha útközben bármilyen műszaki 
probléma adódik és értesíti erről a centrumot, akkor onnan, 
a szervizautóval kiérkező szerelő meg tudja javítani a brin-
gát, hogy tovább lehessen tekerni, vagy ha belefáradtunk 
és feladnánk a további távot, abban az esetben a defektes 
biciklivel együtt bennünket is visszaszállít a kiindulópontra . 

Kerékpáros pihenőhely egyre több partmenti település 
gátkoronája mentén található, ahol a műszaki problémával 
küzdő kerékpárosoknak segíteni tudnak . Ilyen például Po-
roszlón a Madárpart Pihenő, Tiszaderzsen a Horgászbüfé, 

Kiskörén a Ring-a-Tó, Sarudon az Élményfalu kerékpárköl-
csönzője, a tiszafüredi Stég Szabadidőközpont, vagy az 
abádszalóki Tisza-tó Strand bejárata mellett, az idén nyá-
ron megnyíló kerékpárkölcsönző .

Egy hűsítőre szinte bármelyik kikötőben meg lehet állni . A 
fentebb felsorolt kerékpáros pihenők is rendelkezésre állnak: 
gyrossal, hamburgerrel, lángossal és egyéb, gyorsan elké-
szülő fi nomságokkal várják a betérőket . Ennél komolyabb 
fogásért azonban a települések központjába kell betekerni . 

Aki mindezek után még mindig fél nekivágni és egyfenékkel 
végigtekerni a 67 km-es gátkört, az nyugodjon meg, menni 
fog! 2020-ban mintegy 80 .000, azaz egy kisvárosnyi ember 
tette meg az utat, valamint annyi szépséges látnivaló van, 
hogy a tervezettnél úgyis több pihenőt szükséges tartani .

Egy dolgot ne felejtsen el egy kerékpáros sem: a Tisza-tó 
gátja nem csupán kerékpárút! A KRESZ szabályai itt is 
ugyanúgy érvényesek, hiszen a gátra az autósok is felme-
hetnek, de csak korlátozottan, hiszen a nyári időszakban 
teljesen nem lehet körbeautózni . A Tisza-tó gátja csak félig 
kerékpárút, félig pedig az autósoké .

Júniusban debütál a Tisza-tó első kerékpáros 
kihívása! 
A Túrafüggő Túrablog országszerte szervez teljesítménytúrá-
kat, futóversenyeket és 2021 nyarán a Tisza-tavat is bevon-
ják legújabb kihívásukba . A „Hello, Tisza-tó!” névre keresztelt 
program során a tó 67 km-es gátkoronáját kell körbetekerni 
a megadott szintidő alatt: Sarud Fröccsteraszán becsekkol-
va, innen indulva Kisköre felé, majd Abádszalók irányába és 
Tiszafüreden, Poroszlón keresztül egészen vissza a kiinduló-
pontig, Sarudig . Minden településen egy-egy helyi szolgáltató-
nál ellenőrzőpontot helyeztek el, amit egy telefonra letölthető 
térkép és webes applikáció alapján lehet megtalálni . A prog-
ramba bekapcsolt partmenti szolgáltatók kedvezményekkel 
várják a résztvevőket .

Keresd fel a Tisza-tó szelfi pontjait! Tiszafü-
reden a megújult Főtéren vár egy szelfi keret, 
valamint Poroszlón, a Sarokház cukrászdával 
szemben is érdemes megállnod egy fotóra!



121I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R 3

- Aki szeretne egy kis újdonságot becsempészni a Ti-
sza-tavat megkerülő kerékpározásba, annak mindenkép-
pen ajánljuk ezt a kört! Megtételéhez 36 órás szintidőt 
állítottunk be, így aki többnapos kerékpártúrát tervez, az 
is teljesítheti. Az út során, a településeken helyeztünk el 
olyan pontokat, ahol be kell jelentkezni. Így ezzel egy kis 
játékot is csempésztünk a kirándulásba, nem is beszélve 
arról, hogy a környéken megannyi látnivalót is fel lehet így 
fedezni. A „Hello Tisza-tó!” kerékpáros kihívás első résztve-
vője Kovács Janka, az I love Tisza-tó magazin főszerkesz-
tője volt – fogalmazott Tolnai Balázs a Túrafüggő Túrablog 
vezetője, ötletgazdája . 

A Tisza-tótól innen, s túl!
A Tisza-tó nagykörről igen kevés szó esik, pedig legalább any-
nyira szép, mint a megszokott 67 km-es . Ez sokkal rövidebb: 
csupán 40 kilométer, és még kompozni is lehet . Tiszafüredről 
indulva Poroszló felé kell venni az irányt, majd jobbra kanya-
rodva lehet végigtekerni a gáton, Tiszabábolnán keresztül 
egészen Tiszadorogmáig . A murvás, illetve néhol aszfaltozat-
lan út a Tiszavalki-medencében található Madárrezervátumot 
is érinti . Érdemes fürdőruhát is magunkkal vinni, hogy meg-
mártózhassunk Tiszabábolna felújított szabadstrandjának 
vízében . Innen pár perc alatt érhető el Tiszadorogma . Kikö-
tőjébe lesétálva a tiszai panorámában gyönyörködhetünk . A 
komppal átjutva a túlpartra, a Göbe-erdő Természetvédelmi 
Terület szélére érkezünk . Ez egy olyan érintetlen terület, amely 
megőrizte a tó létrejötte előtti arcát . A gát másik oldala már 
aszfaltos, melyen 15 km-t szükséges még tekernünk, hogy 
Tiszafüredre visszaérjünk .

A kört júniustól lehet elérni 
a turafuggo.hu oldalán, vagy 
a QR kód beolvasásával: 
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Híres hortobágyi betyárok is látogathatták 
az idén 300 éves Patkós Csárdát
Tiszafüred közigazgatási területén, ám attól mégis 
néhány kilométerre távolabb, a Hortobágy kapujában 
áll a Patkós Csárda, ami idén már 300 éves múltra 
tekint vissza. Messziről kitűnik az út menti csárda, 
amelynek történetét Szundi Balázs tulajdonos és 
lánya: Anett, a csárda vezetője a mai napig kutatja.

 KOVÁCS JANKA 

A Patkós Csárda a Tisza-tó kör-
nyékének egyik legrégebbi ven-
déglátó egysége . Szundi Balázs 
éppen harminc éve vásárolta 
meg a csárdát . Tavaly adta át 
lányának és az ő párjának: Gá-
bornak, hogy együtt öregbítsék 
tovább a nehéz és kitartó mun-
kával kiérdemelt hírnevet .

Nemcsak a megjelenésében, hanem a kínált ételekben 
is a népi, magyar konyhára helyezik a hangsúlyt . A csárda 
nemcsak kívülről hívogató, hanem belülről is . A hideg, téli 
napokon hangulatos búbos kemence melengeti a vendé-
geket, míg nyáron a kellemes hűvöst adó vastag falak és a 
parányi ablakok próbálják kint tartani a forróságot .

A 2020-ban épített faszerkezetű terasz alatt a korábbi 
gémeskút is fellelhető - igaz kútgém nélkül, de megőrizték 
az utókornak . A jó idő beköszöntével az éhes és szomjas 
vendégeket e fedett kerthelyiségben is kiszolgálják, akiket 
a környék legnagyobb fecskecsapata is „elszórakoztat” ta-
vasztól őszig . A belső térben egy óriási Rózsa Sándor fest-
mény is látható a falon . Az utóbbira még visszatérünk, de 
kezdjük az elején!

Gábor rengeteg időt töltött a csárda múltjának kutatá-
sával: korabeli forrásokat tanulmányozott levéltárakban, 
térképeket böngészett és az általa fellelhető összes doku-
mentumot átbogarászta . Sajnos, nem sok információ ma-
radt fenn az épületről, de amit jelenleg tudni lehet róla, az 
a történelem és a Hortobágy romantikus világát kedvelők 
számára így is igazi csemege lehet .

- A legelső térkép, amin megtaláltam a csárdát, az 1721-
ből való. Akkor nem itt a mai helyén állt, hanem néhány tíz 
méterrel észak felé, a megyehatáron. A betyárok nagy örö-
mére, hiszen a pandúrok csak a megyehatárig üldözhették 
őket, így megfelelő portyázóhely lehetett.

A Patkóst, az Erdélyből érkező, ún. „sóút” mellé építették, 
hogy a kor legforgalmasabb útja mellett hírt átadó és pihe-
nőhelyként szolgáljon az utazóknak. A sóút mentén több 
csárda is fennmaradt, rajtunk kívül például a Látóképi, a 
Meggyes, a Kadarcsi vagy a Hortobágyi is– mesélte Gábor. 
Ezek a csárdák nagyjából hasonlókorúak és körülbelül egy 
járónapra helyezkednek el egymástól.
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Az elnevezés történetét még nem tudták pontosan kideríteni, 
de annyi biztos, hogy mellette egy ugyanazt a nevet viselő tanya 
is működött évtizedeken át . 

- Csak tippelni tudunk az elnevezést illetően. Talán lovakat pat-
koltak itt a hosszú utak során és azért kaphatta ezt a nevet, vagy 
az építtető, esetlegesen az itt élő tanyatulajdonos neve lehetett 
ez – tette hozzá Szundi Balázs .
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szült. Ekkor már a mostani helyén áll az épület. Mi az 1721-es 
évet jelöltük meg születésnapjaként, így idén töltötte be a 300. 
„életévét” – ismertette a tulajdonos .
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feltöltött .

A 300 éves csárdát vélhetően a hortobágyi és a környékbéli be-
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választotta és rendszeresen kergette szét a karcagi és a mező-

túri állatvásárokat . Az 1800-as évek első évtizedeiben a bihari 
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tett fatábla feliratán is olvasható . 
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ténetét a Szundi család kezdte újraírni, amióta harminc éve a 
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tatjuk ennek a hagyományát – zárta szavait Balázs .
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mini játszótérrel kedveskedünk!
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A PATKÓS CSÁRDA a Hortobágy nyugati 
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Tiszafüred (33-as út egyeki elágazás) 
Tel.: +36-30/278-7373 • www.patkoscsarda.hu • patkoscsarda@gmail.com
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 KOVÁCS JANKA 
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Az emberek alapvetően nem 
szeretik a változásokat, pedig a 
változásra való képesség sosem 
volt ennyire fontos, mint most. 
Miért nem szeretjük? Máskor 
miért tud mégis jó lenni? Egyál-
talán mi is az a változás? Hogyan 
kapcsolódik össze vele a krízis, a 
stressz, a fejlődés, a válság és a 
konfliktus?

Az elmúlt év őszén ezek a gondolatok 
cikáztak a fejemben . Egyre többször 
hallottam, hogy „ezután már semmi 
nem lesz olyan, mint amilyen eddig 
volt”! Életemben a munka rész visz-
szább csúszott és több lett a szaba-
didőm . Sétáim alkalmával próbáltam a 
gondolataimat rendezgetni, átgondolni 
a munkához való hozzáállásomat, a 
csokoládé-bonbon üzlet dolgait .

Ekkortájt érkezett hozzám egy 
e-mail, amelyben egy ifjú hölgy: 
Nesz mélyi Réka arról értesített, hogy 
tetszik neki a „munkásságom” . Ő is 
a Tisza-tó szerelmese és szívesen 
segítene abban, hogy az „Egy csepp 
Tisza-tó” még inkább környezetbarát, 
mások számára is ezt sugalmazó, 
korszerű, követendő termékké váljon . 

Így kezdődött el az én „létrámnak” a 
megépítése fokról-fokra és még csak 
az első-második foknál tartok, földkö-
zelben .

Két hónap gondolkodási idő után, 
2021 . január végén kértem csak a se-
gítő közreműködését az általam ter-

vezett változásokhoz, amelyeket két 
irányban indítottam . Alapvető elvárás 
volt a környezettudatosság, az ezáltal 
sugalmazott „Tisza-tavi természetes-
ség” felvállalása és üzenete . Mottónk 
a következő lett: VÉDD-ÓVD-VIGYÁZD 
a természetet, mert ez az otthonunk! 
Nagyban befolyásolta és jelen ide-
jűvé tette ezeket a szavakat Balogh 
Zsóka: A sulyom élete c . verse, 
amit ezúton is köszönök neki! 
Így született meg a kör-
nyezettudatosság el-
vei alapján az általunk 
használt alapanyagok, 
csomagolóanyagok, tisz-
títószerek, reklámanyagok, 
információs csatornák felülvizs-
gálata, a változtatások ütemezése, 
forrás és időbeni meghatározással .
Ezen gondolatok jegyében és azok 
többszöri átbeszélése, egyeztetése 
után indult meg Réka keze és fordítot-
ta le rajzos-grafi kai formára a fejében 
megszülető, a felvetésekre adandó 
válaszokat . Egyezett az elképzelé-
sünk: egyszerű formák, minimalizált 
és visszafogott színek, anyagtakaré-
kosság és egymásra épülő, egymást 
támogató megoldások .

Az első, ami elkészült: a dizájn-
forma- és színvilág . Ezek alapján 
már tovább tudtunk lépni a honlap: 
www.egycsepptiszato.hu irányá-
ba . Korábbi honlapunkat ugyanis 
 .hu végződésűre váltottuk és van 
info@egycsepptiszato.hu elektroni-
kus címünk is . Megváltozott facebook 
oldalunk is, www.facebook.com/
egycsepptiszato, ahol a napi közzé-
tételeket, kapcsolattartást tudjuk bo-
nyolítani, leginkább csokoládéügyileg . 

Ugyanezekkel a dizájn elemekkel, 
színekkel került ki a nyomdagépek 
alól az A/5 méretű, leporelló kiadvá-
nyunk és névjegykártyánk . 

A másik irány, ahol változást veze-
tünk be: az a csomagolás, a csoma-
golástechnika . Úgy gondoltam, hogy 
6 . éve vannak termékeink a piacon és 
megérettek egyféle „arcfelvarrásra” . 
Így születtek meg legújabb doboza-
ink az új logónyomással . Megma-
radt a régi barna-arany színhaszná-
lat, de változott a grafi kai megoldás . 

A táblás csokoládék csomagolóanya-
ga viszont nagyot változott . Korábban 
celofán és logós díszítésű lezáró volt, 
most élelmiszerbarát fóliázású cso-
magolópapírt használunk, ami ráadá-
sul lebomló anyagú . Az információ 
tartalma háromnyelvű (magyar, angol, 
német) vonalkóddal ellátott, vagyis 
bármely kódolvasót használó üzlet-
ben, boltban könnyen kezelhető . A 
Tisza-tó természetére jellemző, ötféle 
grafi ka készült: halas, tavirózsás, ké-
részes, kárókatonás és nádas madár-
ral . További változás lesz a kistáblás 
csomagolásánál, a szemenkénti, két 
szemes stb . kiszereléseknél is . 

Ez évben kiteljesedik az ÜDVÖZ-
LET csokoládénk skálája . Június vé-
gére mind a 16 Tisza-tavi település 
ÜDVÖZLŐ csokoládéja, ha máshol 
nem is, de a készítés helyszínén (5241 
Abádszalók, Őszike út 2.) megvásá-
rolható lesz .

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” 

(Weöres Sándor: A teljesség felé)
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VITORLÁS VENDÉGHÁZ 
5241 Abádszalók, Őszike út 2.
Tel.: +36(20) 669-4462
E-mail: info@egycsepptiszato.hu
Web: egycsepptiszato.hu

ILDI AJÁNDÉKBOLT
5241 Abádszalók, Deák F. út 1/10. 
Strandhoz vezető üzletsoron
Tel.: +36(20)667-0771

 https://www.facebook.com/jelencsikne

KUPÍR PAPÍR ÉS AJÁNDÉKBOLT 
5350 Tiszafüred, Piac tér 38/A
Tel/Fax: 06(59) 511-256. 
E-mail: kupaineedit@gmail.com

VARÁZSHÁZ AJÁNDÉKBOLT
5350 Tiszafüred, Fő út 31. 

HOTEL BALNEUM
5350 Tiszafüred, Húszöles út 27. 
+36(59)886-200 • www.balneum.hu 

TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM AJÁNDÉKBOLT
3388 Poroszló, Kossuth u. 41.
Tel.: +36(30) 399-5735

ÉVA MAMA HELYI TERMÉK BOLTJA
3388 Poroszló, Fő út 5. • Tel.: +36(30) 239-7455

 https://www.facebook.com/Éva-Mama-sajt-és-delikátesz-boltja/

ÁRUSÍTÓHELYEK

A természet védelme érdekében be-
szüntettük a reklámszatyros árusítást 
és alternatív megoldásokat kínálunk . 
Beszereztük a lebomló anyagból ké-
szített, ingvállas szatyrot . Készíttet-
tem logózott, fonott füles, barna tás-
kát . Rendelkezésre áll több méretben 

textiltáska nádas–
madaras logóval, 
helyi varrású 
textiltáska tulipá-
nos-patchwork var-
rással . Visszahozzuk a 
régi szatócsboltos, barna 
pékárus zacskók használatát, 
pecsételt logóval . 

Tervezzük a bonbonok cso-
magolásmentes árusítását, 
de ehhez még szüksé-
günk lesz további beru-
házásokra . Tervezzük 
egy saját webáruház 
indítását, de addig is a 
webes oldalakon elérhetőek 
leszünk .

Középtávon egy saját, önálló csoko-
ládémanufaktúrát és egyben elárusító 
helyet szeretnénk kialakítani, további 
sulyomalapú termékeket kreálni és 
forgalmazni, a viszonteladói hálóza-
tot növelni .    

Hosszútávon pedig szintén a 
környezetbarát működés jegyében, 
legalább egy elektromos- benzines 
szállítójármű beszerzését szeretnénk 
megvalósítani .

Nekem, nekünk így telt az elmúlt kö-
zel félév, és ezzel szeretnénk a Tisza-tó 
élővilágáért, a jövőnkért, az itt élőkért és 
az idelátogató turistákért tenni! 

Tarts velünk: 
VÉDD–ÓVD–VIGYÁZD 
a természetet, mert ez 

az otthonunk! 

GYÖNGY ABC – ÉLELMISZERBOLT
3386 Sarud, Széchenyi út 2. 
Tel.: +36(20)406-7117 

 https://www.facebook.com/tiszataviminizoo

MINIZOO
3386 Sarud, Kossuth út 253.
Tel.: 06(20)434-3704

 https://www.facebook.com/tiszataviminizoo

SULYOM TÁJÉTTEREM 
3386 Sarud, Kossuth út 2. 

 https://www.facebook.com/sulyometterem

TOURINFORM IRODA - SZOLNOK
5000 Szolnok, Hild tér 1.
Telefon: +36(56)420-704

COOP ÁRUHÁZAK SZOLNOK:
COOP Szolnok, Ady Endre út
COOP Szolnok, Kossuth tér
COOP Szolnok, Jubileum tér (Szolnok ABC) 
COOP Szolnok-Szandaszőlős, Krúdy Gyula út
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válaszokat . Egyezett az elképzelé-
sünk: egyszerű formák, minimalizált 
és visszafogott színek, anyagtakaré-
kosság és egymásra épülő, egymást 
támogató megoldások .

Az első, ami elkészült: a dizájn-
forma- és színvilág . Ezek alapján 
már tovább tudtunk lépni a honlap: 
www.egycsepptiszato.hu irányá-
ba . Korábbi honlapunkat ugyanis 
 .hu végződésűre váltottuk és van 
info@egycsepptiszato.hu elektroni-
kus címünk is . Megváltozott facebook 
oldalunk is, www.facebook.com/
egycsepptiszato, ahol a napi közzé-
tételeket, kapcsolattartást tudjuk bo-
nyolítani, leginkább csokoládéügyileg . 

Ugyanezekkel a dizájn elemekkel, 
színekkel került ki a nyomdagépek 
alól az A/5 méretű, leporelló kiadvá-
nyunk és névjegykártyánk . 

A másik irány, ahol változást veze-
tünk be: az a csomagolás, a csoma-
golástechnika . Úgy gondoltam, hogy 
6 . éve vannak termékeink a piacon és 
megérettek egyféle „arcfelvarrásra” . 
Így születtek meg legújabb doboza-
ink az új logónyomással . Megma-
radt a régi barna-arany színhaszná-
lat, de változott a grafi kai megoldás . 
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ga viszont nagyot változott . Korábban 
celofán és logós díszítésű lezáró volt, 
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sul lebomló anyagú . Az információ 
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bármely kódolvasót használó üzlet-
ben, boltban könnyen kezelhető . A 
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ral . További változás lesz a kistáblás 
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Ez évben kiteljesedik az ÜDVÖZ-
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Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” 

(Weöres Sándor: A teljesség felé)
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már 6 090 000 Ft-tól1

Active 1.2 PureTech 100 LE

2008

 PEUGEOT 2008
Peugeot i-Cockpit® vezetőhely, automata vészfékező rendszer, mobiltelefon-tükrözés

 A Peugeot 2008 vegyes fogyasztása WLTP szabvány szerint: 4,5–6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 118–136 g/km.

1Jelen ajánlat a 2021. április 5. és 2021. május 31. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100 vásárlása esetén.  
A fenti kedvezményes ajánlat teszt és használt Peugeot 2008 vásárlására nem vonatkozik. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép 
illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az 
akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben, illetve keresse fel a www.peugeot.hu honlapot!
*Minden 2021. január 1. után megrendelt, új Peugeot személygépkocsi vásárlása esetén minden magánszemély ügyfél számára biztosított 3 év szerződéses gyári jótállás 
mellé most +2 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást, míg minden flotta 1 kedvezményre jogosult belföldi székhelyű jogi személy részére biztosított 2 év 
szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott 
jótállás a 2, illetve 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának 
történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes, egyedi flottamegrendelésekre és  
flotta 2, illetve flotta 3 kategóriára nem vonatkozik. Az akció elektromos és hibrid Peugeot személygépjárművekre nem vonatkozik.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi 
szerződésben, a Szervizfüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

A AJÁNLJA.A -T

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

100 000 KM-ig
további feltételek**   5ÉV GARANCIA

Peu_2008_Dealer_A4.indd   1 13/04/21   08:10
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KARCAG
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JÁSZBERÉNY
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Tel.: (57) 505-300
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A magazin nyári lapszámában régiónk két ételreceptjét szeretném megosztani az 
olvasókkal.Elsőként egy ízletes, laktató, magyaros ételről szólnék. Aki nem ismeri, 
még nem kóstolta, érdemes kipróbálnia! Bár kissé macerásnak tűnik, viszont megéri 
a fáradságot, hogy egy fi nom, magyaros ételt tegyünk az asztalra!
Desszertként pedig a híres Ferdinánd tekercsről írok, amely egykoron lakodalmak-
ra készült, elsősorban Karcag térségében. Ha megsütik, rá fognak döbbenni, hogy 
legközelebb dupla adagot érdemes készíteni belőle, olyan fi nom!
 Kövér Gábor
 Tisza-tavi szakács

RÓZSI MAMA BICSKÁS PECSENYÉJE
Hozzávalók: 30 dkg füstölt szalonna, 60 dkg sertéscomb, 20 dkg vöröshagyma, 
30 dkg lecsó vagy 40 dkg paprika és 20 dkg paradicsom, 15 dkg mustár, 2 cso-
mag petrezselyemzöld, bors, só

Elkészítés: 
A szalonna felét csíkokra vágjuk, a sertéscombot felszeleteljük, majd kiklopfol-
juk . A mustárt kevés borssal és kevés zsiradékkal összekeverjük és megkenjük 
a hússzeletek egyik oldalát . Két szeletet a mustáros oldalukkal összefordítunk, 
majd spékelőtű segítségével a csíkokra vágott szalonnát alul-felül áthúzzuk és 
összetűzzük .  Ezután lisztbe forgatjuk, majd serpenyőben, forró olajban oldalan-
ként 4-4 perc alatt megsütjük . Jól lecsöpögtetve egy tálra rakjuk . Visszamaradó 
zsírjában az apróra vágott vöröshagymát közepes lángon, kevergetve 4-5 perc 
alatt megfonnyasztjuk, majd hozzáadjuk a szalonna másik felét apróra kockáz-
va, a mustárt, az apróra vágott petrezselymet, a lecsót vagy a paradicsomot, 
paprikát . Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk és zsírjára pirítjuk kétszer-háromszor 
megismételve, majd felöntjük csontlével vagy kevés vízzel . A hússzeleteket egy-
más mellé helyezzük egy nagyobb tepsiben, ráöntjük az elkészült, sűrű szaf-
tot és fóliával letakarva 160 °C-on puhára pároljuk . Sültburgonyával tálaljuk .
 Jó étvágyat kívánok!

FERDINÁND TEKERCS
- A KARCAGI TÉRSÉG HÍRES ÉDES, KELT TÉSZTACSIGÁJA - 

50 dkg lisztbe morzsolunk 5 dkg vajat, hozzáadunk 2 kanál réteslisztet és 1 csomag 
vaníliás cukrot . 4 dkg élesztőt megfuttatunk 2 dl tejben, majd a liszt közepére öntjük . 
5 dkg cukrot, 5 tojássárgáját, pici sót teszünk a tésztába és nagyon jól kidolgozzuk . 
Belisztezzük a tetejét és kelni hagyjuk, míg a duplájára nő . Közben elkészítjük a kré-
met: 20 dkg vajat, 20 dkg cukorral és két vaníliás cukorral habosra keverünk . A meg-
kelt tésztánkat szögletesre és kb . 0,8 cm vastagra nyújtjuk . Megkenjük a krémmel és 
felcsavarjuk, mint a bejglit . Késsel eldaraboljuk úgy, hogy 14 tekercset kapjunk, majd 
megfelezve: 7-7 tekercset ritkán rakva elhelyezünk 2 db 3 literes, kivajazott edénybe . A 
lábasokban még egy órán át kelesztjük . Előmelegített sütőben 45 percig sütjük, 200 
°C-on . Mielőtt kivennénk, 1 dl tejszínt 2 púpos kanál cukorral és 2 csomag vaníliás 
cukorral összekeverünk, amellyel a sülés utolsó 5 percében meglocsoljuk a tésztát . 
 Nagyon fi nom! Próbálják ki!

Készítsd el otthon 
régiónk finomságait!
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Idén tavasszal borult először virágba Abádszalók 
mellett, a TulipGarden Tisza-tó. Tóth Diána több 
mint ötvenezer különleges virághagymát ültetett el a 
földjén, októberben. A csoda itt nem ér véget, hiszen 
nagyszámú terve van még a tulipános mező mellett.

KOVÁCS JANKA 

Abádszalók és Kunhegyes között található az a terület, ahol 
tavasszal meseország várta a látogatókat, hiszen 48 .000 
darab 12 különféle tulipánhagymát és összesen 5 .000 darab 
jácint és nárcisz virághagymát ültetett el Tóth Diána mező-
gazdász, a Farmerland vezetője . A tulipánmező megvalósítá-
sának ötletében és kidolgozásában az ország több pontján 
lévő TulipGarden csapata segített neki, akik az ország több 
pontján is hasonló tulipánkerteket hoztak már létre .

Az elhúzódó tavasz a tulipánok virágzását is késleltette, 
de ez csak kedvezett a virágmezőnek, hiszen öt hétvégén 
át lehetett gyönyörködve sétálgatni a virágok között és 

A Tisza-tó idei újdonsága:
Tulipánmező után kukoricalabirintus
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szedni belőlük . A TulipGarden indulása igen jónak mond-
ható, hiszen Dia és szervezőtársai becslése alapján: több 
mint 10 ezer látogató lépett át a kapun . 

- Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a látogatóink-
tól, akik megannyi fotóval és sok-sok tulipánnal vitték a hí-
rünket. Számításaink szerint mintegy 35 ezer tulipánt szed-
tek le. Sokan kérdezték, hogy lesz-e még hasonló lehetőség 
jövőre is, amire a válaszom természetesen, az igen volt. Ezt 
éveken át szeretnénk folytatni és mindig szeretnénk valami-
lyen újdonsággal előrukkolni – fogalmazott Dia . 

Nemcsak tulipánokat, hanem még tulipánkrémmel töl-
tött csokoládét is lehetett kapni az Abádszalók és Kunhe-
gyes közötti területen . Ez pedig nem máshonnan, mint az 
„Egy Csepp Tisza-tó” csokoládék készítőjétől: Szabó István-
tól származott, aki tulipánsziromból készült krémmel töl-
tötte meg a csokoládékat . A jövőben egy kisebb kézműves 
piac létrehozása is szerepel a tervek között, hogy több helyi 
portéka is megvásárolható lehessen itt . 

A mindig mosolygós és jókedvű Dia telis-tele van tervek-
kel és a nyáron sem hagyja az érdeklődőket izgalmas me-
zőgazdasági projektek nélkül . A következő újdonság egy 
kukoricalabirintus létrehozása lesz:

- Az elmúlt években egyre többen kezdtek el érdeklődni 
a mezőgazdaság iránt. Ezt a saját blogom elindítása óta 
is tapasztalom és egy kisebb missziómmá is vált, hogy az 
érdeklődő tekintetek számára bepillantást nyújthassak. 
Éppen ezért a társammal azt találtuk ki, hogy játékos és 
tanulságos módon vonjuk be az embereket. A nyári pro-
jekt egy kukoricalabirintus létrehozását tartogatja. Ezen 
keresztül megismerhető lesz a kukorica növekedése és 
minden érdekességet meg lehet majd tudni róla. Ezt a tu-
lipánkert mellett, az idén nyitó Farmerlanden lehet majd 
megtalálni – mondta Dia . 

A kukoricalabirintusban egy 5 hektáros területen lehet 
majd „elveszni”, amely több útvonalat fog tartogatni: a 
gyerekeknek egy könnyebbet, míg a felnőtteknek egy ne-
hezebbet, ami akár egy négy kilométeres barangolást is je-
lenthet . Hozzátette, hogy takarmányozási célra nemesített 
kukoricát fognak ültetni, és amikor majd beérik, a többihez 
hasonlóan az ittenieket is learatják . Az időjárástól függően 
várhatóan július közepétől egészen augusztus közepéig 
lehet majd közötte sétálni .

Sőt, ősszel is érdemes lesz majd kilátogatni, hiszen Hal-
loween-hez kapcsolódóan szó szerint tök jó programokkal 
várja majd a látogatókat! 

 ÉLMÉNYTRAKTOROZÁSSAL IS VÁR! 
Diának a tulipánmező és a kukoricalabirintus 

mellett egy Farmerland projektje is van: traktorozási le-
hetőséget kínál mindazoknak, akik szeretnének egy óriási 
monstrumot vezetni. 

- Ez többet jelent, mint az, hogy valaki mehet egy kört egy 
traktorral a mezőn. A látogatókat bevonjuk a mezőgazdasá-
gi munkálatokba is, így mindig oda visszük őket, ahol éppen 
a munkát kell elvégezni. Ez egyébként remek családi vagy 
csapatépítő program is szokott lenni. Ez is át fog kerülni a 
Farmerlandes brandbe és így egy helyen lehet majd megta-
lálni az összes általam kínált élményt a felnőttek, a gyere-
kek és a családok számára – zárta szavait Dia. 

A Tisza-tó idei újdonsága:
Tulipánmező után kukoricalabirintus
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Csodakert Tiszaderzsen:

2019-ben kerültek földbe az első tő levendulák 
Tiszaderzsen, majd a következő évben már megnyi-
totta kapuit a Tisza-tavi levendulás - a környék első 
levendulakertje. A csodálatos, illatos lila virágok 
szemkápráztató látványt fognak nyújtani idén is.

Régi álom vált valóra Tiszaderzsen: 2019-ben földbe kerültek 
az első levendulatövek, melyeket több ezer követett és 1700 
nm-en közel 6000 tő palánta várja a látogatókat . 2020-ra már 
egy gyönyörű, összefüggő levendulamező képe rajzolódott ki 
és a látogatók egymást követve léptek be a kapuján . Abban az 
évben került megrendezésre az első „Te Szedd! – Levendula 
nap”, melyet közkívánatra idén is megrendez Tiszaderzs tele-
pülés önkormányzata .

A növény hasznosítása szerte-
ágazó: a klasszikus illatozó csok-
ros felhasználás mellett dísztárgyak, 
illatpárnák is készülnek Tiszaderzsen, 
de igyekeztek egy „csepp” levendulát a 
gasztronómia világába is belecsem-
pészni . 

2020-ban megálmodták és elkészült 
az „Egy csepp Tiszaderzs” elnevezésű 
levendulás, kézműves bon-bon, valamint 
a levendula hamisítatlan illat- és ízvilága 

hűsítőkben és süteményekben is megjelent . A Tisza-tavi 
levendulás ahogy „öregszik” úgy szépül, a szemet gyönyör-
ködtető látvány, a mámorító illat rabul ejt kicsit és nagyot . 

Idén várhatóan június végén - július elején már megnyit-
ja kapuit a Tisza-tavi Levendulás . Részletekről a Facebook 
oldalukon lehet tájékozódni!

A levendula
A levendula dísz-, fűszer és gyógynövény egyben, örök-

zöld félcserje . A legtöbb levendulabokor júniusban kezd 
el virágozni, ami egészen júliusig vagy augusztusig tart . A 
virág színe lehet lila, fehér, kék, halványkék vagy rózsaszín . 
Levele zöld vagy ezüstös zöld . Nagyon erős, aromás illata 
van, többek között ennek köszönheti a növény a népsze-

rűségét .
A kereskedelmi termesztésben főleg az 

illóolajáért termesztik, aminek fertőtlenítő, 
gyulladáscsökkentő hatása ismert . Illata-
nyagként a kozmetikai iparban haszno-
sítják . A virágok bőséges nektárt adnak, 

amiből jó minőségű méz állítható elő . A 
virágokat lehet kandírozni, néha süte-

ménydekorációként használják . A cso-
koládés desszertekhez különösen jól illik . 

Fekete és zöld teához is szokták keverni 
ízesítőként . 
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Illat�ár�a 
Levendulával töltött illatpárnát gyorsan és egyszerűen ké-
szíthetünk, amelyet aztán tehetünk akár a ruháink közé (ro-
varriasztó hatása közismert), párnánk alá (kiváló nyugtató és 
alvássegítő), vagy akaszthatjuk az ablakba, a kilincsre is, így 
gyönyörködhetünk benne és pompás illatát természetes lég-
frissítőként is élvezhetjük .

Az illatpárnát a natúr zsákvászontól és pamutvászontól 
kezdve az elegáns csipkéig sokféle anyagból megvarrhat-
juk, nem kell hozzá különösebb varrástudás, kézzel is pilla-
natok alatt összeállítható .

A virágcukrokat nagyon egyszerű elkészíteni, csak réte-
gezni kell a virágot és a cukrot, majd lezárni, és nagyon illa-
tos, aromás cukrot kapunk . Ez aztán mehet sütibe, teába, 
limonádéba .

Levendulás folyékony szappan
Egy átlagos szappant reszeljünk le, helyezzük egy bögrébe, 
amivel tele lesz . Tegyük ezt egy lábasba, majd az előző 
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majd melegítsük, míg a reszelék elolvad a vízben . Ne forrjon!  
Ha elolvadtak a darabkák, vegyük le a tűzről, ekkor mehet bele 
pár csepp levendulaolaj, vagy morzsolhatunk bele szárított 
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rűsödik, és már használható is .

Levendula tea
Nagyon aromás tea . Amikor először kínáltak vele, olajszerű 
volt, amely a forró víz miatt erősen illatozott, így én leginkább 
csak úgy szeretem, ha csak kevés levendula van adagolva a 
teavízbe .  Úgy viszont isteni .

Levendula limonádé
Limonádéhoz akár friss, akár szárított levendulavirágot hasz-
nálhatunk . Ha frissből készítjük, akkor valamennyivel keve-
sebbre lesz szükségünk, mert annak sokkal intenzívebb lesz 
az íze, mint a szárítottnak .
Hozzávalók:
Levendula sziruphoz: 2 dl víz, 2 dl cukor, fél csésze friss vagy 
szárított levendula virág 
Limonádéhoz: 0,5 dl levendulaszirup, 1 citrom leve, jégkocka, 
szűrt víz, 4 szál friss levendula  
Elkészítése: 
Első lépésben elkészítjük a levendulaszirupot . 2 dl vizet ösz-
szeforralunk 2 dl cukorral és fél csésze friss vagy szárított le-
vendula virággal . 2 órát hagyjuk állni a főzetet, majd leszűrjük . 
A limonádéhoz a szirupot egy citrom frissen préselt levével 
összekeverjük egy fél literes pohárban, majd felöntjük szűrt 
vízzel vagy szódával . Ízlés szerint jégkockát adunk hozzá és 
néhány szál friss levendulával díszítjük .

Tippek 
Tiszaderzsről

Mit készítsünk belőle?
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BOROSTYÁN APARTMANHÁZ****
ABÁDSZALÓK

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

LILAAKÁC KISVENDÉGLŐ
ABÁDSZALÓK

NEKTEK FŐZÜNK
SZÍVVEL-LÉLEKKEL
5241 Abádszalók, Blaha Lujza tér 3. 
Telefonszám: 06-30/903-1330 
Web: www.lilaakackisvendeglo.hu
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a Tisza-tó
Így született

A Tisza-tavat nem a természet, hanem az ember hozta 
létre. Fél évszázada annak, hogy Kiskörén megkez-
dődött a kor gigantikus építkezése, a Tisza II. Vízlép-
csőé, melyet 1990 óta neveznek Tisza-tónak. A tó, 
amit az ember alkotott, s a természet birtokba vett.

De honnét az Amazonas-vidékét megidéző táj, a rengeteg 
kisebb, nagyobb sziget? S honnét országunk második legna-
gyobb tava? Lássuk születésének történetét!

A Tisza-tó kialakulása
A Tisza-tó Magyarország második legnagyobb tava, terüle-
te 127 km2 . Lánykori néven Kiskörei Víztározó, hiszen 1968-
ban Kiskörén kezdték építeni a Tisza II . vízlépcsőt, mely a kor 
legnagyobb építkezésének számított . Az 1973-ban elkészült 
duzzasztómű célja a nyáron aszályos alföldi területek vízel-
látása, az áradások szabályozása mellett turisztikai és vízi 
sportolásra alkalmas terület létrehozása volt . Másik fő cél a 
villamos energia termelése . 

A tó feltöltését három fázisra tervezték, de csak ket-
tő valósult meg . Az 1 . ütemet a vízlépcső megépítésével 
kezdték meg, a 2 . ütemben az öblítőcsatornákon át sza-
bályozott vízszint elérése volt a cél, az 1980-as években . A 
3 .ütemet már nem hajtották végre (ez 150 cm-es vízszin-
temelkedést jelentene), ezért sok szárazulat megmaradt . 
Utólag mondhatjuk, hogy óriási szerencse a mai vízszint, 
hisz ez a csodás környezet ezer szigettel és a kis lagúnák-
kal együtt vált a természetkedvelők paradicsomává . 

A Tisza-tó medencéi
A tórendszert kisebb-nagyobb összefüggő felületek: meden-
cék, holtágak, morotvák, csatornák, s szigetek alkotják . A táro-
zóban található szigetek összterülete megközelítőleg 43 km², 

közepes vízmélysége 1,3 méter, maximális mélysége 17-19 
méter . A folyó hossza a tározóban 33,5 km .

Négy medencéből áll a terület Kiskörétől haladva: az 
Abádszalóki-, a Sarudi-, a Poroszlói-, és a Tiszavalki-me-
dence, melyek átlagos vízmélysége ebben a sorrendben 
csökken, s összesen közel 250 millió m3 víztömeget tárol .

Mesterséges építményből természeti vi-
lágörökség
A Tisza-tó születésével búcsút mondtak az egykori nagy 
ártéri erdőknek, az addigi életnek . Majd eltelt néhány évtized, 
s a természet birtokba vette ezt a csodás, új életteret, a Ti-
sza-tó minden öblét, lagúnáját, szigetét, s egyedülálló termé-
szeti kincs született a szemünk láttára!

Itt találod Európa legnagyobb egybefüggő, virágokkal teli 
tündérrózsa- és tündérfátyol mezejét; ahol a parti fűzfák, 
a nádasból felröppenő madarak a háborítatlan természet 
szépségével kápráztatnak el bennünket .

Azután itt van a Tiszavalki-medence, ahol a Hortobágyi 
Nemzeti Parkhoz tartozó területen egy 1973 óta védett 
madárrezervátumot hoztak létre, mely ma már a Világörök-
ség részét képezi . 

Páratlan természeti értékek, kerékpározás, horgászat, 
vízi sportok, kulturális programok - a Tisza-tó mellett min-
den együtt van a felejthetetlen nyaraláshoz . S persze a 
strandok, melyek vízminősége évről-évre kiváló minősítést 
kap . 

A tó születése, keletkezése tehát nem egy adott nap, 
hanem hosszú évek folyamatos fejlődése, változása, ala-
kulása, mely velünk és a természettel együtt a szemünk 
előtt játszódik nap mint nap . . .
  Lázár Tünde

 www .gyereatiszatora .hu 
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Tanösvények és utak, amiket 
érdemes bejárnod!
Tiszaderzs és Tiszaszőlős között pallóút, 
Tiszaörvényen, a Szabics Kikötőben a Ti-
szavirág ártéri sétaút és az Örvényi pákász 
tanösvény várja a látogatóit . Az ösvények 

változatos terepeken futnak, 
ennek köszönhetően köze-
lebbről lehet megismerni a 
tavat, annak növény-és állat-
világát . 

A Tisza-tó legkedvesebb nevű szigete: az 
Aranyosi-sziget 
Európa legnagyobb síkvízi mesterséges szigete . Nevének 
eredetére nincs elfogadott nézet . A tavasszal megáradó 
Tisza elöntötte a szőlősi határt, majd lerakta hordalékát és 
visszahúzódott a kanyargós medrébe . Az áradás mindent 
elpusztított, de a hordalék kiváló életfeltételeket biztosított 

a növénytermesztéshez, a gazdálkodáshoz . 
Ilyenkor azt mondták az emberek, hogy a ter-
mészet az egyik kezével adta, majd másikkal 
visszavette „ajándékát”, de a földművelő em-
ber számára aranyat ért a Tisza „látogatása” . 

Kilátók a Tisza-tónál
A kilátókba való fellépcsőzés a kirándulá-
sok egyik kihagyhatatlan eleme . Termé-
szetesen a Tisza-tónál sincs ebből hiány: 
bemutatjuk ezeket és azt, mit látni onnan . 
A páratlan panorámát nyújtó madártávlati 
nézelődés során pásztázhatod a környéket 
és érdemes távcsövet is magaddal vinni!

Tiszafüreden található az ország egyetlen 
függőcsatornája 
Még ma is a korabeli gépekkel működik az ország egyet-
len, több mint 80 éves öntözőcsatornájának a szivatty-
útelepe, amelyet 1940 . június 20-án helyezett üzembe 
Horthy Miklós kormányzó, Teleki Pál miniszterelnök, 
Teleki Mihály földművelésügyi miniszter, a Magyar Kirá-
lyi Öntözésügyi Hivatal elnöke: Kállay Miklós és József 
főherceg . Az ipartörténeti jelentőséggel bíró épületben 
a mai napig ugyanazok a szivattyúk dolgoznak, amiket 
nyolcvan évvel ezelőtt üzembe helyeztek . A függőcsator-
nán pedig sétálni is lehet!

Korábbi lapszámainkból ajánljuk
Az I love Tisza-tó magazinunk természetesen online is elérhető, ahogy a korábbi lapszáma-
ink cikkei is, melyekben érdekes látnivalókat gyűjtöttünk össze. Mivel minden magazinban 
újabb és újabb látványosságokat tárunk olvasóink elé, melyeket nem ismételhetünk meg a 
következő számunkban, ezért az alábbiakban összeállítottuk azokat a különleges helyszíne-
ket, programlehetőségeket, amelyeket érdemes beilleszteni kirándulásaiba.
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Kiskörei Hallépcső, a halak kedvence!
A hallépcső a vízlépcsőt megkerülve köti össze a tavat az 
alsó folyószakasszal még akkor is, ha a kettő között akár 10 
méteres különbség is van . Ennek köszönhe-
tően a halak a tározó és az első folyósza-
kasz között tudnak közlekedni . A hallépcső-
nél egy kémlelőablak is van, ahol fi gyelheted 
a halak mozgását . 

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

5 távolságtartó túralehetőség a 
Tisza-tónál
Titkos és kevésbé titkos Tisza-tavi kirándulás-
helyszínek, ahol nincs tömeg és csak azokkal 
találkozhatsz, akik szintén bejárják ezeket a kör-
nyékeket . A Tisza-tó a könnyű gyalogtúrák remek 
helyszíne, mutatunk néhány ötletet erre!

A Tisza-tavi 67 km-es bringakör
Íme minden jó tanács és tudnivaló!
A Tisza-tavat körbetekerni az egyik legjobb nyári kikapcsolódási lehetőség . 
A 67 km-es távtól egyáltalán nem kell idegenkedni, hiszen átlagos kondíci-
óval 5 óra alatt könnyedén meg lehet tenni . Részletes leírást találsz itt arról, 
merre indulj, hol állj meg, és mire számíts az út során . A csattanót eláruljuk: 
remekül fogod magad érezni!

Milyen titkokat őriz a tiszaderzsi Domonkos-rendi 
templomrom?
Tiszaderzs központjában található a Tisza-tó talán legrégebbi építménye, 
ami egy 13 . századból származó, Domonkos-rendi templomrom . A temp-
lomnak csak két fala maradt meg az eltelt évszázadok során . Ha a téglái 
mesélni tudnának, akkor ezernyi történettel árasztanának el . Az egyik leg-
szomorúbb története az, amikor 1706-ban a Rabutin-féle hadjárat során 
felégették .

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

Kövesd a Tisza-tó turisztikai portálját! 

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

Ne feledd: Élményt adunk minden évszakban!

Facebookon:
I love Tisza-tó

Weboldalunkon:
www.ilovetiszato.hu

Instagramon:
@ilovetiszato
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a növénytermesztéshez, a gazdálkodáshoz . 
Ilyenkor azt mondták az emberek, hogy a ter-
mészet az egyik kezével adta, majd másikkal 
visszavette „ajándékát”, de a földművelő em-
ber számára aranyat ért a Tisza „látogatása” . 

Kilátók a Tisza-tónál
A kilátókba való fellépcsőzés a kirándulá-
sok egyik kihagyhatatlan eleme . Termé-
szetesen a Tisza-tónál sincs ebből hiány: 
bemutatjuk ezeket és azt, mit látni onnan . 
A páratlan panorámát nyújtó madártávlati 
nézelődés során pásztázhatod a környéket 
és érdemes távcsövet is magaddal vinni!

Tiszafüreden található az ország egyetlen 
függőcsatornája 
Még ma is a korabeli gépekkel működik az ország egyet-
len, több mint 80 éves öntözőcsatornájának a szivatty-
útelepe, amelyet 1940 . június 20-án helyezett üzembe 
Horthy Miklós kormányzó, Teleki Pál miniszterelnök, 
Teleki Mihály földművelésügyi miniszter, a Magyar Kirá-
lyi Öntözésügyi Hivatal elnöke: Kállay Miklós és József 
főherceg . Az ipartörténeti jelentőséggel bíró épületben 
a mai napig ugyanazok a szivattyúk dolgoznak, amiket 
nyolcvan évvel ezelőtt üzembe helyeztek . A függőcsator-
nán pedig sétálni is lehet!

Korábbi lapszámainkból ajánljuk
Az I love Tisza-tó magazinunk természetesen online is elérhető, ahogy a korábbi lapszáma-
ink cikkei is, melyekben érdekes látnivalókat gyűjtöttünk össze. Mivel minden magazinban 
újabb és újabb látványosságokat tárunk olvasóink elé, melyeket nem ismételhetünk meg a 
következő számunkban, ezért az alábbiakban összeállítottuk azokat a különleges helyszíne-
ket, programlehetőségeket, amelyeket érdemes beilleszteni kirándulásaiba.
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Segélyhívó: 112
TISZAFÜRED

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

Polgármesteri Hivatal:  
+36-59/510-500,  

Fő utca 1.

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

Fő utca 55.

Idén már 8 kilátóból csodálhatod 
a Tisza-tavi tájat.  Tudtad ?

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.

Gyógyszertár:  
Pátria Patika  

+36-59/511-310, Ady Endre u. 13.
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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 
minőségű alapanyagok fel-
használásával, saját készítésű 
fagylaltokat, süteményeket 
alkalmi és esküvői tortákat, 
különleges desszerteket, sós 
és édes teasüteményeket 
vásárolhat és rendelhet. 
Nagyobb mennyiség esetén 
kiszállítást is vállalunk. 

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.

Bed&Breakfast

Villa Lenka

villalenkatiszato.com

+36303546536

10+2

Szauna

Bed&Breakfast

Villa Lenka

villalenkatiszato.com

+36303546536

10+2

Szauna

Bed&Breakfast

Villa Lenka

villalenkatiszato.com

+36303546536

10+2

Szauna

Fecskéknek építettek hotelt Tiszafüreden 
a „Madarak és Fák Napja” alkalmából.  Tudtad ?

Madárrezervátumi
csónaktúrák a Városi Kikötőből
Látogasson el a Tisza-tavi madárre-
zervátumba, Tiszafüredre, vegyen 
részt velünk egy ökotúrán, ahol 
szakképzett túravezetők segí-
tik megismerni ezt a csodála-
tos vízi- és madárvilágot . 

Amennyiben pedig kedvet 
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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Immunrendszerünket is 
erősíthetjük 

sulyomcsokival! Tudtad ?

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 

Üdülőházunk Tiszafüreden, az üdülőterületen a szabad strand, 
Albatrosz kikötő, a kerékpáros pihenőpark közelében helyezke-
dik el. 2x2 személyes kis hálószobákkal, nappalival, jól felszerelt 
konyhasarokkal ideális családok, horgászok, párok számára. 
Terasz, kocsibeálló, füves udvar, valamint a teljeskörű felújítás 
során új nyílászárók, bútorok és légkondícionáló is a vendégek 
kényelmét szolgálja. SZÉP kártyát elfogadunk!

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

e-mail: 
magyarzoli2020

@gmail.com

MAGYARÉK ÜDÜLŐHÁZIKÓJA

Polgármesteri Hivatal 
Szabadság tér 1. • 59/530-500

Orvosi ügyelet 
Dózsa György utca 4. • 59/326-800

KUNHEGYES

Glutén-, szója-, 
laktóz-, nitritmentes

Hagyományos 
– prémium termékek 

Gyártás – Nagykereskedelem
e-mail: kalaposmanufaktura@gmail.com

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

+36-59/351-045, Béke tér 8.

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

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

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

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

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

k
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EGYEK KISKÖRE

CIFRA
KUTYAKOZMETIKA

Mobil kutyakozmetika 
Egyek–Félhalom,

Rózsás u. 1/A
Bejelentkezés szükséges: 

20/595-8947

TISZABÁBOLNA

ABÁDSZALÓK

Polgármesteri Hivatal 
+36 59/535-110

Tourinform Iroda 
+36-59/357-376 

Deák Ferenc út 1/17.

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.

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

Heves Egészségház,  
Heves, Szerelem 

Alfréd út 32., 

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

aQuarium Panzió és 
Étterem

  Felújított panziónkban immár 
15 szobával várjuk vendégein-
ket, melyek egyedi bútorokkal, 
saját designnal, többségében 
saját terasszal rendelkeznek. 

 Rendelkezünk családi apartman-
nal, ami 2 szülő és 2 gyereknek 
nyújt kényelmes elhelyezést. 

  A kerékpárosok akár tőlünk is 
indulhatnak a Tisza-tó körre, 
mivel az Abádi kikötőnél helyez-
kedik el épületünk. 

  A máshonnan indulók betérhet-
nek hozzánk, s a megújult étla-
punkról csillapíthatják éhüket, 
szomjukat. 

  Kínálatunkban a többszöri díj-
nyertes halászlénk mellett más 
halételek, az italok között fröcs-
csök széles választéka és házi-
szörp várja a „Karikatúrázót”.

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

www.facebook.hu/aquariumtiszato

Abádszalók, Tömörkényi u. 2/1.

Térj be 
hozzánk, s 
ha már itt 
vagy egyél, 
igyál, 
szelfi zz 
nálunk!

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!

A TISZA - TÓ EGYIK LEGNAGYOBB VÍZISPORTOKRA IS ALKALMAS 
MEDENCÉJÉNEK PARTJÁN VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET A SARUDI

TÜNDÉRRÓZSA HAJÓKIKÖTŐBEN!

VETERÁN KARAVÁN
2021. június 18-20.

Rendezvényünk a vizek és a hajózás szerelmeseinek szól, 
tisztelegve a régi idők hajóinak, motorjainak és hajósainak.

Szolgáltatásaink:
• Kikötőhely biztosítása, hajók téli tárolása 
• Tisza-tavi vízitúra
• Horgászat, SUP bérlés
• Kis hajóvezetői tanfolyam szervezése
• Kikötői büfé, szombat esténként sziget mozi

Tel.: +36-20/619-3025, +36-20/969-0037
e-mail: gal.janos@sarudikikoto.hu

e-mail: tunderrozsahajokikoto@gmail.com
facebook jel: tunderrozsahajokikoto.sarud.5

http://sarudikikoto.hu/k
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ÚJLŐRINCFALVA

TISZASZŐLŐS

TISZADERZS

Polgármesteri Hivatal

3387 Újlõrincfalva, Kossuth út 26.

Tel.: 36/553-004, 36/553-005

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

k
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TISZAFÜRED - Pankotay Jósa György 6. (korábbi Aradi út)  
Nyitva: Hétfő - Péntek 7:30 - 16:30 • Szombat 7:30 - 12:00
www.hajodokkolo.hu • info@hajodokkolo.hu • +36706279611

A TISZA-TÓ HAJÓS, CSÓNAKOS BÁZISA
A Hajódokkoló Kft. csapata 

vállalja csónakmotorok 
és hajók szervizét, 

időszakos karbantartását 
márkafüggetlenül

HIVATALOS   MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ PONT 

Új csónakmotorok
Kötelezõ felszerelések

Csónak és motor alkatrészek
Hajós kiegészítõk

Kenõanyagok 
Mentõfelszerelések

Túra kellékek

Hajósbolt 

TISZANÁNA
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Tisza-tavi GYIK azoknak, 
akik először járnak itt

Sose jártam még a Tisza-tónál. 
Mit nézzek meg?
Ha először jársz a Tisza-tónál, akkor mindenképp érdemes 
ellátogatnod a Poroszlón található Tisza-tavi Ökocentrumba, 
ahol megismerheted a tó növény- és állatvilágát, ezen kívül 
izgalmas programokban is részed lehet .  Ajánlott a Kiskörei 
Vízlépcsőt és a Hallépcsőt is megtekinteni, hiszen az előbbi-
nek köszönhetjük a Tisza-tavat (akár a Tisza-tó szívének is 
nevezhetjük), míg az utóbbi kontinensünk legnagyobb olyan 
létesítménye, ami a halak számára készült azért, hogy köny-
nyebben tudjanak a tározó és az élő Tisza között mozogni . A 
csónakázást is javasoljuk, mert lenyűgöző, páratlan vízi világ 
tárul szemed elé . Érdemes saját biciklit vinni vagy helyben bé-
relni, hiszen felejthetetlen élményt nyújt a 67 km-es gátkorona 
körbekerékpározása .

Csónakázni szeretnénk. Hol tudunk csónakot 
bérelni és merre menjünk?
Szinte minden kikötőben lehet csónakot bérelni és szinte min-
denhol van lehetőség túravezetőt felkérni, hogy mutassa be a 
tavat . Általában azt ajánlom, hogyha első alkalommal járunk 
a tónál, akkor mindenképp túravezető segítségét kérjük: több-
éves tapasztalatának és rutinjának köszönhetően számos 
érdekes helyet tud megmutatni nekünk és ismeri az előttünk 
felröppenő madárfajokat is . Ha mégis magunk szeretnénk 
felfedezni a tavat, akkor jogosítvány nélkül vezethető, kis telje-
sítményű motorcsónakot is bérelhetünk .

Milyen éttermek találhatóak ott?
Amikor a Tisza-tónál járunk, mindig próbálunk új helyekre be-
ülni, így a tó környéki éttermek kínálatát már szinte mind is-
merjük . A streetfoodtól kezdve egészen az a’ la carte ételekig 
minden megtalálható . Csalódnunk viszont egyik helyen sem 
kellett . 

Körbetekernénk a tavat, de hol tudnánk brin-
gát bérelni? És mi várhat ránk az úton?
Ajánlott párnázott ülepű nadrágot felvenni, mert nagyjából 
20-30 kilométer után meg fogja köszönni a hátsótok! Több 
kikötőben is lehet biciklit bérelni, de a Tisza-tavi Kerékpáros 
Centrumból is van rá lehetőség, akik defektszolgáltatást is 
nyújtanak arra az esetre, ha az úton probléma történne a ná-
luk bérelt bringával . Átlagos kondícióval, kisebb megállókkal 
körülbelül 4-5 óra alatt lehet megtenni a távot, de érdemes 
erre egy egész napot szánni, hiszen rengeteg partmenti prog-
ram közül lehet választani .

Betelt minden szálláshely. Hol tudnék még 
foglalni?
Az I love Tisza-tó Facebook csoportjában, a „Tisza-tó fórum: 
szállások, élmények, programok” nevűben több szállásadó is 
megtalálható, így elegendő egy kérdést beírni, hogy kinek van 
az adott időpontra szabad helye . Általában érkezik tőlük vá-
lasz, egy próbát mindenképp megér . Persze a legjobb az, ha 
már hónapokkal előre lefoglaljuk a helyet .

Mióta az I love Tisza-tó magazinunkat nyomtatott és online formában is kiadjuk, rengetegen érdeklődnek ar-
ról, hogyha lemennek egy-két napra a Tisza-tóra, mit tudnának ott csinálni. A leggyakrabban feltett kérdése-
ket az alábbiakban válaszoljuk meg, de ha ezen kívül bármilyen információra vagy tanácsra lenne szükséged, 
bátran küldhetsz üzenetet az I love Tisza-tó Facebook oldalára, vagy az ilovetiszato@gmail.com címre is!



147I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R2 I V.  É V FOLYA M 2 .  SZ Á M 2021 .  N YÁ R

Tisza-tavi GYIK azoknak, 
akik először járnak itt

Sose jártam még a Tisza-tónál. 
Mit nézzek meg?
Ha először jársz a Tisza-tónál, akkor mindenképp érdemes 
ellátogatnod a Poroszlón található Tisza-tavi Ökocentrumba, 
ahol megismerheted a tó növény- és állatvilágát, ezen kívül 
izgalmas programokban is részed lehet .  Ajánlott a Kiskörei 
Vízlépcsőt és a Hallépcsőt is megtekinteni, hiszen az előbbi-
nek köszönhetjük a Tisza-tavat (akár a Tisza-tó szívének is 
nevezhetjük), míg az utóbbi kontinensünk legnagyobb olyan 
létesítménye, ami a halak számára készült azért, hogy köny-
nyebben tudjanak a tározó és az élő Tisza között mozogni . A 
csónakázást is javasoljuk, mert lenyűgöző, páratlan vízi világ 
tárul szemed elé . Érdemes saját biciklit vinni vagy helyben bé-
relni, hiszen felejthetetlen élményt nyújt a 67 km-es gátkorona 
körbekerékpározása .

Csónakázni szeretnénk. Hol tudunk csónakot 
bérelni és merre menjünk?
Szinte minden kikötőben lehet csónakot bérelni és szinte min-
denhol van lehetőség túravezetőt felkérni, hogy mutassa be a 
tavat . Általában azt ajánlom, hogyha első alkalommal járunk 
a tónál, akkor mindenképp túravezető segítségét kérjük: több-
éves tapasztalatának és rutinjának köszönhetően számos 
érdekes helyet tud megmutatni nekünk és ismeri az előttünk 
felröppenő madárfajokat is . Ha mégis magunk szeretnénk 
felfedezni a tavat, akkor jogosítvány nélkül vezethető, kis telje-
sítményű motorcsónakot is bérelhetünk .

Milyen éttermek találhatóak ott?
Amikor a Tisza-tónál járunk, mindig próbálunk új helyekre be-
ülni, így a tó környéki éttermek kínálatát már szinte mind is-
merjük . A streetfoodtól kezdve egészen az a’ la carte ételekig 
minden megtalálható . Csalódnunk viszont egyik helyen sem 
kellett . 

Körbetekernénk a tavat, de hol tudnánk brin-
gát bérelni? És mi várhat ránk az úton?
Ajánlott párnázott ülepű nadrágot felvenni, mert nagyjából 
20-30 kilométer után meg fogja köszönni a hátsótok! Több 
kikötőben is lehet biciklit bérelni, de a Tisza-tavi Kerékpáros 
Centrumból is van rá lehetőség, akik defektszolgáltatást is 
nyújtanak arra az esetre, ha az úton probléma történne a ná-
luk bérelt bringával . Átlagos kondícióval, kisebb megállókkal 
körülbelül 4-5 óra alatt lehet megtenni a távot, de érdemes 
erre egy egész napot szánni, hiszen rengeteg partmenti prog-
ram közül lehet választani .

Betelt minden szálláshely. Hol tudnék még 
foglalni?
Az I love Tisza-tó Facebook csoportjában, a „Tisza-tó fórum: 
szállások, élmények, programok” nevűben több szállásadó is 
megtalálható, így elegendő egy kérdést beírni, hogy kinek van 
az adott időpontra szabad helye . Általában érkezik tőlük vá-
lasz, egy próbát mindenképp megér . Persze a legjobb az, ha 
már hónapokkal előre lefoglaljuk a helyet .

Mióta az I love Tisza-tó magazinunkat nyomtatott és online formában is kiadjuk, rengetegen érdeklődnek ar-
ról, hogyha lemennek egy-két napra a Tisza-tóra, mit tudnának ott csinálni. A leggyakrabban feltett kérdése-
ket az alábbiakban válaszoljuk meg, de ha ezen kívül bármilyen információra vagy tanácsra lenne szükséged, 
bátran küldhetsz üzenetet az I love Tisza-tó Facebook oldalára, vagy az ilovetiszato@gmail.com címre is!

ABÁDI KIKÖTŐ & SZÁLLODAHAJÓ
Tisza-tavi Hajózási és Turisztikai Központ • Kerékpáros Pihenőhely és Gyorsszerviz

 

  
                              

Hajókarbantartás és szerviz. 

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ

TÜNDÉRFÁTYOL**** szállodahajó 

 
  

VÍZEN ÚSZÓ BÁRBAN 

5241 Abádszalók, Abádi-gátfeljáró ( Zrínyi u. felől )
Kikötő info: 06-20/466-7950 • web: abadikikoto.hu • e-mail: info@abadikikoto.hu •        : Abádi Kikötő 

Szállás, vendéglátás: 06-30/792-5350 • e-mail: tunderfatyol@abadikikoto.hu •         : Tündérfátyol Szállodahajó

Innovatív ötletek megvalósításával a hajósoknak biztonságot, kényelmet, 
gondtalan hajózást és horgászatot biztosítunk. Kikötési lehetőség vízen 
érkező hajósoknak. Hajótárolás parton, vízen akár egy napra is. Pihentető  
sétahajójárat, bulihajó  zenével, ökotúra  idegenvezetéssel, kerékpárt is 
szállító vízi  taxi, bérelhető  csónakok, kishajók. Rendezvények lebonyolítása 
és helyszíne. Horgászjegy és gátközlekedési engedély kapható.  

a bajba jutott hajósoknak, legyen az kenu vagy yacht. Kifogyott az  üzem-
anyag, lemerült az akkumlátor, elromlott a hajó vagy csak nem bírja és 
elfáradt? Mi segítünk! Visszük amire szükség van vagy bevontatjuk biztonságosan.

Kerékpár bérlés minden korosztály számára, kötelező felszerelésekkel. 
Kerékpárosok részére pihenőhelyet és gyorsszervizt biztosítunk.

Igényes szállás medence használattal, reggeli-
vel. Vízen érkező vendégek részére a szállo-
dánál kikötési lehetőség. Térítésmentesen 
használható napernyők és napágyak.

italok, koktélok, reggeli, ebéd és 
vacsora kínálatunk a teraszon,  
minden kedves Tisza-tónál pihenő 
vendég rendelkezésére áll. Közvet-
len kikötési lehetőség vízen érkezők 
számára.

Barátságos személyzet garantálja a kikapcsolódást és élménydús feltöltődési. 
Kellemes pihenést kíván mindenkinek az Abádi Kikötő Legénysége.

Tel: +36 20 466 79 50
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TISZAFÜRED
A TISZA-TÓ FŐVÁROSA 

#KULTÚRA

#STRAND

#TISZAFÜRED

#KULTÚRA

#BRINGA 

#TERMÉSZET #SPORT 

#CSALÁD


