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Kedves Olvasó!

Fotó: Kovácsné Dudás Anita

Köszöntöm az I Love
Tisza-tó magazinunk
tavaszi lapszámában, ami ebben az
évben egy kisebb
évfordulót ünnepel,
hiszen már ötödik
éve jelentetjük
meg.
Vendégeinknek lehetőséget biztosítunk a szabadidejük
igényeiknek
és kedEmlékszem, öt évvel ezelőtt januárban kérte fel
vüknek megfelelő eltöltésére. A hajósok számára biztonságot, kényelmet és
szerkesztőségünket Ujvári Imre, Tiszafüred város
gondtalan hajózást nyújtunk, és a horgászokról sem feledkezünk meg. Kipolgármestere, hogy készítsük el a tó turisztikai lapkötőnk horgászjegy- és gátközlekedési
engedély-értékesítőhely. Vízen érkeját. Megvallom őszintén, egyszerre voltam izgatott
zőknek kikötési lehetőséget
biztosítunk,
matróz
szolgálatunk
rendelkezésre
és kétségbeesett főként
azért, mert
egy hónap alatt
áll. Hajótárolási szolgáltatásunk
parton ésegy
vízen
akár
kellett összeállítanunk
olyanelérhető
magazint, ami
egyegy napra is.
Bérelhető csónakok, kishajók,
kerékpárok
és
vízi
sporteszközök,
olyan területről szól, ahol szinte senkit sem ismer- amelyekazért nem mondom,
hogy nem tudtam,
hol
hez a kötelező felszerelésttem.
miAzt
biztosítjuk.
A természetet
megismerni
vágyók
található
a
Tisza-tó,
és
hogy
hogyan
működik,
de
választhatják sétahajónk kényelmét, vagy ökotúránkat idegenvezetéssel.
vajmi kevés
információm
volt róla. Így hát hátamKerékpáros vendégeink igénybe
vehetik
a kerékpárkompot,
vagy szükség
ra
vettem
a
hátizsákomat,
nyakamba
akasztottam
esetén a gyorsszervizt.
a fényképezőgépemet, bekapcsoltam a diktafonomat és kollégáimmal együtt nekivágtunk a Tisza-tó
felfedezésének azzal a céllal, amivel megbízott a
Tisza-tó fővárosa: ismertessük meg a Tisza-tavat
mindenkivel!
Ahogy telt-múlt az idő, a munkatársaimmal
közösen egyre több érdekességet tárhattunk az
elé, ami nem sikerült volna a helyiek venMűszaki vízi mentés olvasók
a Tisza-tavon
dégszeretete
és segítsége
nélkül. Ha őkkínálunk.
nem segí- Legyen
A bajba jutott hajósok, evezősök
számára
műszaki segítséget
és nem
válaszolják megvagy
a kérdéseimet,
szó kifogyott üzemanyagról,tenek,
lemerült
akkumulátorról
műszaki nem
hibáról. Haengednek vagy
betekintést
a múltjukba
és a jelenükbe,
jón érkezve biztosítjuk a felszerelést
a biztonságos
vontatást.
akkor most ezt a lapot sem tarthatná kezében az
Tündérfátyol Szállodahajó
****
olvasó. A Tisza-tónál különösen nagy a vendégModern bútorokkal és kényelmes
kialakítással rendelkező, Tisza-tóra vagy partszeretet, amin érződik, hogy szívből jön minden
ra néző szobáinkat kínáljuk ott
a pihenni
vágyóknak reggelivel, térítésmentes meélőnél. Ez teljesen érthető, hiszen ha mindenki
dencetér és napernyő, napágy
használattal.
A hajóval érkező vendégeinknek
ilyen páratlan helyen élne, az nyitottabban fordulna
kikötési lehetőséget biztosítunk.
a világ felé. És persze ugyanez igaz azokra a hirdetőpartnerekre, akik minden lapszámban minket
Hajóborda étel- és italbár
nem
azért, mertvárjuk
a turistákat
Frissítő italokkal, koktélokkalválasztanak:
és hetentesokszor
változó
ételeinkkel
vendégeinakarják bevonzani,
hanem azért,
tudják: a Tiket, melyeket vízen úszó teraszunkon
fogyaszthatnak
el.mert
Bárunkhoz
közvetlen
sza-tó
csak
összefogással,
egymás
támogatásákikötőhelyek tartoznak.
val tud előre menni.
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Kovács Janka
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F. Kovács Sándor:

Erős alapokra
építkezik
a Tisza-tó
térsége

A Tisza-tó miniszteri biztosaként látja el tavaly év
végétől a Tisza-tó üzemeltetésének, hasznosításának és fejlesztésének koordinálását F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Céljairól, feladatairól
és a térség jövőjéről kérdeztük a nemrég kinevezett
politikust.
UJVÁRI LÁSZLÓ

Hogy látja, milyen év volt 2021?
Tanulságos volt az elmúlt két év. Fejlődött a gazdaság, emelkedtek a bérek, nem látszott semmilyen viharfelhő az életünk
felett. Azt gondoltuk, hogy javuló tendenciát mutató sikeres
évek állnak előttünk. Mint derült égből a villámcsapás, úgy
rontott az életünkbe a koronavírus-járvány. Ez alapjaiban határozta meg a 2020-as évet, és azt gondolom, hogy az akkori
tapasztalatokra, fegyelmezett és kitartó munkára építve 2021ben eredményes évet zártunk.
Sokan emlékezhetnek még arra, hogy néhány évvel ezelőtt Ön volt a Tisza-tó miniszteri megbízottja, még a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökeként.
Kijelenthető, hogy a Tisza-tóért végzett munkája nem
most kezdődött?
Így van, már 2015-ben Tisza-tavi miniszteri megbízottként, a
megyei közgyűlés és a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnökeként is dolgoztam a Tisza-tó fenntartható jövőjéért. Nem
ismeretlen a feladat számomra. Egy nagyon bonyolult, összetett térség a Tisza-tó. Az általános vélekedéssel ellentétben
nemcsak a turizmus határozza meg, hiszen elsősorban víz-

ügyi, árvízvédelmi és mezőgazdasági öntözési szerepet tölt
be, mint síkvidéki víztározó. Sokrétű térség, amely figyelmet
érdemel, közös nevezőre kell hozni a széttartó elképzeléseket,
érdekeket és különböző értékeket.
Honnan indult a Tisza-tó és hol tart most?
Az 1990-es évek elején indult meg a turizmus a Tisza-tónál,
akkor rengeteg ember látogatott a térségbe, a tömeg rázúdult
az elmaradt infrastruktúrával, csekély jövőképpel rendelkező,
többnyire a mezőgazdaságból élő településekre. Nagy volt a
forgalom, egymást érték a nagy fesztiválok, majd a hirtelen
felívelést egy hirtelen összeomlás követett a 2000-es évek
elején. Az emberek elszoktak a térségből, mert nem tudott
megújulni, és nem tudta kiszolgálni a hatalmas tömeget. Hiányoztak az erős alapok, nem voltak jó szállások, nem voltak jó
éttermek és vonzó turisztikai attrakciók.
Elfogyott az újdonság varázsa a 2000-es évekre?
Az volt a probléma, hogy hirtelen, megalapozatlanul jött egy
felfutó időszak, ami a csúcsra ért, majd összeomlott. Körülbelül hét évvel ezelőtt kezdődött egy tudatos építkezés a környék településein. A kormány támogatásának köszönhetően
egymást érik a kisebb-nagyobb beruházások, megújulnak a
magánszállások, a strandok, sorra nyitnak a jobbnál jobb büfék és éttermek. Szinte az alapoktól kezdtük az építkezést,
amit visszaigazolt az idő, hiszen azt látjuk, hogy évről évre
több vendég érkezik a Tisza-tóhoz. Míg harminc évvel ezelőtt
fürdőzők és fesztiválozók, napjainkban családok és baráti
társaságok érkeznek. Virágkorát éli az aktív kikapcsolódás, a
horgászat, a kerékpározás, a különféle csónaktúrák. Ez teljesen más minőségű jövőképet mutat.
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Mi a következő feladat? Merre tart a Tisza-tó?
Fontos, hogy a jövő meghatározásakor nem külön-külön részekben, kisebb fejlesztési területekben, hanem nagy egészben kell gondolkozni. Egységesen kell kezelni a Tisza-tó térségét, ha arról beszélünk, hogyan tovább. Ebben látom az
eredményes jövő kulcsát. Abban, hogy a már meglévő erős
alapokra tudatosan és következetesen építkezve, együttműködve, közösen megyünk előre.
Ugyanakkor nem szabad abba a hibába esni, hogy csak
turisztikai jellegű fejlesztéseket valósítunk meg. Javítani
kell a települések infrastruktúráját is. Sok útfelújítás történt
az elmúlt években, például megújultak a Tiszaszentimre
környéki utak, de említhetném Abádszalókot vagy Nagyivánt is, ennek ellenére sok munka van még ezen a területen. Folytatni kell a Tisza-tó körüli települések fejlesztését,
amihez erőforrást kell biztosítani. Iskolák, óvodák, közintézmények újultak meg, új bölcsődék és orvosi rendelők épültek, lendületben van a térség. A fejlődés nem állhat meg,
hiszen a Tisza-tó akkor lesz hosszútávon is sikeres, ha a
tó körül is erős, rendezett és fejlődő települések vannak,
megfelelő infrastruktúrával, minőségi szálláshelyekkel,
színvonalas szolgáltatásokkal, és – ami nagyon fontos –
munkahelyekkel, hiszen nem élhet mindenki a turizmusból.
A munkahelyteremtő beruházásoknak is meg kell jelennie
a térségben. Kiváló példa erre Tiszafüred, ahol hamarosan
átadjuk a Julius-K9 újabb beruházását, de Karcagon is három olyan munkahelyteremtő beruházás várható, ami több
száz embernek fog munkát és megélhetést biztosítani.

2 0 2 2 . TAVA S Z

Nemcsak a Tisza-tónál élőket, hanem a Nagykunságot is
képviseli.
Ez a kedvenc témám, hiszen én is karcagi vagyok, kunnak tartom magam, az Országos Kunszövetség elnöke
vagyok, és a kun öntudatban nőttem fel. Karcag, Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Kunmadaras, Kenderes és
Berekfürdő folyamatosan fejlődő, épülő és szépülő települések, de akárcsak a Tisza-tavi városoknál és falvaknál,
itt is előre kell tekintenünk. Erősíteni kell az élelmiszeripart, és erősíteni kell a helyi vállalkozásokat. Egyre több
cég fedezi fel az Alföldnek ezt a részét, a Szolnok, Debrecen, Eger és Békéscsaba közötti hatalmas területet. A mi
feladatunk a jövőben is ösztönözni az itt munkahelyeket
teremtő és értéket előállító vállalkozások letelepedését,
és minél jobb megélhetést biztosítani az itt élőknek, hogy
amelyik fiatal itt született, itt nőtt fel, az ne vágyakozzon
el máshova, hanem találja meg a helyét, a számítását és
itt alapítson családot.
Jelentős beruházásokról hallani például Karcag vonatkozásában.
Így van, évtizedek óta vártunk arra, hogy legyen egy olyan modern sportcsarnok Karcagon, amely megfelelő színvonalon
képes kiszolgálni a város sportéletét. A kitartó munka meghozta a gyümölcsét, hiszen a magyar kormány támogatásának köszönhetően hamarosan egy multifunkciós sportcsarnok épül Karcagon. A tervek már elkészültek, a közbeszerzés
pedig kiírásra kerül.
Emellett a Liget úti sportpályán is komoly fejlesztés
történik, továbbá nemsokára elkészül Közép-Európa egyik
legjobb kerékpáros ügyességi pályája. Jelenleg is zajlik a
város történetének egyik legnagyobb kerékpáros fejlesztése, megújul Karcag kerékpárút-hálózata például a Madarasi úton és a Kisújszállási úton, utóbbi a nyáron veszi
kezdetét.
Ahogy a Tisza-tó vonatkozásában említettem, a munkahelyteremtő beruházások Karcagon is kulcsfontosságúak.
Ezen a területen is jó hírekről számolhatok be: az egyik bevásárlóközpont a duplájára növeli a karcagi raktárbázisát,
egy másik vállalkozás pedig épp egy új technológia kiépítésén dolgozik. Arról nem is beszélve, hogy jelenleg Karcagon épül ki Közép-Európa legnagyobb hűtőkapacitása,
egy ilyen gyártóüzem létesül. Karcag tehát fejlődik, mert
fejlődnie kell.

3
7

2
8

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

2 0 2 2 . TAVA S Z

A Tisza-tó
jövőjének az
együttműködés és
a fenntarthatóság
a kulcsa

A Tisza-tó akkor mehet továbbra
is előre, ha az egyes ágazatok
szereplői egymással összehangoltan működnek és mindennapi
munkájuk során a fenntarthatóságot helyezik előtérbe. Hubai Imrét,
a Tisza-tavi Térségi Fejlesztési
Tanács és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökét a
már javában zajló fejlesztésekről,
a Tisza-tavi együttműködések
fontosságáról és a fenntarthatóságról kérdeztük egy februári
pódiumbeszélgetésen.
- Létezik az egységes Tisza-tó? Tudunk egységes Tisza-tóban gondolkodni?
- A Tisza-tónál sokoldalúbb, ám mégis egységesebb létesítményt keresve
sem találnánk, melyet fél évszázada,
leánykori nevén még Kiskörei víztározóként ismert meg a nagyvilág, ám
mára Európa egyik legígéretesebb ak-

tív-és ökoturisztikai célpontjává „nőtte
ki magát”. Lenyűgöző a tó látványa, az
érintetlenséget sejtető eredetisége,
az aktív kikapcsolódást és a pihenést
nyújtó turisztikai kínálat sokszínűsége, amiből most már a legtöbb itt élő,
vagy ide érkező ember szeretne magának legalább egy aprócska szeletet.
Az Alföld szívének síkvidéki víztározója ugyanakkor nem lesz nagyobb,
csak egyre népszerűbb, amit a fenntarthatóság érdekében mi, döntéshozók a tó életciklusának növelését
szolgáló beavatkozások támogatásával, a vízminőség és az infrastruktúra
állapotának folyamatos javításával
és a terhelés optimalizálásával, tulajdonképpen a legkülönbözőbb hasznosítási módok és az érdekek közötti
konszenzus folyamatos keresésével
tudunk elősegíteni. A korábbi, több
évtizedes mellőzöttség alatt megtanultuk, hogy csakis úgy lesz újra erős
és egységes a térségünk, ha folytatjuk
a megkezdett munkát és további mi-

nőségi változás áll be a kínálatban.
Az önkormányzatok, valamint a szolgáltatók versenyképessége az itt élők
életminőségével és a vendégek elégedettségével együtt javult az elmúlt
években. Jó úton járunk és igen, lehet
egységes Tisza-tóban gondolkodni,
mert ez az út visz bennünket a fenntarthatóság felé is.
- Az egységes Tisza-tóval kapcsolatos célok elérését milyen eszközök,
támogatók segítik?
- A sorsközösség, vagy éppen a közös célkitűzések a legkülönbözőbb
együttműködéseket hívták már életre
a Tisza-tó térségében, ugyanakkor a
sokszínű érdekek képviseletében akkor
leszünk sikeresek, ha a döntéshozókkal és a jogalkotókkal karöltve tesszük
ezt. Január óta a Belügyminisztériumnak köszönhetően, F. Kovács Sándor
országgyűlési képviselő úr személyében erős szövetségest kaptunk. Képviselő úr több évtizede aktív részese
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hívni azokat a tudományos eredményeket, melyek feltárták előttünk a Tisza-tó élettartamának meghosszabbításához vezető utat.
Nagy előrelépésnek számít, hogy a
vízfelület kezelője, a KÖTIVIZIG beszerezhetett egy vadonatúj úszókotrót,
amely a következő 25 évben, teljes
munkaidejében a meder állapotának
javításán fog dolgozni, és a Debreceni Egyetem a víznek, mint élettérnek a
sajátosságait kutató limnológiai központot telepít a tóra.

a térség társadalmi életének, ezért a
Tisza-tó fejlesztésének miniszteri biztosaként képes lesz a Tisza-tavi térség
egységes érdekeinek következetes
képviseletére.

hangsúlyt fektet az állam turisztikai
hasznosításra és az ide érkező vendégek kiszolgálásának magas minőségére is, erre jó példa a körbekerékpározható árvízvédelmi töltés és gátkorona.

- Jól gondolom, hogy sosincs vége a
munkának a Tisza-tónál?
- Legyen szó rövid, vagy hosszútávú
fejlesztésekről, ötletekről, az önkormányzatok és az állam szerepvállalásáról, vagy a versenyszféra által nyújtott
szolgáltatásokról, látnunk kell, hogy van
hova fejlődni, mindig mindent lehet jobban is csinálni. Az év minden napján
van min dolgoznunk, hiszen van élet
a turisztikai szezonon túl is. Az újdonságok bevezetése előtt és két főszezon között megtérül az infrastruktúra
állapotának javításába fektetnünk, és
igen szorosan kapcsolódik az itt élők
mindennapjaihoz a tó egyik eredeti célkitűzése, nevezetesen a ráépülő öntözőrendszerek és halastavak működtetése,
vele az élelmiszertermelés és az önellátó képességünk biztosítása is. A bel-és
árvízvédelmi fejlesztések tervezésekor
és megvalósításakor ma már nagy

- Az egységes Tisza-tó eléréséhez
közös munkára van szükség…
- Ez így van. Az egyes szereplőknek bízniuk kell egymásban, együtt kell mozdulni és lélegezni a Tisza-tó térségében
és olyan stratégiát kell alkotni, amit
mindenki a sajátjának tud érezni, és ami
mellé szövetségeseket, partnereket tudunk találni, közösséget tudunk építeni
és működtetni.
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács négymegyés együttműködésében a térség 43 településéért és a jó
ökológiai állapot megóvásáért egyszerre kell tennünk, hiszen a térség
legfőbb vonzereje is ennek köszönhető. Természeti erőforrásaink hasznosítása nem haladhatja meg a megújulásukhoz szükséges mértéket, ezért a
már folyamatban lévő fejlesztéseket
is különös odafigyeléssel kellett megterveznünk. Ehhez segítségül tudtuk

- Elnök úr a fenntarthatóságot vagy
inkább a beruházásokat támogatja?
- Ökológiai szemléletű ember vagyok,
ezért meggyőződésem szerint a fenntarthatóságnak és a fejlődésnek ökológiai és gazdasági értelemben is kéz
a kézben kell járnia. Az ökológiai és
gazdasági szempontból is fenntartható beruházások híve vagyok és a fejlesztéseket koordináló szervezetekkel
szembeni társadalmi igények is ebben
a meggyőződésemben erősítettek
meg. Hiszek benne, hogy a legkülönbözőbb hasznosítási formák békés
„egymás mellett élésének” fenntartása
a gazdasági érdekek jelentős sérelme
nélkül is megvalósulhat. Az érvényben
lévő jogszabályok betartása és betartatása egyformán a fenntarthatóságot
szolgálja, és ez a döntéshozóknak, az
egyes településeknek és a szolgáltatóknak kijelöli az általuk járható utat. Most
van azon a ponton a tó, amikor közös
fellépéssel nagyon sokat lehet javítani
állapotán és az élettartamán, ezért az
utánunk következő generációk érdekeit
szem előtt tartva, az emberi beavatkozásokat a természettel összhangban
kell terveznünk. Ebben a felelősségteljes munkában a Tisza-tó Térségi
Fejlesztési Tanácsra és rám is, mindig
lehet számítani.
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2018 óta többet fejlődött
Tiszafüred, mint a 2014-et
megelőző 50 évben!
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: Óvodák, iskolák, orvosi rendelők felújítása,
útfejlesztések, munkahelyteremtő-beruházások, látványos
turisztikai projektek megvalósítása és még folytathatnám a sort. Minek köszönhető az, hogy az utóbbi években
– sportnyelven szólva – Tiszafüred tempót váltott és az
utóbbi években egy élhető, modern, ﬁatalos kistérségi központtá vált?
Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere: Először is köszönöm az egész város nevében az elismerő szavakat, mert
meggyőződésem, hogy ez a tempóváltás nem sikerülhetett
volna, ha nincs meg az összefogás, ha hiányzik a támogatás a város lakossága részéről. A város vezetésének ez
a bizalom egyértelműen azt üzeni, hogy nincs az a nehézség - legyen az egy világjárvány -, amin együtt, közös erővel ne tudnánk felülkerekedni! Természetesen a település
sikeres fejlődéséhez az is kellett, hogy 2014-ben az önkormányzati választásokon a FIDESZ - KDNP le tudta váltani
azt a vezetést, amely enyhén szólva nem volt jó gazdája
a városnak. Az értékeinket elhanyagoló, a költségvetés toldozgatására épülő, koncepció nélküli várospolitikát azonnal lecseréltük egy modern jövőképet megcélzó, közép- és
hosszú távú fejlesztési stratégiára. Ennek megvalósítása 8
éve elkezdődött és örömmel mondhatom, hogy a terveknek megfelelően halad. Az elmúlt időszakban több, nagy
projekt megvalósult, vagy befejezéshez közeli állapotban
van. A városfejlesztés dinamikája – ahogy ön is tapasz- Ujvári Imre, Tiszafüred város polgármestere
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talja – az elmúlt években még inkább növekedett, köszönhetően a magyar gazdaság élvonalbeli helyzetének és a magyar
kormány vidékfejlesztési politikájának. 2018 és 2022. között a
tiszafüredi fejlesztések összege eléri a közel 7 milliárd forintot.
A város mindennapi életében is érzékelhető pozitív változásokat mindenki látja, visszaigazolja, elismeri, legyen szó akár egy
helyi családról, egy itt nyaraló turistáról, vagy egy kormánytagról, mert az utóbbi esetre vonatkozóan is elárulhatom, hogy
több miniszter is megdicsérte a város látványos fejlődését.
Tiszafüred aktív fejlesztési stratégiájának köszönhetően idén
januárban közel 800 millió forint összegű pályázatot adtunk be.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
többek között szeretnénk a belvárosi rekonstrukciót továbbvinni. Ennek keretében tervezzük a járda és zöldfelületek felújítását Tiszafüred frekventált területein, mint például a Városháza
és a református iskola előtt, vagy a Fő utca mindkét oldalán.
Mindenhol új padok, kukák, kerékpártárolók lesznek, az üzletek
előtt is. Energetikai korszerűsítést szeretnénk végrehajtani a
régi tüdőgondozó, a régi gyermekorvosi rendelő, a tiszaörvényi
faluház és a kócsi közösségi ház épületein. Tervezzük az önkormányzati óvoda előtt új parkolók építését, ezen kívül udvari
játékok, bölcsődei bútorok, irodai eszközök beszerzését céloztuk meg. Jól halad Tiszafüreden a Tisza-tavi Természetbúvárés Túraközpont beruházásának megvalósítása, amely a négy
évszakos kínálat jegyében 2022 második felében, a remények
szerint már készen várja a vendégeket.
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: A közelmúltban ismertette a Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy 2021-ben Tiszafüred az egyik
leglátogatottabb belföldi úti cél volt. Ez minek köszönhető? A pandémiás időszaknak, amely csúcsokat generált a
belföldi turizmusban, vagy az utóbbi évek fejlesztéseinek?
Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere: Azt gondolom,
hogy ebben az eredményben közrejátszott mindkettő és
együttes hatásuk miatt következett be ez a felfokozott érdeklődés. Ahogy Tiszafüred sikeres városfejlesztési politikája, úgy a térség turizmusának erősödése sem előzmény
nélküli. A Tisza-tó és Tiszafüred – Debrecen és térsége
turisztikai térség részeként – az elmúlt időszakban a Balaton és Mátra-Bükk után már a harmadik leglátogatottabb
turisztikai térség volt az országban. A jó startot itt megalapozta az a 2017-es kormányzati döntés, amely a Tisza-tavat, Hajdúszoboszlóval, Hortobággyal és Debrecennel
kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította, és több mint 10
milliárd forint összegű beruházási programot indított el. A
Tisza-tó fővárosa a kirándulóhelyből több napos üdülési
célterületté vált, amelyet alátámaszt az itt töltött vendégéjszakák száma, amely 2020-ban és 2021-ben is meghaladta a 100 ezret. Az is tapasztalható, hogy míg korábban a
szállásfoglaló szezon áprilistól körülbelül augusztus közepéig tartott, addig ez az időszak kitolódott és tavasszal és
ősszel is sokan utaznak, foglalnak. A város fejlesztési koncepciója - ahogy utaltam rá - az egész évet célozza, így en-
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nek elérésében óriási lépés lesz a termálfürdő fejlesztése,
mert ezzel egy újabb szolgáltatást tudunk majd évszaktól
függetlenül nyújtani.
: Ha már a fürdés, mint szolgáltatás szóba
került, úgy tudjuk, hogy nemcsak a termálfürdő születik
újjá, hanem a szabadstrand is továbbfejlődik, illetve elkészül egy tanuszoda és gyermekmedence is.
Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere: Valóban meg tudom erősíteni ezeket a beruházásokat, amelyek különböző
stádiumban vannak. A strandfejlesztési projektünk, amely
négy éve kezdődött, tovább folytatódik Tiszafüreden. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) még 2019-ben indította
el strandfejlesztési programját, amelynek célja, hogy 2030ig hazánk valamennyi szabadvízi strandja megújuljon, és
európai színvonalúvá váljon. Több pályázatukon is sikerrel
szerepeltünk, így 2019-ben megkezdődtek, majd több szakaszban folytatódtak Tiszafüreden a szabadstrandot érintő nagyszabású család- és vendégbarát fejlesztések. Az a
koncepció, amit a családokra fókuszálva megvalósítottunk
a Tisza-tó partszakaszán, pozitív fogadtatásra talált. 2021ben kiemelkedően sokan, kb. 150 000 látogatták meg az új
tiszafüredi szabadstrandot.
A legtöbben Hajdú-Bihar megyéből, elsősorban Debrecenből érkeztek, a második helyen pedig Eger áll. A
TOP10-ben viszont, több hagyományosan nagy fürdőkkel
rendelkező város is megfordul, mint például Mezőkövesd,
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Hajdúszoboszló, Budapest vagy Gyöngyös és ez mindenképpen kellemes meglepetés. Ennek megfelelően folytatjuk a szabadstrand bővítését, és terveink között szerepel
új kültéri zuhanyzók, utcabútorok, szelektív hulladékgyűjtők
palackprésekkel, illetve kerékpáros szervizpont telepítése.
Több bérelhető napozóágy lesz és SUP-okat is beszerzünk.
A vagyonbiztonság színvonalának javítása érdekében pedig bővítjük a térfigyelő rendszert és a mobilkerítést.
: És mikor mehetnek a tiszafüredi lakosok és
a turisták a megújult termálfürdőbe?
Az 1950-es évek óta működő termálstrand történetének
legnagyobb fejlesztését készítjük elő, melynek eredményeképpen teljes átalakuláson fog átmenni. Az engedélyes tervek szerint a jelenleg működőképes kettő medence
helyett sokkal több lesz, köztük gyermekpancsolóval és
egy csúszdás élménymedencével. Az egyedi tervezésű,
impozáns épületben a szükséges kiszolgáló tereken túl,
szaunavilág, masszázs és étterem is helyet kap majd. Az
építkezés legkorábban 2023-ban kezdődhet el, de csak akkor, ha már az első közbeszerzési eljárás eredményes és a
forrás is rendelkezésre áll. Ez utóbbi a legnagyobb és legnehezebb feladat, amelyhez elengedhetetlen lesz a Magyar
Kormány támogatása. Remélem, hogy 2022-ben a munkát
folytathatjuk, mert amit eddig elértünk már az is több, mint
eddig valaha bárki tett a termálfürdő átfogó modernizálása
és felújítása érdekében.

Ötven éve alapítottam meg
a tiszafüredi műhelyemet!
A minap járt nálam egy újságíró, aki a következő kérdést tette fel nekem, hogy
honnan számítom én a fazekaspályám kezdetét?
Hát a tyúk óta – mondtam neki. Ez az a figura,
amely többek között a Magyar Népi iparművészeti
Múzeumban* is látható és
amely pályám kezdetéhez
kötődik. Egykori mesteremnek, Kántor Sándornak
köszönhetően
1963-ban
ismerkedtem meg a fazekasmesterséggel,
akitől
nemcsak a korongozás, hanem a díszítés fortélyait is
megtanultam. Kilenc és fél
évig voltam Karcagon, majd
ötven évvel ezelőtt, 1972ben családot alapítottam és

Szűcs Imre fazekas, Népi

Iparművész, a Népművészet
Mestere, Tiszafüred Város Díszpolgára, a Magyar Érdemrend
lovagkeresztje kitüntetettje
• Szűcs Imre, a Közép
Tiszavidék és Tiszafüred
több évszázados hagyományát és kincsét örökíti
meg munkáiban, öregbítve
ezzel a fazekasság gazdag
kultúráját. Szűcs Imre
1970-ben megkapta a Népi
Iparművész címet, 1987-ben
a Népművészet Mestere lett.
• Kitüntetések: Megyei
Művészeti Díj, Tiszafüred
város díszpolgára, Magyar
Érdemrend lovagkeresztje.
2022-ben Jász-Nagykun
Szolnok Megye Príma-díjas
jelöltje.

letelepedtem Tiszafüreden.
A velem együtt recsegőssé vált fazekaskorongom a
tanúm rá, hogy azóta meny-

* (mostani nevén Hagyományok Házában* - szerk.)

nyi csoda történt itt velem.
Befogadott ez a város és én
is befogadtam szívembe.
Ezért azt a sok szeretetet és megbecsülést, amit
ettől a várostól kaptam, a
magam módján próbálom
meghálálni. Talán ennek is
köszönhető, hogy 2022 ta-

vaszán, amikor a természet
újra ébredezik - közel hat
évtized után is - érzem az
erőt ujjaimban, hogy újraés újra korongozzak és formát adjak sehol sem ilyen
kövér, zsíros matériának.
Szeretettel várlak benneteket két lányommal - akik a
népművészet ifjú mesterei
- és feleségemmel együtt a
műhelyünkben, ahol igény
szerint foglalkozást is tartunk! A közelmúltban pedig
elkészült az egész évben
nyitva tartó Fazekas Gyűjteményes Házunk is, ahol
többek között az elmúlt fél
évszázad munkásságának
legszebb darabjai láthatók.
Szűcs Imre
fazekasmester
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Tiszafüred

A Tisza-tó
fővárosa

A Tisza-tó legnagyobb települése, Tiszafüred látványosan megújult és megszépült az elmúlt években.
Fejlesztéseinek köszönhetően jogosan tölti be a
térség turizmusában a vezető szerepet. A minőségi
szálláshelyek és a család minden tagját megszólító
programkínálat mellett, évről-évre egyre több turisztikai attrakcióval bővül a város.
A korlátozások ellenére minden idők legsikeresebb nyarát
zárta 2021-ben a belföldi turizmus Magyarországon (2020hoz képest 25%-kal több vendégéjszakát regisztráltak). A
turisztikai térségek közül a legnépszerűbbek idén is a
Balaton, a Mátra-Bükk és Debrecen-Hajdúszoboszló-Hortobágy-Tisza-tó térsége volt. A szállásadatok alapján Budapest után a legdinamikusabban a Tisza-tó településein
növekedett a belföldi turisták száma, melyből Tiszafüred
kiemelkedik. A megemelkedett kereslettel igyekezett lépést
tartani szálláshely, vendéglátó egység és szolgáltatói kör,
ahol szintén gyors ütemű bővülés tapasztalható.

„TISZAFÜRED, A SÍKVIDÉKI KERÉKPÁROZÁS
KÖZPONTJA”

A Tiszafüred és Poroszló közötti kerékpárút átadása óta talán nem telt el olyan hónap, hogy ne dőlt volna meg az adott
havi kerékpáros rekordszám a Tisza-tónál. 2021 júniusában
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nemcsak a havi, hanem a féléves rekord is megdőlt. A tavaly
nyáron átadott 6,5 km-es kerékpárút 2021-ben elnyerte az
„Év Kerékpárútja” díjat is. A város egyik frekventált szolgáltatóközpontja, a Tisza-tavi Kerékpáros Centrum is kivette
ebben a dinamikus növekedésben a részét, a rekordszámú
turista minőségi kiszolgálásának eredményeképpen. Munkatársaik türelemmel és szakértelemmel segítették a kerékpárt bérlőket, és bárhol is volt szükség a Tisza-tó körül
a meghibásodott kerékpárok szervizelésére, abban mindig
gondos partnerek voltak.

HALTELEPÍTÉSEK ÉS HORGÁSZTURIZMUS
TISZAFÜREDEN

2021-ben 17 alkalommal, 44 helyszínen telepített halat a Tisza-tavon a Tisza-tavi Sporthorgász Nonprofit Kft. Az egynyaras ponty kihelyezett mennyisége 25.000 kg volt (360.000
db), a kétnyaras korosztály több mint 21.000 kg (42.000 db)
mennyiséget is elérte. A háromnyaras korosztályból 10.000
kg-ot (5.000 db) telepítettek. Az egynyaras compóból 400 kg
(40.000 db), az előnevelt csukából 200.000 db egyed került a
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tározóba. 2021-ben 65 horgászhelyet létesítettek 72 millió Ft
értékben, ami lehetővé tette, hogy a horgászok által itt eltöltött, évi mintegy 130.000 horgásznap 12.000-rel emelkedjen.
A Tisza-tavon egy horgász naponta átlagosan 2,1 kg halat
fogott ki.

TISZAFÜRED SZABADSTRAND

A Tiszafüredi Szabadstrand 2021 júniusában nyitotta meg
kapuit az ide látogató vendégek előtt. A főszezon alatt mintegy 150 ezren látogatták meg az új tiszafüredi szabadstrandot. A legtöbben Hajdú-Bihar megyéből, elsősorban Debrecenből érkeztek. Az első 10 vendégküldő település között
több hagyományosan nagy fürdőkkel rendelkező város is
szerepelt, így Mezőkövesd, Hajdúszoboszló, Eger és Budapest, amely külön büszkeség a szabadstrandot üzemeltető
Tisza-Víz Víztermelő és Szolgáltató Kft. számára.
A helyi lakosok a városkártya felmutatásával ingyenesen látogathatták a szabadstrandot. 2021-ben 12 000
belépést regisztráltak, amely egyértelműen jelzi a strandfejlesztés népszerűségét. A fejlődés nem áll meg, így már
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idén is folytatódik a Tiszafüredi Szabadstrand szolgáltatásainak bővítése.
A strand főbejárata mellett található Tourinform iroda
forgalma is kiemelkedő volt 2021-ben, közel 9000 fő vette
igénybe szolgáltatásait. A modern, jól felszerelt egységben,
szakképzett munkatársakkal várja Tiszafüred a 2022-es
szezont. Mindenkit arra bíztatnak, hogy bátran tervezzen
akár több napra is a Tisza-tóval és Tiszafüreddel kapcsolatban, és válogasson a térség folyamatosan bővülő turisztikai szolgáltatásaiból és gazdag programkínálatából!
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TISZAFÜRED KULTURÁLIS ÉLETE
KISS PÁL MÚZEUM

A Kiss Pál Múzeum Tiszafüred és Magyarország egyik legrégebbi alapítású fővároson kívüli gyűjteménye, a szolnoki
Damjanich János Múzeum tagintézménye. A múzeumnak
a műemlék Lipcsey-kúria ad otthont. A múzeumhoz tartozik
a Nyúzó Gáspár Fazekasház is, amely egyedülálló módon
mutatja be a füredi fazekasság emlékeit, a fazekasok élet- és
munkakörülményeit. A múzeum új látnivalókkal is bővül, mint
például a Taricky Endre Régészeti Kiállítás.

2022-ES PROGRAMNAPTÁR
A pandémia ellenére
2021-ben is sikerült
azokat a hagyományos

2022. május 1. . . . . . . . . . . . . . . . Majális + Kutyás majális
2022. május 14. . . . . . . . . . . . . . . Intersport Tour de Tisza-tó

és népszerű programo-

2022. június 18-19. . . . . . . . . . . . Decathlon Roadshow

kat megtartani, amelyek

2022. június 25. . . . . . . . . . . . . . . Leonbergi találkozó

húzóerőt képviselnek a
település népszerűsíté-

2022. június 26. . . . . . . . . . . . . . . V. Decathlon Tavi Napok Tiszafüred

sében. A város prog-

2022. július 29-31.. . . . . . . . . . . . Természet Operaháza

ramsorozata 2022-ben

2022. augusztus . . . . . . . . . . . . . DJ Tour Fest

tovább bővül és reményeik szerint megrende-

2022. szeptember 24. . . . . . . . II. McDonald’s Bringamánia Tisza-tó túra

zésre kerülnek az alábbi

2022. november . . . . . . . . . . . . . Tisza-tavi Disznótoros és Pálinkamustra

események:

2022. december . . . . . . . . . . . . . Karácsonyi Falu

15
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Mamutoktól
a huszárokig
Tiszafüred múzeumai
A Tisza-tóhoz érkező turisták
a sok természeti szépség és
szabadidős elfoglaltság mellett
több ezer éves időutazásban is
részt vehetnek, ha ellátogatnak
az egyedülálló élményeket kínáló
tiszafüredi múzeumokba.
A városba érkezve egy gyönyörű ősfás
parkban található a klasszicista kúriában működő Kiss Pál Múzeum, amely
az ország egyik legrégebbi vidéki múzeuma. Egy régészeti egyletből jött létre 1877-ben, amelynek első gyűjteménye a helyi polgárok lelkes kutatásának
és adakozásának volt köszönhető. Az
intézményben egy öt részből álló állandó kiállítás tekinthető meg, amely átfogó képet nyújt a település és tágabb
környezete történelméről, kulturális
értékeiről.
Az első termekben a „Jégkorszaki
kalandozások a Tisza-partján” című
kiállítás tekinthető meg, amelyben mamutokkal, óriás szarvasokkal és a rájuk
vadászó ősemberekkel is találkozhatunk. Az eredeti maradványok felfedezését rekonstrukciós rajzok és eszközmásolatok segítik. Aki szeretne, a
múzeumpedagógiai teremben még egy
neandervölgyi emberrel is szelfizhet.
A „jégbarlang” után a régészeti kiállítás termein haladhatunk végig, amelyek a város 7000 éve földben rejtőz-

ködő kincseit mutatják be. Az újkőkori,
rézkori, bronzkori és vaskori emberek
életét bemutató értékes tárgyak: kerámiák, szerszámok, ékszerek, fegyverek és sírrekonstrukciók méltó emléket állítanak az egykor, a Tisza mentén
élő emberek gazdag kultúrájának. Az
avar sír, a honfoglalás-kori jurta és a
középkori Örvény falut bemutató történelmi élménytér az egész család
számára érdekes és kézzel is megfogható ismereteket nyújt. A kiállításhoz
készült jelmezeket felpróbálva a látogatók is részesei lehetnek az időutazásnak.
A „Mesterek és mesterművek - Tiszafüred művészi kisipara és háziipara” című kiállítás a 17-18. századi
Tiszafüred történetét, mezővárossá
válását és céheinek alapítását mutatja be. A gyönyörű kerámiatárgyak,
hímzések, nyergek, fa- és csontfaragványok, festett bútorok, szőttesek sokasága igazi élményt nyújt a népművészet szerelmeseinek.
A következő kiállítási vitrinek a 1920. századba kalauzolják el a látogatókat. Így megismerhetik a város egyházait, iskoláit és a népi vallásosság
legszebb tárgyi emlékeit, valamint az
1848-49-es szabadságharc tiszafüredi eseményeit.
A múzeum épületének egykori tulajdonosainál, a Lipcsey családnál ven-

Tariczky Endre Régészeti Kiállítás
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Kiss Pál Múzeum

dégeskedett 1849 tavaszán Kossuth
Lajos. Itt zajlott a dicsőséges tavaszi
hadjáratot megelőző jelentős katonai
átszervezés, amikor fővezérré nevezték ki Görgey Artúrt. Ezekre az eseményekre a múzeum falán márványtáblák emlékeznek. Az intézmény sok
szálon kötődik a szabadságharchoz,
hiszen Kiss Pál honvédtábornok nevét viseli, akinek sírja a városban található.
A múzeumpedagógiai teremben a
kiállítás megtekintése után a huszárok egyenruháját, fegyvereit és még
egy ólomkatonás térképet is kipróbálhatnak a játékos kedvű gyermekek.
A csoportos látogatókat előzetes
bejelentkezéssel, többféle jelmezes
történelmi és kreatív művészeti foglalkozással, valamint tárlatvezetéssel
várják az intézmény munkatársai.
A múzeumlátogatást az egykor
népszerű tiszafüredi fazekasmesterség megismerésével érdemes
folytatni a Nyúzó Gáspár Fazekas
Tájházban. Az eredeti állapotában
helyreállított műemléképületben az
egykori tulajdonosok: Nyúzó Gáspár (1839-1910) és fia, ifjabb Nyúzó Gáspár (1864-1922) fazekasmesterek lakó és műhelykörnyezete
tekinthető meg.
A tornácról belépve először
a konyhába, a „pitvarba” érkezünk, melyből jobbra és balra egy-egy

Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház

szoba nyílott. Az udvari szobát fazekasműhelyként és lakószobaként
is használták. Az utcai szoba volt a
„tisztaszoba”, ahol a család legértékesebb bútorai, viseletei, textíliái és
kegytárgyai kaptak helyet. Ezt a lakószobát egy nagy kemencével fűtötték
a konyha felől. A család legfontosabb
helyisége régen is a konyha volt, ahol
a sütés-főzés eszközei ma is az eredeti helyükön találhatóak meg, mintha a gazdasszony éppen most ment
volna ki a tyúkokat megetetni.
A Tájház eredeti berendezési és
használati tárgyainak a megtekintésén túl, lehetőség van az előre bejelentkező látogatóknak a kerámiakészítés szépségeibe is belekóstolni,
korongozni, és ahogy régen nevezték:
„virágozni” az elkészült edényeket. A
vendégek a szépen gondozott virágos-gyógynövényes kertben pihenhetnek meg a tárlatvezetés után.
A Tisza-tó környezete már évezredek óta kedvelt lakóhelye volt a
különböző embercsoportoknak, akik
fontos szerepet töltöttek be a Kárpát-medence történelmében. A 19. és
21. századi régészeti feltárások legértékesebb leleteit Tiszafüred legújabb
múzeumában a Tariczky Endre Régészeti Kiállításban tekinthetik meg a
látogatók.
Az „Örökségünk a föld mélyéből”
című kiállítás interaktív termeiben

sok-sok szemléltetőeszköz segítségével folytathatjuk időutazásunkat,
amelynek során az ásatási sarokban
még akár régészkedhetünk is. Az
antropológiai kutatásokat bemutató
teremben egy természettudományos
élménylabor várja a felfedező kedvű
családokat, akik a mikroszkópok segítségével megvizsgálhatják a 2020ban előkerült bronzkori tömegsír eredeti maradványait. A látványraktári
termekbe továbbsétálva, a Tájház udvarán feltárt 19. századi fazekasműhely több ezer kerámiatöredékének
a válogatásába és restaurálásába is
bepillanthatnak az érdeklődők.
A múzeumlátogatás megtervezése
előtt javasoljuk az intézmény honlapjának a megtekintését, ahol a legfrissebb programokról és információkról
tájékozódhatnak.
dr. Mester Edit
Kiss Pál Múzeum
5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8.
Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház
5350 Tiszafüred, Malom u. 14.
Tariczky Endre Régészeti Kiállítás
5350 Tiszafüred, Örvényi út 11.
www.kisspalmuzeum.hu
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ABÁDSZALÓKI
FOTÓALBUM

Az utóbbi években a Tisza-tó töretlen népszerűségnek örvend, ami az itt található települések
folyamatos fejlesztéseinek is köszönhető. Legnagyobb örömünkre a mi szeretett településünk:
Abádszalók is idetartozik. A beruházások az itt élők és a hozzánk látogató kedves vendégek kényelmét egyaránt szolgálják. A díszlet és a kellékek modernizálva, a szolgáltatások megújítva, a stáb
munkára kész. 2022-ben is főszereplők jelentkezését várjuk, hogy izgalmas és élményekkel teli,
boldog fotóalbumot készíthessünk!

Tisza-tó strand
A 2020-ban megújult strandon lehet töltekezni a Tisza-tó habjaiba merülve.
Ilyen volt

Ilyen lett

Ilyen volt

Ilyen lett
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Tourinform Abádszalók
A helyi Tourinform iroda nemcsak új dizájnt kapott, hanem új helyre is került:
közvetlenül a szabadstrand bejárata mellett lehet megtalálni.

Ilyen volt

Ilyen lett

Füzes Kemping és Étterem
Az Abádszalókra érkezők kedvelt étterme és kempingje,
a Füzes Kemping és Étterem is megújult pompájában fogadja vendégeit.
Ilyen volt

Ilyen lett

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Tourinform Abádszalók: 5241 Abádszalók, Strand út 3.
E-mail: abadszalok@tourinform.hu • Tel.: +36-20/999-2798 •
Tisza-tó Strand: Web: www.tiszatostrand.hu •
Abádszalók város:

/

/

@abadszaloktourinform
@tiszatostrand

@abadszalok
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Tiszaderzs
Megépülhet Makovecz kápolnája,
kibővül a kikötő és még több
újdonság várható Tiszaderzsen
FOTÓ: SZÉP KRISZTIÁN

A Tisza-tó bal partján lévő Tiszaderzset egyre több
turista fedezi fel, és egyre több fejlesztési lehetőséggel él a település. Fótosné Czeglédi Zsuzsanna
polgármester asszony örömmel újságolta a fejlesztések részleteit.
- Egyre csak záporoznak a hírek a Tiszaderzsen történő
újdonságokról. Nem közvetlen partmenti település Tiszaderzs, de van egy igen kedvelt kikötője…
- Tiszaderzs kikötője, sokak állítása szerint az egyik legjobb
fekvésű kikötő a Tisza-tónál, éppen ezért bővíteni fogjuk: a jelenlegi földnyelv másik oldalán, az Abádszalók felé eső részen
további 300 méterrel, így több csónakot tudunk majd befogadni. Ebben és még annyi mindenben, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Tisza-tó miniszteri biztosa is segített.
A tervek szerint ez az év a tervezéssel és az engedélyeztetéssel fog eltelni, a látványos munka csak utána kezdődik. A későbbi tervekben szerepel a kemping fejlesztése is, ahol megújulnának a vizesblokkok és új kiszolgáló épület létesülne.

Imre - Kossuth-díjas építőművész - tervezett egy kápolnát,
amely az emlékezést hivatott szolgálni. Többféle változata
készült, majd 2006-ban kész lett az engedélyeztetési terve, a
kikötő földnyelvével szembeni szigeten. A tervek szerint ezt
nemcsak csónakkal, hanem a partról is meg lehet majd közelíteni. 2019-ben felhívott Makovecz Pál (Makovecz Imre fia),
hogy tudok-e az elkészült tervdokumentációról, amit az édesapja a volt polgármesterünkkel együtt álmodott meg. Mivel
tudtam róla, felvetette, hogy mit szólnék ahhoz, ha felépülne.
Természetesen nagyon örültem neki. Az előkészítésben a
Tiszaderzsi Önkormányzaton kívül a KÖTIVIZIG, a Makovecz
Imre Közhasznú Alapítvány és a MAKONA Kft. is részt vesz.
Reméljük, hogy a közeljövőben minden erőforrás rendelkezésre fog állni ahhoz, hogy - Makovecz Imre szavaival szólva
- az építés drámája végbemenjen.

- Strand lesz Tiszaderzsen?
- Többször felmerült már a képviselő-testületben, de mindig
arra jutunk, hogy először a kikötőnket kell rendbe tenni. Ha ezzel kész vagyunk, utána tudunk strandban gondolkodni.

- Viszont nem ez az egyetlen, kerékpárosokat is érintő beruházás…
- Igen, hiszen egy kerékpáros-gyalogos komp fogja Tiszanána
és Tiszaderzs között szállítani az utasokat. Ez egy új színfolt
lesz a Tisza-tó körbekerékpározásában, hiszen így két részre
lehet majd osztani a túrát, amit egybe lehet kötni egy kis csónakázással. A komp természetesen a gyalogosok számára is
fontos lehet.

- Többször lehetett már olvasni arról, hogy Makovecz Imre
tervezett egy kápolnát a Tisza-tóra, egészen pontosan Tiszaderzs környékére. Ez meg lesz valósítva?
- Most úgy tűnik, igen. Régóta dédelgetett álmunk ez. A története az, hogy 1991-ben helyi kezdeményezésre Makovecz

- A település belterületén is lesznek újdonságok?
- Lesznek, hiszen az ANTHIAS ART & DESIGN Kft. kenguruparkot fog létrehozni. A tematikus park elsősorban Ausztrália
különleges élővilágának egy-egy emblematikus állatát mutatja be, valamint hirdeti ökológiai sokszínűségét és egységét

FOTÓ: SZÉP KRISZTIÁN
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FOTÓ: CZEGLÉDI ZSOLT
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FOTÓ: KATONA ANDREA

település vagyunk, de az viszont pozitív, hogy mind a nyaralóövezeti, mind pedig a belterületi ingatlanokat egyre többen
keresik és vendégházként vagy nyaralóként hasznosítják. A
legtöbbjükkel személyesen is ismerjük egymást, hiszen sokan bejönnek hozzám bemutatkozni és áradozni a falunkról,
hogy mennyire szép és rendezett. Én sokszor kritikus szemmel nézek a településünkre, mert mindig van min dolgozni, de
repes a szívem, amikor ezeket a véleményeket hallom. A Fő
úton megvásároltunk egy ingatlant, ahol faluházat, tájházat
szeretnénk létrehozni és a későbbiekben közösségi programokat szervezni, ami remek turisztikai vonzerő lehet. Tervezzük, hogy összekapcsoljuk a cserőközi túraúttal úgy, hogy a
kirándulás végállomása ez az épület lenne.

FÓTOSNÉ CZEGLÉDI ZSUZSANNA, TISZADERZS POLGÁRMESTERE
is, törekedve arra, hogy természetközeli legyen. A park az
Abádszalókról bejövő úton, baloldalon lesz elérhető. Várhatóan idén nyáron nyit. A parkban többek között szárazföldi
teknősök, varánuszok, papagájok, pávák, alpakák, szurikáták,
kenguruk, emuk, vörös óriáskenguruk lesznek. Egy kis tó, pihenőpark és játszótér is kialakításra kerül.
- Tiszaderzsen nemcsak turistának lenni jó, hanem lakni
is ideális, hiszen nagyon sok helyi fejlesztés is történt az
elmúlt időszakban…
- Nagyon sok fejlődésen ment keresztül a település és várhatóan még fog is a jövőben. Pici önkormányzat vagyunk, de
arra törekszünk, hogy az itt élő lakosság életszínvonalát folyamatosan javítsuk. Az adósságrendezési eljárás lezárásának
köszönhetően, 2014-ben indultunk el a fejlődés útján, amit a
különböző pályázatoknak köszönhetünk. Azóta szinte mindegyik közintézményünk megújult, de ami nem, az is hamarosan meg fog szépülni. Egyetlen vágyunk van még, hogy a régi
művelődési ház is bekerüljön a felújítás közé. A következő
időszak fontos feladatai a belterületi utak, járdák rendbetétele,
felújítása. Nagy hiányossága még a településnek a szennyvízhálózat kiépítése. A jövőben arra törekszünk, hogy erre is
forrást találjunk. 5000 fő alatti település lévén, nagy segítséget jelent számunkra a Magyar Falu Program. Igyekszünk
minden pályázati kiírásban részt venni.

- 2021-ben nagy sikert aratott a Tisza-tavi Levendulás, a Tisza-tó levendulás kertje. Idén is lehet majd levendulát aratni?
- Természetesen igen, ebben az évben is várjuk az érdeklődőket. Tavaly nagyon nagy sikere volt az első Levendula
Napnak, ami egy családi nap volt. Több százan jártak nálunk
emiatt, és szedtek több ezer szál levendulát. Idén is várjuk a
virágszedőket és a szüretet kísérő programokra a családokat.
Azokat is szeretettel várjuk, akik július harmadik hétvégéjén, a
Kárász Napon szeretnének a településünkön élőkkel bulizni.
Ez valójában egy falunap, de több turista is el szokott jönni
és természetesen nekik is szól a rendezvényünk. Több kisebb
programot is szoktunk szervezni, melyről a település Facebook oldalán lehet időben tájékozódni.

Tiszaderzs település

Tiszaderzsen minden adott ahhoz, hogy
- akár aktívan is - kipihenje magát az ember!

- Hogyan alakult a vendégéjszakák száma a településen?
- Szerencsére nő, mert egyre több vendégházunk van. Emellett egyre több a nyaralótulajdonos is. Sajnos, mi is elöregedő

FOTÓ: KÓBOR ISTVÁN
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Tiszanána

Továbbfejlődik a strand és a kikötő!

A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonproﬁt Zrt.
strandfelújítási pályázatának V. ütemében Tiszanána-Dinnyéshát területén újabb beruházások várhatóak.
A mozgásukban korlátozott vendégeink részére a már elkészült baba-mama szobát hozzáférhetővé tesszük. A mozgáskorlátozottak számára a mosdókat, vizesblokkokat korszerűsítjük és részükre megfelelő parkolókat is biztosítani fogunk.

Az elektromos autókkal érkezőkre is gondoltunk, a tervek szerint két töltőállomás kialakítása is meg fog történni.
Az újabb beruházás parkosítást is magába foglal a gátfeljáró mindkét oldalán, valamint két darab kerékpárszerviz-oszlop felállítására is lehetőségünk lesz.
A TOP-os pályázat részeként meg fog történni a strand
teljes iszaptalanítása, amely a strand teljes területét háromszorosára fogja növelni. A tervekben homokos part kialakítása, valamint új utcabútorok elhelyezése is szerepel.

A jelenleg érvényben lévő strand és kikötő árak:
Kikötői bérleti díjak:
(az árak Ft/hónapra vonatkoznak)

I. osztály

II. osztály

2022. év

2022. év

6 m-nél rövidebb csónak 130 cm-ig

10 000,-Ft/hó

6 m-nél rövidebb horgászcsónak nyugdíjasoknak

8 000,-Ft/hó

Honvédségi rocsó, széles csónak

15 000,-Ft/hó

Építményes-motorcsónak, kishajó, horgászhajó (7 m hosszúságig és 2,4 m szélességig)

40.000,-Ft/hó

20 000,-Ft/hó

Sportcélú hajó

30 000,-Ft/hó

Hajó, katamarán (10 m hosszúságig és 3 m szélességig)

25 000,-Ft/hó

Nagyhajó, uszály (10 métertől hosszabb és 3 méternél szélesebb)

35 000,-Ft/hó

Kikötő:

2022. év

Hajó- és csónaktárolás

2.000,-Ft/ nap

Kenu- és kajaktárolás

4.000,-Ft/ hónap

Sólyapálya-használat

2.500 Ft/alk.

Sólyapálya-bérlet (éves)

35.000,- Ft/év

Áramhasználati díj

1.700,- Ft/nap

Téli tárolási díj a parton: hajó

6.000,- Ft/hó

Téli tárolási díj a parton: kishajó

5.000,- Ft/hó

Téli tárolási díj a parton: széles csónak, rocsó

5.000,- Ft/hó

Téli tárolási díj a parton: csónak

4.000,- Ft/hó
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Strandbelépő árak:

2022. év

0-6 éves gyermek

Ingyenes

Diák / 6-18 év/

400,-Ft/nap

Diák heti bérlet

1.200,-Ft/hét

Diák havi bérlet

2.200,-Ft/hó

Felnőtt

600,-Ft/nap

Felnőtt heti bérlet

22002221 . TAVA
N YÁ RS Z

2.000,-Ft/hét

Tiszanánai lakosok (idényre)

1.700,-Ft/idény

Dinnyésháti lakosok (idényre)

5.000,- Ft/idény

Esküvői helyszínnek is kiválóan alkalmas a Dinnyéshát Szabadvizű Strand festői környezete.
Akik természetközeli Tisza-tavi esküvőt szeretnének, bátran keressék a Tündér-dekor csapatát:

www.tunder-dekor.hu
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Egyek
Egyek mérlege a választások előtt:
2 országos első helyezés
2010-2021 között összesen 88 fejlesztési projekt
valósult meg Egyeken. Az egyeki önkormányzat
próbált mindenkor úgy lavírozni, hogy a lakosság
összességében a környezetünkben zajló folyamatok
nyertesének érezhesse magát. Miután 2019-ben
megkaptuk a Belügyminisztérium 20.000 fő alatti lakosságú települések számára meghirdetett
Szolgáltató Önkormányzat díját, majd a 2021-es
Falumegújítási díjat, az átlag egyeki lakos is büszkén
tekinthet fejlesztéseink eredményére.
A fejlesztések közül kiemelhető a Gyepmesteri Telep, ahol 50
település ebrendészeti feladatait látjuk el, a betonelemgyártó
üzem, ami 2021-ben önkormányzati kocsimosóval bővült, az
új szennyvíztisztító telep és a gerinchálózat 100 %-osra bővítése. Különösen büszkék vagyunk a szép, új 24 férőhelyes
bölcsődénkre, felújított iskoláinkra és óvodáinkra. A sportfejlesztéseket is elismerés övezi, kuriózum az önkormányzati
Sportcentrum, ahol minden edzésre vágyó a legmodernebb
körülmények között, a legmodernebb gépekkel végezheti
testmozgását. 2020-ban értük el legnagyobb eredményünk:
a település összes belterületi útja minden időjárási körülmé-

nyek között járható. Azt gondoljuk, van okunk ünneplésre,
aminek kitűnő helyszíne lehet a felújított éttermünk.
Természetesen továbbra is szeretnénk az uniós és hazai
források hatékony felhasználásával a nyertesek között maradni. Teljesen áll a zászló a Tisza-parti kikötőnk, az új piacunk
és az 53 hektáros ipari parkunk életre keltése előtt. A fejlesztések elkészültek, csak be kell üzemelni a létesítményeket. Különösen sokat várunk az ipari parkban létrejövő munkahelyektől, ezért is tekintjük legfontosabbnak az ott megvalósítható
további fejlesztési lehetőségek felkutatását.
Megnyert pályázatainkkal biztatóan indul a 2022-es év is.
Belterületi utak fejlesztésére 84,5 MFt-ot, külterületi útjaink
fejlesztésére 300 MFt-ot fordíthatunk.
A fenti eredmények különösen értékesek akkor, ha figyelembe vesszük, hogy egy szegény településről van szó, ami
2010-ben agyonra el volt adósodva. 2013-ban a kormányzati
konszolidációnak köszönhetően megszabadultunk adósságainktól és 2022-re értük el, hogy az egy főre jutó adóerő-képességünk elérje a 9000- Ft/főt. Célunk ezen javítani, hiszen
Hajdú-Biharban is több település van, ahol az adóerő-képesség a mienk tízszeresénél is több.
Dr. Miluczky Attila, polgármester

HIRDETMÉNY
Egyek Nagyközség Önkormányzata értékesítésre meghirdeti
az alábbiakban felsorolt Ipari Parkban lévő területeket!
Helyrajzi szám
0348/2
0348/4
0348/5
0348/6
0348/7
0348/8
0348/9
0348/10
0348/11
0348/12
0348/13
0348/14
0348/15
0348/16
0348/17
0348/18

Terület (m2)
23 028
27 424
28 131
26 018
25 051
5 708
5 715
6 429
6 893
7 387
5 365
5 361
5 388
5 388
5 392
1 333

Helyrajzi szám
0348/19
0348/20
0348/21
0348/22
0348/23
0348/24
0348/25
0348/26
0348/27
0348/28
0348/29
0348/30
0348/31
0348/32
0348/33

Terület (m2)
1 407
1 230
1 329
1 230
1 329
1 230
1 329
1 230
1 329
1 230
1 329
1 230
1 329
1 527
2 520

Az ingatlanok az alábbi
közművekkel rendelkeznek:
-

vízvezeték
szennyvízvezeték
hírközlési alépítmény
villamosenergia-hálózat
gázhálózat

Az ingatlanokkal kapcsolatban érdeklődni lehet
Dr. Miluczky Attila polgármesternél (4069 Egyek, Fő u. 3. • e-mail: polgarmester@egyek.hu • Tel.: 52/378-028, +36/70-338-3985),
vagy Kiss Mihály műszaki ügyintézőnél (4069 Egyek, Fő u.3. • e-mail: kiss.mihaly@egyek.hu • Tel.: 52/378-028)
Vételi szándékukat postai úton is eljuttathatják hivatalunkhoz az alábbi címre:
Egyeki Polgármesteri Hivatal 4069 Egyek, Fő u. 3.
Az értékesítésről a Képviselő-testület egyedileg dönt, figyelemmel a területről készült értékbecslésre és az önkormányzat vagyonáról szóló
módosított 22/2006. (VIII.31.) számú rendeletben foglaltakra.
Egyek Nagyközség Önkormányzata
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Sarud

Kapcsolódj ki
a Tisza-tó gyöngyszemében!
A Tisza-tó nyugati partján található egy hangulatos, vízközeli falu, amelyet az ott élők a
Tisza-tó gyöngyszemének is neveznek. Sarud
egyszerre jelenti az idelátogatóknak a nyugalmat és az aktív kikapcsolódást, hiszen elvonulási lehetőséget ad a városi rohanástól és aktív
kikapcsolódási 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
önkormányzata a Sarudi Lakodalmast. A rendezvényen
testközelből ismerhető meg a menyasszony kikérése és
az újdonsült házaspár köszöntése, valamint minden esküvő mozgatója, a vőfély vicces versei. Természetesen nem
maradnak el a legfinomabb fogások sem, mint a húsleves
csigatésztával, a töltött káposzta, a házi sütemények és
a grillázstorta sem. A jó hangulatról a népdalkör gondoskodik a dalaival, akik a résztvevőkkel együtt népviseletbe
öltözve mutatják be a régi korok lakodalmát.

Traktorozz a Tilcsik Farmon!

Sokak már gyerekkoruk óta szeretnék vezetni az óriási mezőgazdasági gépeket, de erre sajnos igen kevés
a lehetőség. A Tilcsik Farm várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék kipróbálni, hogy milyen érzés ezeket
a gépeket vezetni. Természetesen nem hagyják őket
egyedül, mert a jogosítvánnyal rendelkező munkatársak
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 bejelentkezés
szükséges a 20/21-55-391-es telefonszámon.

Új pompában várja a vendégeket
a Sarudi templom

Nemrégiben megújult a település római katolikus templomának tetőszerkezete és külső falainak festése. A
templom egyhajós, egyenes személyzáródású, a szentély feletti kontyolt nyeregtetővel rendelkezik és Eszter-

házy Károly püspök építtette. A mintegy 300 éves templom újra
a neki járó, külső pompában köszönti a látogatókat. Belső felújítása pedig a jövőben fog megtörténni.

Indulj csónakázni
a Tündérrózsa Hajókikötőből!

A hajókikötőből bérelhetsz csónakot és kajakot, amivel Tisza-tavi vízitúrára indulhatsz. Ha esetleg a horgászat érdekel:
etetett helyen horgász sziget és horgászversenypálya épült a kikötőben, ahová választékos programokkal várják a vendégeket.
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 nyugodt és természetközeli hangulatával várja a kedves látogatókat egy igazán családias és állatbarát élményre. A miniZOO célja: megismertetni testközelből kicsiket és nagyokat az állatvilág
színes világával, 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 négyzetkilométer
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 homokos parttal,
abban kialakított gyermeköblökkel, árnyas fákkal és sok-sok
szórakoztató kalanddal, kikapcsolódási lehetőséggel. A jó szórakozást a Tisza-tó első vízi játszótere garantálja, ami az országban is egyedülálló!
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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 nagyszülőktől, a szülőktől. Ezt láttuk tőlük, mert nekünk még szerencsénk volt, hogy úgy nőttünk fel, hogy az állatok gondozása,
szeretete, tisztelete mindennapjaink része volt.

2012 óta minden évben bővítettük a farmot, folyamatosan nőtt az állatszám.
2016 júniusában nyitotta meg kapuit a Dániel-farm, ahol
az érdeklődők testközelből tekinthetik meg a régi parasztudvarok 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 állítunk elő az Auchan Magyarország Kft-nek.

Szolgáltatásaink:
-

Farmlátogatás minden héten, csütörtökön és szombaton 10-16 óráig májustól-októberig.
- Sajt- és gyümölcslékóstoló
- Lovaskocsi-program
- Igény esetén kisebb csoportok, társaságok vendéglátása (osztálytalálkozók, születésnapok, baráti összejövetelek)
- 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
kapcsolatos tárgyakat, dokumentumokat, filmeket 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 értékeket is keresik. A kiállítás nekik is sok meglepetést tartogat.
A kiállítás különlegességét emeli három repülőeszközünk is.
A szovjet felségjelzésű Mi-24D harci helikopter, mely Magyarország egyetlen, magánkézben lévő teljesen restaurált Mi-24ese, 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 felségjelzésű MiG-21bisz vadászrepülőgép. A négy magánszemély tulajdonában lévő, ideiglenesen itt elhelyezett gép az eredeti, 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 tartalék 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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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 be a tatárjárás után. A kunok nomád
életformájukat a XV. századtól feladták, s megkezdődött beolvadásuk a magyarságba.
A régi kiváltságokból eredő kun öntudat azonban
még napjainkban is él az itt élők szívében, a kun
nyelvemlékeket személynevek és földrajznevek,
mondák ma is őrzik.
Karcag a Hortobágyi Nemzeti Park déli Fogadókapuja az
érintetlen puszta közepén álló Zádor-híd a kunhalmok, a
legelésző nyájak, a naplemente, a védett növény- és állatvilág a természetbarátok számára ideális túracél. A hatalmas határban még fellelhető tanyák, gémeskutak, letűnt
korokat idéznek. A kerékpáros túraútvonalak, a kiépített
kerékpárutak az aktív turizmus kedvelőinek kínálnak hasznos időtöltést. A természetvédelmi területté nyilvánított
Kecskeri-puszta, a Kutatóintézet Arborétuma, a horgásztó
kellemes kirándulóhely.
Templomaink, iskoláink, népi építészeti emlékeink,
a Morgó Csárda, a Györffy István Nagykun Múzeum, a
Nagykunsági Tájház, a Kántor Sándor Fazekasház, Györfi
Sándor szobrászművészünk gyönyörű köztéri szobrai felejthetetlen élményt nyújtanak. Őrizzük és ápoljuk szellemi-, épített és természeti értékeinket.
Kun őseink emlékét idézi a Kun Emlékhely és a Nagykun Millenniumi Emlékmű. Az amerikai függetlenségi háború karcagi huszárezredesének Kováts Mihálynak állít
emléket a Kováts Mihály dombormű és emlékhely. Kuriózumnak számít a védett köves daráló, a malomtörténeti
kiállítás és a műemlék szélmalom.

FOTÓ: KABAI LÁSZLÓ

Karcag természeti értékei közül kiemelkedik a „Sóskútból” 1947 méter mélyről feltörő gyógyvíz. Az élményelemekkel gazdagított gyógyvizű medencék szolgálják ki a
gyógyulni vágyó vendégeket egész évben. Építészetileg
egyedi megjelenésű, wellness és spa komplexummal
várjuk kiemelt célcsoportunkat, a családokat.
A természetbarátoknak, illetve az aktív pihenést választóknak ideális kirándulóhely az egész évben ingyenesen
látogatható Karcagi Parkerdő és Lombkorona sétány. Hat
méter magasságban, a fák lombozatában vezető járatban 40 interaktív állomás mutatja be az erdő növény- és
állatvilágát. Pihenőpadok, tűzrakóhelyek és játszóterek
állnak az idelátogatók rendelkezésére. A sportolni vágyókat sétáló-, kocogópályával, hatállomásos tornapályával
és futópályával várjuk.
Népművészeink, kézműveseink, művészeti és hagyományőrző együtteseink rendszeresen bemutatkoznak és
fellépnek a városi fesztiválokon, rendezvényeken. Büszkék vagyunk arra, hogy a „Kunsági birkafőzés karcagi
hagyománya” megőrzendő örökségelemként 2009-ben
felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, 2013-ban pedig a karcagi birkapörkölt került fel a
hungarikumok jegyzékére.
Jó szívvel várjuk Vendégeinket hagyományőrző rendezvényeinkre, a híres Karcagi Birkafőző Fesztiválra, a
Nagykunsági Kulturális Napokra, a Karcagi Kolbász Ízesítő és Házipálinka Versenyre, Karcag Város Napja programjaira, a Karcagi Lovasnap lovasversenyeire, az országos hírű sportversenyekre.
www.karcag.hu
www.derynekarcag.hu
www.facebook.com/deryne.kulturaliskozpont

FOTÓ: KABAI LÁSZLÓ
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Tiszasüly

A páratlan természet és
a Kolopi Gyógyiszap bűvöletében
A Tisza folyó partján, Szolnoktól mintegy 40 kilométerre található Tiszasüly. A Tisza-tó közelségében,
Kiskörétől a töltésen mintegy 20 km távolságra
Eurovelo kerékpárúton megközelíthető, a KÖTIVIZIG
által árusított töltésjárási engedéllyel, személyautóval is járható ez a szakasz. Sajátos hangulatát a bennünket körülvevő természet, vadregényes folyópart,
vendégszerető közösség alakította. Igazi barátságos
kis település, mintegy 1500 lakossal közvetlenül a
Tisza partján.

A közép-Tisza ezen szakasza elsőrangú horgászvíz, vadregényes vízi túrák helyszíne. Az Eurovelo kerékpárút-hálózat gyönyörű természeti környezetben halad ezen a szakaszon. Legnagyobb erényünk az érintetlenség és az ebből
fakadó vadregényesség az erre fogékonyak számára. A
Tiszasülyért Egyesület jelenleg is kínál bérleti lehetőséget
mintegy nyolc darab négy fős kenura, teljes felszereléssel.
Szálláshelyet helyben a Szőke-Tisza Vt. vadászházában
és a Tiszasülyi faluház 2 vendégszobájában lehet foglalni.
Hosszú távú célunk az, hogy a turizmusban tapasztalható
megnövekedett igényeket hosszú távon ki tudjuk szolgálni,
ehhez folyamatosan keressük a fejlesztési lehetőségeket,
illetve forrásokat. Az átmenő túrakerékpáros, motoros forgalomban folyamatos növekedést tapasztalunk, akiket a
helyben lévő szolgáltatások folyamatos bővítésével szeretnénk a jövőben kiszolgálni.
Terveink között szerepel a közeljövőben a
Tisza folyóhoz közvetlenebb kapcsolat kiépítésére lehetőséget adó rendezvényhajót, kikötőt,
kosaras strandfürdőt és úszó apartmanokat
létesíteni, melyhez alkalmas partszakasszal
rendelkezünk. Jelenleg forrást keresünk a kialakításhoz.
Az ideérkezőt megihleti a földrajzi elhelyezkedés, a csend, a nyugalom és az egyedülál-

lóan gazdag 1311-ig visszakövethető történelmi múlt, az
országos védelem alatt álló Árpád-kori műemlék templomunk, a község határában megtalált népvándorlás kori sírhely, az ország első ipari műemlék-védettségű gőzgéppel
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 kimeríthetetlen tárháza.
A tiszasülyiek főleg növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, halászattal és tógazdasági haltermeléssel foglalkoznak, mely tevékenységeknek nagy hagyományai vannak településünkön. A település határában elterülő mintegy
500 hektár vízfelületet adó körtöltéses halastavak jelenléte
a helyi ökoszisztémára is nagy hatással van, így a természet iránt érdeklődő turisták, természetfotósok számára is
egyedi lehetőséget rejt a közvetlen környezetünk.
A Kolopfürdőn bányászott, szervetlen összetételű, gyógyiszapnak minősített iszapot iszappakolásra, résziszap-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 Nonprofit Zrt. részére benyújtottunk egy gyógyszálló és ehhez kapcsolódó gyógyfürdő létesítésére irányuló előzetes megvalósíthatósági tanulmányt és koncepcióterveket. Ha a projekt támogathatóként kerül
elbírálásra, akkor a térség életében Tiszasüly is
jelentős szerepet fog betölteni, elsődlegesen a
Kolopi-iszap, mint természeti gyógykincs helyben történő hasznosításával.
Reméljük, sikerült felkeltenünk az érdeklődését és személyesen is ellátogat hozzánk, hogy
megismerje községünket!
Mi szeretnénk ebből az ezerarcú településből
minél többet megmutatni!
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10 éves lett idén
a Tisza-tavi Ökocentrum
Megannyi meglepetéssel várnak!
2
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Tíz évvel ezelőtt, 2012. április 27-én nyitotta meg
kapuit a Tisza-tavi Ökocentrum Poroszlón. Ahogy azt
Kiss János igazgató elmondta, mára már nagyon sok
minden megváltozott az épületben és környékén. A
10. jubileumi év számos programot fog tartogatni.
- A szokásos születésnapi programmal készül a Tisza-tavi Ökocentrum, vagy hosszabb programsorozatra
kell számítani?
- Idén szinte minden, ami nálunk történik, az a jubileum jegyében fog telni. Az összes programot még nem szeretném
elárulni, ezekről majd a honlapunkon és a Facebook oldalunkon adunk időben tájékoztatást. Néhányat viszont már
most, év elején meg tudok osztani az olvasókkal. Ide tartozik
a 10 éves évfordulóhoz kapcsolódóan, hogy a konferenciateremben létrehozunk egy új kiállítást, ami a budapesti „Egy
a természettel” világkiállítással van összefüggésben, hiszen
a rendezvényen megjelent installációk egy része hozzánk
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került. Ez az „Ártéri erdő” c. dioráma, ami a természettudományi múzeumokra jellemző megjelenésű és szintű bemutatórész – azaz igen igényes, részletgazdag lesz. Erre kivételesen nem élő, hanem preparált állatok fognak kerülni, mint
a nyest, borz, vaddisznó és a madárfélék. Szintén a világkiállításnak köszönhetjük, hogy most ugyanakkora létszámban
vannak az óriásakváriumunkban a halak, mint a nyitáskor,
hiszen többek közt négy viza is érkezett hozzánk, így most
összesen hatan vannak ezek a hatalmas jószágok.
A konferenciateremben a haltrófea kiállítás helyét egy
évre művészeti tárlat foglalja majd el. Fazekas Lászlóné
Éva - poroszlói, amatőr üvegfestő művész - munkáiból nyílik egy időszaki kiállítás.
Készülünk egy tízrészes podcast sorozattal is, amelyben
az Ökocentrummal, a Tisza-tóval és sok-sok érdekességgel lehet majd megismerkedni.
Ami még a látogatóink számára érdekes lehet, az a február végén induló játékunk, ami a „10 év, 10 kép” címet viseli. Ennek a lényege, hogy 2012-től kezdve minden évünkből
kiválasztunk egy képet, amellyel kapcsolatban felteszünk
egy kérdést. Aki legelőször írja meg nekünk a helyes választ,
az egy négy fő részére szóló Tisza-tavi Ökocentrum családi
belépőjegyet kap, amit ebben az évben szabadon felhasználhat. A játék 10 héten át tart majd.
Látogatóinkkal közösen, április 23-án (szombaton) tervezzük az ünneplést, mivel a születésnapunk (április 27.)
ezúttal hétköznapra esik. A megszokott zsibongás várható
az idén is, interaktív programokkal, játékokkal készülünk és
természetesen lesz közös tortázás is. Az évforduló napján,
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27-én egy zártkörű ünneplésre kerül sor, a tulajdonos önkormányzat és az Ökocentrum dolgozóinak részvételével. Szeretnénk megköszönni azok munkáját, akik a 10 év sikereiben
részt vettek. A pontos programot időben ki fogjuk hirdetni a
különböző csatornáinkon.
A tízéves évforduló nem múlhat el évkönyv nélkül: aktualizáljuk a régebbit és már idén elérhető lesz a legújabb kiadás. Új
kisfilmet is szeretnénk készíteni, hiszen egyre több olyan viszszatérő látogatónk van, aki esetleg azért hagyja ki a 3D mozit,
mert már látta a filmünket. „A Négy évszak a Tisza-tavon” című
3D filmet legalább 240 ezren látták az elmúlt 4 évben, mióta ez
van műsoron. Itt az ideje, hogy ezen a téren is újítsunk!
- Ez még részleteiben is igen tartalmas. Az udvaron is
lesznek újdonságok?
- Bizony, lesznek! Szeretnénk létrehozni egy mezítlábas ösvényt, ahol homokban, kavicsokon, mulcson és különféle
anyagokon lehet majd lépdelni. A másik, ami inkább még
csak a tervezés kezdeti fázisában van (bár nagyon lelkesek
vagyunk ezügyben), az egy minigolfpálya létrehozása a park
füves területén, a kalandjátszótér mellett. 9-10 pályára lehet
számítani, így nem profi versenyzőket várunk, hanem mindazokat a hobbi játékosokat, családokat, társaságokat, akik
egyszerűen csak szeretnék jól érezni magukat a szabad levegőn és kipróbálnák ügyességüket. Ha ez megépül, akkor
ezzel is teljesebb és gazdagabb lehet a szabadidőparkunk a
tájházzal, a tutajos tóval, a sövénylabirintussal és a különféle
állatbemutatókkal együtt.
- A felújítások folyamatosak. Idén is várhatóak?
- A munkákat próbáljuk úgy időzíteni, hogy minél kisebb mértékben korlátozzuk a látogatókat, azonban elképzelhető, hogy
idén a dongautak és a kormorános tó hídjának elbontása és teljes átépítése miatt kisebb területek ideiglenes le lesznek zárva.
Ebben vendégeink megértésére és türelmére számítunk.
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- A Tisza-tó egyik legnépszerűbb és kihagyhatatlan
attrakciója a Tisza-tavi Ökocentrum – mennyi látogatója
volt tavaly?
- 196 ezren váltottak belépőt, 2021-ben. Ez a szám némileg
elmarad a 2019-es 239 ezres látogatószámtól, de ahhoz képest, hogy valójában április 30-ig zárva voltunk, ezt az eredményt rendkívül jónak értékelem. Az okostelefonos applikációnkat is sokan használták, tavaly 11.500 letöltés volt egy
évben, ami ebben a műfajban jónak számít.
- A születésnapon kívül vannak más rendezvények is
tervben?
- Ha a nyáron változik a veszélyhelyzet és már szabadon
lehet ilyen eseményeket szervezni, akkor a főszezoni két
hónapra, júliusra és augusztusra koncentrálunk. Alapvetően a megszokott, népszerű eseményeinket terveztük be.
Júliusban egészségnapot, Palacsinta-partit, halsütéses
szombatot tervezünk, augusztusban Fásy Mulató, Csörögesütés szerepel a programok között, majd augusztus 20án este a Honeybeast zenél és az aznapi program tűzijátékkal zárul. Júniusi természetfotós pályázatunkat idén is
szeretnénk meghirdetni, megrendezni. A szeptemberi csónakos hétvégénk remélhetőleg idén sem marad el – ilyenkor kedvezményesen lehet csónakot bérelni. Ősszel pedig
jön a „Poroszló: tökös falu” program a lassan országos hírű
tökfaragó versennyel…

További információ:
Tisza-tavi Ökocentrum
Poroszló, Kossuth L. u. 41.
Tel.: +36 36 553 033
E-mail: info@ttoc.hu
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CSAK EGY UGRÁS A HORTOBÁGY  AHOL AZ ÉG A FÖLDET ÉRI
PUSZTÁN ÉLMÉNY:
ÉRINTETLEN TERMÉSZET ÉS ÉLŐ HAGYOMÁNYOK VÁRNAK!
Légy Te is részese!
A hortobágyi programnaptár kiemelt eseményei:

Szent György-napi Kihajtási Ünnep, Kézművesvásár
– Világörökségünk a Puszta napja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022. április 23.
Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó, Pünkösd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022. június 4.
54. Hortobágyi Lovasnapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022. július 15-17.
Hullócsillagok éjszakája a Hortobágyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022. augusztus 11-14.
Hídivásár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022. augusztus 19-21.
Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep, Kézművesvásár és Darufesztivál . . . . . . 2022. október 22.

Éld át velünk! Élmények természetesen - további programjaink:

Barango-LÓ – Kalandtúra havonta a Mátai Ménesben • Aktívan a természetben – Szakvezetéses
ökotúrák ebike-kal nyáron a Hortobágyon és a Tisza-tónál • „Asztro-gasztro” túra - a Mátai Ménesből
szekerekkel elindulva az alkonyi-éjszakai pusztában megannyi csoda tárul a szemünk elé • A Fecskeház
Erdei Iskola csillagdája tavasszal és ősszel havi rendszerességgel meghirdetett programokkal vár
• Darunéző túrák szeptemberben és októberben a HNPI szakvezetésével • Különleges rendezvényhelyszínt keresel? Irány a Hortobágy! Esküvők, születésnapok esetén egyedi ajánlatokkal várunk!

Kövesd eseménynaptárunkat!
További programokkal és aktuális információkkal honlapunkon várunk:

https://www.hortobagyinfo.hu/
Meghirdetett programjaink a mindenkori járványügyi helyzet függvényében változhatnak!
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Tisza-tavi Hírmondó
Milyen újdonságok, újítások, programok, látnivalók várják a vendégeket a Tisza-tónál? Az Alföld Szíve
Térségi Turisztikai Egyesület és a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal ajánlóját olvashatják.
Újabb rekordot döntött a Tisza-tavat körbekerékpározók száma

Közel duplájára nőtt a biciklizők száma két év alatt a Tisza-tó
partja körül: 2021-ben 87920-an, 2020-ban 70435-en, míg
2019-ben 49428-an tekerték körbe a Tisza-tavat. 2021-ben,
korábban nem tapasztalt számú kerékpárost regisztráltak
februárban (321) júniusban (13372), júliusban (20161), augusztusban (22882) és szeptemberben (13103) – közölte a
KÖTIVIZIG.

tudjuk elérni. Ez a cél pedig az, hogy a Tisza-tavat minél hamarabb hazánk leglátogatottabb aktív- és ökoturisztikai desztinációjává tegyük. A beszélgetésen Galó Anita, a Tisza-tavi
Turisztikai Kerekasztal titkára a Magyar Turisztikai Ügynökség
adatai alapján ismertette a tavalyi vendégforgalmi helyzetet a
tónál, amely annak ellenére sem esett vissza, hogy az első öt
hónapban gyakorlatilag nem volt forgalom a szálláshelyeken.
A tájékoztatóból kiderült, hogy az éves vendégforgalom 48%a Tiszafüreden koncentrálódott.

Megújuló kerékpárútszakaszok és
új bringaút

Újdonságokról, fejlesztésekről és a tó
jövőjéről beszélgettek Kiskörén

A Tisza-tónál több kerékpárosbarát fejlesztés is várható idén
vagy a közeljövőben: felújítják a kerékpárutak rossz állapotban lévő szakaszait, valamint a Szolnokot és Kiskörét összekötő gát hiányzó 1,5 kilométeres szakasza is elkészül, így a
közeli megyeszékhelyet is könnyedén el lehet majd érni kerékpárral. Mindezek mellett hamarosan a Tisza-tavi kerékpárút
mellett szaniterállomások létesülnek, a gát tetején információs táblarendszer kerül kihelyezésre, valamint a gyalogosok
és bringások számára is elindul a Tiszaderzset és Tiszanánát
összekötő kompjárat, így a tó körbekerékpározását némi
„csónakázással” is össze lehet majd kötni.

A „Tisza-tó előre megy, nem hátra!” elnevezésű pódiumbeszélgetésre invitálta F. Kovács Sándor, a Tisza-tó miniszteri
biztosa, országgyűlési képviselő a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal szakmai közreműködésével az érdeklődőket a KÖTIVIZIG kiskörei szakaszmérnökségére. A pódiumbeszélgetésen a tó jelenéről és a jövőjéről osztották meg véleményüket,
elképzelésüket az előadók. F. Kovács Sándor Tisza-tavi miniszteri biztos, országgyűlési képviselő emlékeztette a résztvevőket, hogy a tó sokszereplős, és a célokat csak közösen

Közel 200 ezren látogattak 2021-ben
a Tisza-tavi Ökocentrumba

Sikeres évet zárt a Tisza-tó egyik legkedveltebb komplexuma,
amit 2021-ben 196.084 látogató keresett fel amellett, hogy
áprilisig zárva voltak. Az elmúlt év rendkívüli nehézségei, bizonytalanságai, az április végéig tartó zárvatartás ellenére
2021 a Tisza-tavi Ökocentrum sikeres éveként vonulhat be az
intézmény “történelemkönyvébe” – fogalmazott a Tisza-tavi
Ökocentrum, közleményében. „A most elkészült összegzés szerint – különösen a júliusi és augusztusi kiemelkedő
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504.000 halat telepítettek 2021-ben
a Tisza-tóba

csúcsidőszaknak köszönhetően – 2021-ben mindösszesen
196.084 vendéget fogadhattunk Európa legnagyobb édesvízű
akváriumát is magáénak tudó, őshonos állatokat bemutató
intézményünkben. A látogatószám tekintetében a Tisza-tavi
Ökocentrum megőrizte előkelő helyét a magyarországi állatkertek között, egyben a forgalmas turisztikai központok között is az élmezőnybe tartozik” – fogalmaztak.

Jó munkát, Rebence! - új úszókotró
érkezett a Tisza-tóra

A KÖTIVIZIG kiskörei szakaszmérnökségéhez december
végén érkezett meg az az úszókotró, amelynek munkába
állásával javul a tározó vízminősége és a vízi közlekedési utak
is biztonságosabbá válnak. A KÖTIVIZIG a kormány célzott
támogatásával sikeresen megvásárolta a mintegy 700 millió
forint értékű, Dredgeyard CSD 400 típusú új hidromechanizációs úszókotrót. A Poroszlói-medence legszebb része után,
Rebence névre keresztelt kotró a tavat fogja járni és a kikotort
iszapot a szárazföldre teríti majd. A kotrást egyébként már a
tározó építésekor is betervezték elődeink, hiszen tudható volt,
hogy a folyó bizony szétteríti a hordalékot, így a mostani gép
a víztározó megépülése óta használatban lévő, 1972-ben beszerzett IHC Mastert fogja kiváltani.

A Tisza-tó halászati hasznosítója, a Tisza-tavi Sporthorgász
Nonprofit Kft. 2021-ben mintegy 22.000 tonna halat telepített
a Tisza-tóba. 2021-ben összesen 69.000 compót; 200.000
csukát; 195.000 db egynyaras, 35.600 db kétnyaras és 5.000
db háromnyaras pontyot telepített a szervezet.

A Tisza-tavi cukrászok is taroltak a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei tortaversenyen

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat először hirdette meg a „Keressük Jász-Nagykun-Szolnok megye tortáját!” című versenyt, amelyre 74 tortacsodával neveztek az
indulók. A verseny abszolút első helyezettje a szolnoki habos
isler újragondolásával megalkotott Ishletés nevű torta lett,
amit az alattyáni Tóth-Kalmár Margit készített. A Tisza-tavi
indulók közül a profi/normál kategória 1. helyezettje a berekfürdői Perity Róbert által készített jászkun aszalt szilvás kölestorta lett, míg ugyanebben a kategóriában a 2. helyezést
Tiszafüred Város Önkormányzatának indulója, Nagy Andrea
érte el a Tiszavirágzás nevű tortájával. Nagy Andrea a profi/
mentes kategóriában is indult, ahol a dobogó harmadik fokára pisztácia mousse Zila tortaformában, málnaraguval tortájával állhatott. Nem kizárt, hogy a torták a hamarosan induló,
Mautner Zsófi gasztroblogger szakmai vezetése mellett zajló
„Desszert túra az Alföld szívében” akcióban is helyet kapnak.

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

útikönyv
Február végén, a tavaszi szezon kezdetén jelent meg a Tisza-tavi útikönyv, amely vadregényes utazásra
kalauzolja a kedves olvasókat, több mint 200 oldalon keresztül. A hiánypótló kötet összegyűjti a Tisza-tó
valamennyi látnivalóját, érdekességét és minden hasznos információját a kerékpározástól kezdve egészen a
vízi közlekedési szabályokig, és bemutatja a Tisza-tavi települések sajátosságait is.
Hiánypótló kiadvány született 2022 tavaszán a Tisza-tóról. Már régóta szükség volt egy olyan összefoglaló útikönyvre, ami bemutatja a Tisza-tavat. A könyvet a főtámogatón: az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központon és több szakemberen, lelkes
rajongón kívül az alábbi három szerző jegyzi:
Kücsön Gyula
A könyv ötletgazdája,
a sarudi Élményfalu
tulajdonosa. Hisz
abban, hogy a könyv
által még többen fogják megismerni a gyönyörű, természeti
kincsekben és kalandokban gazdag
világot.

Kovács Janka
Az I Love Tisza-tó magazin főszerkesztője
és a tó lelkes rajongója. Úgy érzi, hogy az
útikönyv segítségével
az emberek még szélesebb körben
ismerhetik meg az itt található csodavilágot.

Ljasuk Dimitry
Filmes, környezetvédelmi aktivista,
a Pozitivo Digital
reklámügynökség
tulajdonosa. Szívügye
a Tisza-tó - amit videói és filmjei is
alátámasztanak -, ezért csatlakozott a
könyv megírásához.
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A könyv megrendelhető online:
- www.tiszatoutikonyv.hu
- www.deck.hu
- www.aktivmagyarorszag.hu
- www.ilovetiszato.hu oldalakon!

A kötet kellemes hangulatú, olvasmányos: magával
ragadja és elkalandozza a Tisza-tó partjára az olvasót,
aki a hidegebb hónapok közepette is a nyári nyüzsgésben, a vízhez közel érezheti magát. Nyelvezete könnyed,
ugyanakkor szakmailag pontos, hiszen a horgászástól,
a helyes vízi közlekedésig mindent szakemberek fogalmaztak meg, tettek közkinccsé.
Néhány fejezetet említve: megismerhetjük a Tisza-tó
kialakulását, elmélyülhetünk az itt található állat- és
növényvilág paradicsomában, megismerkedhetünk a
Tisza-tó kerékpározási lehetőségeivel és kínálataival, a
vízitúrázással, a kilátókkal. Emellett számos Tisza-tavi
települést is bemutatunk közelebbről. A strandok felejthetetlen vizes élményei után bepillantást nyerhetünk a
Tisza-tó különleges gasztronómiájába, majd kicsit távolabbra: Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye látnivalóihoz, többek között Eger, Gyöngyös, Hatvan, Szolnok,
Karcag, Jászberény nevezetességeihez látogathatunk
el. A Hortobágyi Nemzeti Park programajánlót kínál az
olvasóknak.
A könyv megvásárlói a tó bebarangolásához - segítségképpen - egy A2-es méretű turista térképet is kapnak, amelynek hátoldalán feltüntetésre került minden
szolgáltató és programlehetőség, katalógusformában.
A könyvet ajánljuk minden érdeklődőnek, turistának,
átutazónak, természetkedvelőnek - mondhatni kötelezőolvasmány jelleggel. A könyv érdekes lesz azoknak is,
akik már ismerik a Tisza-tó világát, mert több hasznos
információt tudhatnak meg róla, viszont akik még nem
ismerik, azoknak minden bizonnyal kedvet fog csinálni
a tó természeti értékeinek megcsodálására, körbejárására, vagyis felkerül bakancslistájukra a Tisza-tó.

Személyesen megvásárolható
(a teljesség igénye nélkül):
-

a sarudi Élményfaluban
a Tisza-tó körüli Tourinform irodákban
a Tourinform Szolnok Irodában
a Tourinform Debrecen Irodában
a Tourinform és Eger Városi Jegyirodában
a Szolnoki Napló szerkesztőségében
(Szolnok, Szapáry út 12.)
- az Irányár szerkesztőségében
(Kecskemét, Széchenyi tér 9.)
A Tisza-tavi könyvet árusító partnerek teljes listája

tiszatoutikonyv.hu és
az ilovetiszato.hu oldalon található meg!
a
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Töltődj fel tavasszal
a Graefl Majorban!
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Talán nem sértődik meg ránk a többi évszak, ha azt
mondjuk: a majorban a tavasz a kedvenc időszakunk.
A virágokkal együtt nyílunk mi is, és az érzékeinket
betölti az újjászülető természet. Egy hatalmas alvás
a pihe-puha paplan alatt, aztán irány az ébredező
világ – gyere, és érkezz meg hozzánk!
Harmatos hajnallal indulnak a Graeﬂ Majorban a napok, mi
már korán reggeltől talpon vagyunk. Az állatok legelni indulnak, a kert mindig igényli a törődést, a kemencében házi
kovászos kenyér készül saját őrlésű bio búzából, a sajtkonyhában szorgos kezek forgatják a sajtokat, a friss házi tésztához pedig össze kell szedni a tojásokat a baromfiudvarból.
Közben az utolsó simításokat végezzük a kastély restaurálási
munkálatain, hogy eredeti fényében pompázhasson majd, a

2 0 2 12.. N
TAVA
YÁ R S Z

földszinti szalonban lassan már végre kényelembe helyezhetjük magunkat: hosszú az út, de megéri. Édes feladatok ezek,
minden percüket élvezzük, hiszen hamarosan megérkeztek
és megtöltitek élettel és érdeklődéssel a tereket és a parkot.
Meséltük már, hogy nyáron fürdőtavat építünk?
Ha ilyenkor, tavasszal végigsétálsz a kavicsos úton a
víztorony mellett, utadat ezernyi tulipán, jácint, nárcisz szegélyezi, a park illatai pedig simogatóan hatnak a lelkedre.
Gyere, lassulj le, és engedd, hogy körbevezessünk a birtokon! Jobbra a tiszta üveg rendezvényteremben már ebédhez terítenek, balra, a kápolnába is érdemes benézni, ahol
misébe vagy koncertbe is belefuthatsz. Haladj el a kastély
mellett, ami fenséges díszletet szolgáltat a sétához. Hátrébb, a parkban a magaságyásokban illatos fűszerek kelletik magukat, a karámokban és istállókban zajlik az élet.
Az erdei úton elindulva elmerülhetsz egy egészen másik
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világban, és ha a friss levegőben és
sétában megéheztél, finom harapnivalókkal vár az étterem.
A Graeﬂ Majorban – az országban
egyedülálló módon – nullkilométeres
konyhát viszünk, ami azt jelenti, hogy
a tányérodra került húsoktól a savanyított zöldségeken át a virágszirom
díszítésig minden a majorságból, és
az azt körülölelő 20 hektáros birtokról származik. Nyár végén szörpöket,
lekvárokat főzünk be, ősszel savanyítunk, lecsót rakunk el, mert az soha
nem hiányozhat az étlapról, ha levágunk egy mangalicát, annak minden
részét eltesszük majd felhasználjuk,
semmi nem vész kárba. Télen-nyáron el vagyunk látva friss zöldségekkel, de a tavasz egyértelműen a saláták idénye, így minden főétel mellé
szinte kötelező egy tál vitamindús
zöld bio csoda a kertből: újhagyma,
snidling, tyúkhúr, retek, pitypang.
Szinte érezzük minden sejtünkben,
ahogy visszatöltődnek energiával és
napfénnyel!
Maradnál éjszakára is? Megértjük!
Négy mindennel felszerelt, kényelmes, egyenként 2 szobás, hangulatos verandás apartmannal várunk.
Ha maradsz, végre előkerülhetnek a
borok a pincéből, tartalmas fehérek
és izgalmas vörösek. Vagy egy pezsgő, hogy ünnepeljük a pillanatot!
Vár a major és a feltöltődés, ami
még napokig kitart majd!

PROGRAMOK A MAJORBAN
•

Figyeld a húsvéti hétvége programjait!

• Valami különleges programra vágytok? A Tisza-tavi
csónaktúra garantáltan az, szívesen megszervezzük!
• Csak sétálnál egyet a majorban? A LASSULÓ
JEGGYEL nálunk tölthetsz akár egy fél napot is,
a jegy árát pedig az étteremben lefogyaszthatod.
• Vegetáriánus vagy? Csütörtökönként csak zöldség
alapú ételek kerülnek az étlapra, de a hét többi
napján is van miből választani.

Cím: Kétútköz Poroszló, Heves, Hungary 3388
Telefon: +36 70 9 475 476 | E-mail: info@graeﬂmajor.hu

39

40

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

2 0 2 2 . TAVA S Z

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

22
00
2 2 2. .TAVA
TAVAS S
ZZ

Felelősséggel a vízen:

Fotó: police.hu

Változott
a csónakvezetés
szabálya

Fotó: police.hu

Január 17-én hatályosult az új víziközlekedésről
szóló törvény, aminek értelmében már nem 10,
hanem 20 lóerős motoros csónakot lehet jogosítvány nélkül vezetni. Erre azért volt szükség, mert
sokan „csaltak” a motorok teljesítményével, de az új
szabályozásnak köszönhetően tiszta lapokkal lehet
játszani. Nézzük, mit is jelent ez pontosan!

KOVÁCS JANKA

Busi László r. ezredest, a Tiszai Vízirendészeti Kapitányság
vezetőjét kérdeztük a januári módosulásról, ami a Tisza-tónál
közlekedők nagyrészét érinti. Amikor megjelent a hír, többen
felháborodásukat fejezték ki, ezért tettük fel neki a kérdést,
hogy miért volt erre szükség, és hogy nem lesz-e ebből probléma.
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HOGYAN KÖZLEKEDTÜNK
2021-BEN A TISZA-TÓNÁL?
Legtöbbször ittas vezetés miatt kellett bírságolniuk a Tisza-tavi vízirendőröknek, sőt jellemzően a
kisebb teljesítményű csónakvezetőkkel szemben
kellett ezt meglépni. A nagy hajók vezetőivel jellemzően ilyen probléma nem szokott lenni.
A Tisza-tavon egyetlen hajózási baleset történt 2021-ben, Tiszaderzs környékén. Egy csónak és egy hajó ütközött össze, de mindketten
tudták, hogy hibáztak.
2021-ben 155 esetben kellett embereket kimenteni. Ezek olyan esetek voltak, amikor beborultak a vízbe, a csónakot pedig elfújta a szél,
vagy például éjszaka nem találtak ki a vízről.
Ebből 14 olyan eset volt, amikor közvetlen életveszélyből kellett menteni. Ilyen esetben a rendőrség mellett az önkéntesekből álló Tisza-tó
mentőcsoport is a bajba jutottak segítségére
siet.
- A január 17-én hatályosult víziközlekedési törvény
módosulásában a csónak fogalma egyetlen pontban
változott: mégpedig a teljesítményének meghatározásában.
Korábban a gépi meghajtású csónak maximális
teljesítményét 7,5 kW-ban határozta meg a törvény, és ez
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alatt nem is kellett hozzá jogosítvány, majd a módosítást
követően 14,7 kW-ra lett felemelve ez a határ, amit a jogalkotó kezdeményezett – kezdte.
Az európai hajózási szabályok igen eltérőek: a nyugat-európai országokban sokkal megengedőbbek, sokkal
szabadabbak. Egyes országokban nem teljesítményhez,
hanem sebességhez kötik a vezetői engedély meglétét, ám
a nagyhajó fogalma mindenhol 20 méter felett kezdődik.
A külföldi példákhoz próbált igazodni a magyar is, de volt
még egy nagyon fontos indíttatás is:
- A gazdasági szereplők, azaz a motorgyártók a takarékosságra való tekintettel úgy gyártották a kisebb motorblokkokat, hogy egy blokk különböző műszaki beavatkozások
mellett 10, 15 és 20 lóerős is lehetett. Az alapblokkot a 10
lóerős motor jelentette, amelynek a gázkarába egy határolót
beépítve az egy bizonyos határon megállt és csak akkora
teljesítményt tudott leadni. Amikor ezt kivették, azonnal 15
lóerős lett a motor, ha pedig a fúvókát kicserélték, akkor egyből 20 lóerőssé vált. A rendőrség nagyon sokszor találkozott
olyan esettel, amikor a motoron 9.9-es matrica volt, azaz 10
lóerősnek volt címkézve, ám valójában fel volt turbózva és
persze jogosítvány nélkül vezették. A törvény szerint korábban 15 lóerős, vagy efelett lévő motorral szerelt csónakot
csak vezetői engedéllyel lehetett vezetni és a csónakot is
le kellett vizsgáztatni hozzá. Azzal, hogy felemeltük a teljesítményhatárt, már nem kell játszadoznia sem a forgalmazóknak, sem a gyártóknak és nem lesznek megbüntetve a
csónakokat vezetők sem – ismertette az új szabályozás
gyakorlati hátterét.
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ÍGY VIGYÁZNAK RÁNK
A VÍZIRENDŐRÖK A TISZA-TÓNÁL
A biztonság növelésének érdekében új módszereket fognak alkalmazni. Összesen négy jetski,
egy nagy rendőrségi hajó is ellenőrizni fogja a
rendet, de drónokat is fognak reptetni a biztonság érdekében és természetesen a már megszokott rendőrségi hajókkal is lehet majd találkozni
a vízen.
A hír hallatán több olyan vélemény is megfogalmazódott,
miszerint ezzel több baleset is fog történni, hiszen így mindenki erősebb motorral tud majd közlekedni. Ezt a rendőrségi adatok, statisztikák cáfolják, hiszen ahogy fogalmazott
az ezredes:
- A jogalkotó lekövette az aktuális igényeket és az aktuális
gazdasági helyzetet. Sokan eddig is átmatricázott motorral
jártak és így sem történt jelentősen sok baleset: a Tisza-tavon általában évente vagy semennyi, vagy maximum egy-kettő szokott történni. A turisták még talán évekig nem fognak
vezetni 20 lóerős csónakot, mert a kikötősök, bérbeadók közül valamennyien nem fognak emiatt beruházni nagyobb motorokra, csak akkor, ha a meglévőek már tönkrementek. Sőt
mi több, mivel egy-egy csónaktest több százezer vagy akár 1
millió forintba is kerülhet, így a bérbeadóknak sem érdekük,
hogy a tapasztalatlan turisták nagyobb motorral szerelt csónakokat indítsanak útnak.
Azok, akiknek 15 vagy 20 lóerős motor van felszerelve a
csónakjukra, azoknak az NKH-nál be kell jelenteniük a változást, ha érinti őket és mind a lajstromszámot, mint pedig
a fényjelzéseket le kell szedni. Nem maradhat rajta, hiszen
ezek megtévesztő jelzésnek minősülnek és bizonyos helyeken más közlekedési szabályok vonatkoznak a csónakokra
és a kishajókra –mutatott rá az ezredes. Hazánkban összesen körülbelül 400 db 20 lóerős kisgéphajó van bejegyezve
a Hajózási Hatósághoz.

Társaságunk, a Tisza-tavi Hajózási Kft. a tó egyetlen profeszszionális hajózási szolgáltatója, mellyel bárki hozzájuthat
a víz és a természet különleges ötvözete, a Tisza-tó felfedezésének élményéhez. Virágzó hínármezők, pihenő vagy
táplálkozó madarak és a tó legszebb ”hangulatai” ismerhetők
meg képzett túravezetők ”tolmácsolásában” a romantikus
vízi ösvényeket és nyílt vizű tómedencéket egyaránt bejáró
kirándulásainkon. Flottánk 8-16 személyes fedett és nyitott,
részben kerékpárszállításra is alkalmas kishajókból áll, melyek teljes kapacitása meghaladja a 100 főt.
Kínálatunkban az 1 óra időtartamtól a 4 óra időtartamig
szerepelnek túraútvonalak.
Júliusban és augusztusban garantált túrákon biztosítjuk,
hogy akár az egyedül érkezők is kedvező áron jussanak
élményekhez.

VÍZI SPORT

A Tisza-tó nem elég nagy ahhoz, hogy külön tudjuk választani
a vízi sportolókat, a horgászokat, az evezősöket és a nagyhajósokat, viszont mindenki jól szeretné érezni magát. A legtöbb
probléma, vagy konﬂiktus a vízi sportoláshoz köthető, hiszen a
nagyhajók általi hullámkeltés miatt a csónakokban ülők a vízbe borulnak. Ezt az érkező hullámokra való ráfordulással lehet
megelőzni. Az élő Tisza azért veszélyesebb, mert a medermélység miatt a vízi sportolók kizárólagosan ezt a vízfelületet
használják sportolásra.
- A kollégáim elsősorban nem büntetni, hanem segíteni
szeretnének, hogy senkinek se végződjön szomorúan a nyaralás – mondta.
A nyaralóhajók megjelenésével többen aggodalmukat
fejezték ki, mert úgy gondolták, hogy ezekkel a jogosítvány
nélkül vezethető monstrumokkal sokan nem tudnak megbirkózni. A program elindítása óta eltelt két évben egy baleset
se történt, de a nyaralóhajók vezetőit még meg sem kellett
bírságolniuk!

www.tiszatavihajozas.hu

Tel.: Posztós Gabriella 30/278-7378, 30/466-3300
e-mail: posztosgabriella799@gmail.com
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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

30 ÉVE
NEKTEK FŐZÜNK
SZÍVVEL-LÉLEKKEL
5241 Abádszalók, Blaha Lujza tér 3.
Telefonszám: 06-30/903-1330
Web: www.lilaakackisvendeglo.hu

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

2 0 2 2 . TAVA S Z

Mit kell
tudnod
a Tisza-tó
medencéiről?

Szinte mindenki tudja, hogy a Tisza-tavat öt medencére szokás bontani. Aki gyakran járja ezeket, az
vélhetőleg ismeri a jellemzőit. Ám, a turistáknak és
azoknak, akik csak ritkán járnak erre, a tó labirintusnak számít, és gyakran összemosódhatnak a
medencék. Az alábbiakban összegyűjtöttünk minden
hasznos infót a medencékről, hogy felkészültebben
kezdhesd a csónakos szezont!
KOVÁCS JANKA

A Tisza-tó hazánk második legnagyobb mesterséges tava,
amit a Tisza duzzasztásával értek el. Mint többször hangoztatják: ez egy olyan tó, ami folyik is, és egy olyan folyó, ami
áll. A speciális helyzetben lévő tó megannyi lehetőséget nyújt

nemcsak a turisták, hanem az itt élők számára is, noha elsődlegesen a környező területek öntözése, az árvízszabályozás
és a vízügyi hasznosítás volt a fő feladata. Az 1960-as években megkezdődött építkezések során kiszélesítették a leendő medrét, a közepén lévő erdők nagy részét pedig kivágták.
Kezdetben precízen vagdosták, de később, mivel haladnia
kellett az építkezésnek, gyorsan csak a törzsüket vágták el.
A tó mai területén az árvízszabályozás előtti időkben a Tisza
kénye-kedve szerint alakította a tájat és változtatta medrét is,
így folyamatosan vízjárta területnek számított az, amit ma
medencéknek nevezünk. A 127 km² méretű Tisza-tó legnagyobb hossza: 33 km, legnagyobb szélessége: 6,6 km, míg
legkeskenyebb része: 0,6 km, míg szárazulatainak összes
területe: körülbelül 23 km². Medencéinek: a Valki-, Poroszlói-,
Füredi-, Sarudi-, Abádszalóki-medencének átlagos vízmélysége, északról délre haladva emelkedik.
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ABÁDSZALÓKI-MEDENCE
Az Abádszalóki-medence a Tisza-tó az egyik legkisebb
medencéje a maga 18 km²-vel. Ez a legalkalmasabb a vízi
sportolásra, hiszen 2,5 méteres átlagos vízmélységével
remek lehetőséget biztosít a jetskivel való közlekedésre,
vagy éppen a vízi ejtőernyőzésre. A medence egésze egy
óriási, nagy és nyílt vízfelület, amit csak a Teleháti-sziget tör meg. Két kikötő található itt: az Abádi Kikötő és a
Szalóki Yacht Klub, így ha itt szeretnénk a vízen sportolni
vagy éppen csónakázni, őket kell felkeresni. A két kikötő
ölelésében található az abádszalóki Tisza-tó strand is,
ami óriáscsúszdájával már messziről felhívja magára a
figyelmet.
Az emberek mellett a természetről sem szabad megfeledkezni: itt jellemzően békaszőlőhínárral és rucaöröm-,
sulyomhínár-társulással találkozhatunk. Ezek főként a
csónakok csavarjaira tekerednek fel, valamint a strandolók veszik észre, amikor a víz besodorja a talpuk alá.

SARUDI-MEDENCE

A Sarudi-medence a tó már változatos, ám a vízi sport bizonyos fajtáira még mindig alkalmas medencéje. Itt már nem
a gyorsan száguldozó luxus yachtokkal, hanem kis horgászcsónakokkal, kirándulókkal és vitorlásokkal találkozni. Bizony,
vitorlásokkal, amelyek jellemzően a sarudi Élményfalu kikötőjéből futnak ki. Az Abádszalóki-medencéhez képest itt már
kevesebb a nyílt vízfelület és több tuskót is találni. Ezeket a
legjobban télen lehet szemügyre venni: sok a part közelében
található.
A Sarudi-medence változatossága a méretének is köszönhető, hiszen 27 km²-es területével ez a legnagyobb
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mindközül. Átlagos mélysége: 1,5 m, ezért az alacsonyabb
merülésű hajók könnyebben tudnak közlekedni. A Tisza-tó
szíve is itt található, amit Fodor László drónvideós fedezett
fel egy alkalommal. Ez nem más, mint egy szívalakú nádcsoport. A nádasban hattyúk őrzik fiókájukat, vagy éppen
nádirigók fütyörésznek benne. Az egyik legcsodálatosabb,
hogy itt nagy kiterjedésű tündérrózsamezőt lehet megfigyelni – mint egy mesevilágban!
Természetesen a sulyomhínár-társulások fajtái itt is
megjelennek, így a nagy tüskéshínáros, a pongyola rencés
is fellelhető, de békaszőlőhínárt is találni.

POROSZLÓI-MEDENCE

A Poroszlói-medence alacsony mélységével a vízitúrázók,
ezen belül is a kajakosok, kenusok, SUP-osok kedvelt helyszíne. Megannyi labirintusszerű nádast találni itt, a Poroszlói Kis-Tisza és a Csapói Holt-Tisza is itt csordogál, aminek
nyugodt vizein könnyedén átsiklanak a kezdő lapátolók is. A
területen található a Tisza-tavi Vízi Sétány. A Poroszlói-medence vizébe futnak ki a Tisza-tavi Ökocentrum nagysikerű
GPS-es csónaktúrái. A Fattyúszerkő kilátót (amit csak vízen
lehet megközelíteni) is itt kell keresni. Területén több kikötő
található, ahol mindenütt szívesen megosztják a legjobb túratippeket.
Átlagos mélysége: 1,3 méter és az előző két medencétől
eltérően itt már sokkal kevesebb nyílt vízfelület található.
Viszont az összes medencéhez képest itt a legnagyobb a
tündérrózsahínár-társulás, ezért érdemes fényképezőgépet vinni magunkkal és megörökíteni a csodálatos virágokat. Mindemellett jelentős pongyola rence állományt is fel
lehet itt fedezni.
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TISZAVALKI-MEDENCE

A Tiszavalki-medence 25 km²-es területén a Tisza-tavi Madárrezervátumot lehet megtalálni, ami a Tisza-tó egyik legcsodálatosabb szelete. Ennek a medencének a legmozaikosabb
a látképe, hiszen a nyílt vizes részek mellett nádasok, szárazulatok váltják egymást. Ide kevesebben szoktak jönni, mint
a többi medencébe, így ez egy csendesebb része a tónak. A
többi medencéhez képest ez a legsekélyebb, hiszen átlagos
mélysége csupán: 0,7 méter – emiatt nagy hajókkal nem lehet ide sem bejutni, ajánlott kézi hajtású csónakokkal bejönni
és csendben élvezni a karnyújtásnyira lévő természetet.
Itt találni a legtöbb sulymos társulást, de a békalencsehínár
fajai, mint az érdes tócsagaz, a bojtos békalencse is fellelhető
területén.

TISZAFÜREDI-MEDENCE

A Tiszafüredi-medence az egyik legnépszerűbb medence
mindközül, ami annak köszönhető, hogy itt található névadó
települése: Tiszafüred, ami a Tisza-tó fővárosa. Valójában ez
nem egy klasszikus medence, több morotva is található itt. Az
egyik legszebb terület ez, ahol a motoros csónakosok, a kajakosok, kenusok és a horgászok is megtalálják számításukat.
A labirintusszerű nádasban kanyarogni felejthetetlen élmény
lesz, ahogy megfigyelni a változatos vízi- és mocsárvilágát.
Jellemző mocsárnövénye a keskenylevelű gyékény és a nád.
Ha túravezetővel vágunk a felfedezésnek, akkor még titkos
tündérrózsamezőkre is elvezethet.

A TISZA - TÓ EGYIK LEGNAGYOBB VÍZISPORTOKRA IS ALKALMAS
MEDENCÉJÉNEK PARTJÁN VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET A SARUDI

2022. év motorja: Pannónia
2022.06.17. péntek
Érkezés Sarudra, a Tündérrózsa Hajókikötőbe, szállásfoglalás, gépátvétel, felkészülés.
2022.06.18. szombat 10.00 óra
Útvonal: Sarud, Újlőrincfalva Poroszló Nemzeti Parkon keresztül, Eger patakon keresztül- 5 Le/ 4 kW(Tiszabábolna)
17 órakor indulás visszafelé, tiszavirágzás megtekintése,
Tisza folyó poroszlói hídjától a Kis-Tiszán keresztül érkezés Sarudra.
2022.06.19. vasárnap
Útvonal: Tiszafüred, Tiszaörvény, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Tiszanána, Kisköre, Abádszalók
Eredményhirdetés

A fesztivál végén díjban részesül a legszebb,
a legöregebb, a legüzembiztosabb Pannónia motor,
valamint a legöregebb egyéb hajó és motor
és a legidősebb résztvevő.
Céges reklámhordozói támogatás 2 napra 50.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2022. június 4.

A tunderrozsahajokikoto@gmail.com e-mail címen
Információ: 06-20 969-0037, FB: Tündérrózsa Hajókikötő

TÜNDÉRRÓZSA HAJÓKIKÖTŐBEN!
Szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•
•

Kikötőhely biztosítása, hajók téli tárolása fedett színben
Tisza-tavi vízitúra
Horgászat, SUP bérlés
Kis hajóvezetői tanfolyam szervezése
Kikötői büfé, sziget mozi
Hajó és csónakmotor szervizelés

VETERÁN KARAVÁN,

Augusztus 20-i lampionos felvonulás,
Tisza tavi horgászboltosok baráti találkozója.
A tűzoltók, mentősök, katonák, rendőrök, ápolók munkáját megköszönve,
HAJÓTÚRÁINK ÁRÁBÓL 20% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK RÉSZÜKRE.

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/
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Szabics

Kikötő

és Szabadidőpart, ahol megérint a természet
A Szabics Kikötő és Szabadidőparkban, az érdeklődőket két interaktív tanösvény várja, amelyek a Tisza menti ártéri erdők egyedülálló csodáit tárják látogatói elé és bemutatják a Tiszához kötődő ősi mesterségeket.
A kikötőből csónakkal, az év minden napján megközelíthető tanösvényeket, ajánljuk minden természetkedvelőnek, kirándulónak, gyermekes családoknak, osztályoknak. A túrákhoz szakvezetés
is igényelhető. A Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény 2011-ben elnyerte
„Az év ökoturisztikai tanösvénye” címet, az Örvényi pákász tanösvény
Fedezze fel
2015-ben vált jogosulttá a „Az év
ökoturisztikai tanösvénye” cím
a
Tisza-tó
romantikus
viselésére. Az év minden szakában, szakképzett vezetők
vadvízországát a tiszaörvényi
segítségével természetismereti, madármegfigyelő és
fotóstúrákat szervezünk a Tisza-tavon és a Hortobágyon,
Szabics Kikötő és Szabadidőpart
gyalog, kerékpáron vagy vízen (a 4 fős csónakoktól a
széles körű szolgáltatásait igény60 fős révhajóig). A kikötőben különböző méretű csóbe véve! Nálunk, a természet
nakokat, kenut, tengeri kajakot és kerékpárt bérelhet.

ölelésében indulhat felfedező
csónak- és horgásztúrákra,
vagy pihentető sétára
tanösvényeinken.

Bővebb információkért keresse fel honlapunkat:
www.szabicskikoto.hu vagy Facebook-profilunkat: www.facebook.com/szabicskikoto

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

Sétahajózás, tengeri kajak és csónakázás:
V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M
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Fedezd fel
a vízi világot
a Szabics
Kikötővel!
2022 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 bejárását, a csónaktúrákat, a kajakozást és nem utolsósorban 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 figyelmét. 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 közelebb hozni. A sétahajózás különleges színfoltja a Tisza-tónak. Alternatív megoldást jelent azoknak, akik félnek a
víztől, vagy akár kisgyermekes családoknak és azoknak, akik
nem szeretnének motorcsónakot vezetni. A kellemes tiszai
táj, a friss levegő és a rendszerint jó hangulatú utak már több
mint öt éve a kikötő népszerű túrakínálata között szerepelnek.
A Tisza-tó ékkövéről, a jégmadárról elnevezett sétahajó egyszerre 23 fő befogadására alkalmas és a korábbi évekhez hasonlóan 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 tájékozódni.

TIPP: A nyári hónapok kivételével az év minden

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

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 felfedezni, 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 Tisza-tó labirintusában, akkor a kikötőben érdemes beszerezned egyet
a megvásárolható vízálló vízitúratérképek közül. Megérkezett
legújabb pergető csónakunk is, amely egész évben bérelhető.
15 Le motorral, horgonyfunkciós orrmotorral, halradarral és
pergető székekkel szerelt. Ideális választás a Tisza-tavi horgászatotokhoz!

TIPP:

A csónaktúra
után nyeregbe is pattanhatsz, hogy más perspektívából: a gátkoronáról
szemléld a vízen bejárt útvonaladat. Ehhez a kikötőben túrakerékpárt is tudsz
bérelni.
Kajak jó a tengeri kajak!
Az egyik legkevésbé borulékonynak számító tengeri kajak
kölcsönzésére is lehetőség van a Szabics Kikötőnél. Nevéből
kikövetkeztethető, hogy nem a Tisza-tavi,
hanem a tengeri hullámok leküzdésére tervezték ezeket. 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 telefonokat és a fontos holmikat biztonságban lehessen tudni.
Kövesd a Szabics Kikötőt a Facebookon is,
hogy ne maradj le az újdonságokról, az aktuális információkról!
https://www.facebook.com/szabicskikoto
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E-bike Tisza-tó:
70 km bringázás
folyamatos
hátszéllel?
V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

A tókerülő bringások száma évről
évre nő a Tisza-tónál. A bicikliút
végig burkolt, biztonságos és látványos. Joggal lett népszerű és nyerte
meg 2021-ben a „Magyarország
legszebb kerékpárútja” címet. A 70
km-es kiskör azonban sokaknak túl
hosszú, normál biciklivel nem indulnak neki. Ehhez nyújt megoldást
az E-bike Tisza-tó. A tulajdonossal,
Bartha Krisztiánnal beszélgettünk.
-A szállásotokról, a poroszlói Villa
Holiday-ről már sokan ismernek benneteket. Honnan jött ez az új ötlet?
- Igen, a Villa Holiday már négy éve áll
nyitva a vendégek előtt és sok aranyos
családot, baráti társaságot ismerhettünk
meg ezidő alatt. A szálláshoz kapcsolódó
szolgáltatásként merült fel a biciklik lehetősége. Jó kerékpárkölcsönzők szerencsére vannak a közelben, a vendégeink
szoktak is onnan bérelni. Az elektromos
rásegítésűek viszont úgy kerültek képbe, hogy kipróbáltam egyet. Aztán még
egyet. A szép kétkerekűkbe egyébként
is könnyű beleszeretni, de ha még segít
is a bringa… - mosolyodik el Krisztián.
Többször is körbetekertem már a tavat
egyedül, társaságban is. Az e-bike-ok beszerzése előtt azonban már kicsit más
szemmel vizsgáltam az útvonalat: Milyen hosszú? Mennyi az emelkedő? Lehet-e, kell-e tölteni az akkumulátorokat?
És ekkor indult el a szálláshoz kapcsolódó új vállalkozás, az E-bike Tisza-tó.
Elektromos rásegítésű, városi bicikliket
vettünk, kizárólag a prémium kategóriából. Mindegyik német, precíz, strapabíró.
Városi biciklik, vagyis könnyen fel lehet
rájuk szállni, akár az idősebbeknek is és
tekerés közben egyenesen ülünk rajtuk. A
Sörgyári Capriccio-ból emlékszünk a sör-
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gyárosnéra, milyen könnyedséggel kerékpározik? Ezt a szabadságérzetet akartuk
átadni, szinte mindenki számára.

van. Őket egyébként is ajánljuk egy jó
ebédhez, pihenőhöz és náluk, ha szükséges a töltés is megoldott.

- A bringák 2021 nyarától elérhetőek
nálatok. Milyen korosztály érdeklődött
leginkább?
- Mindenféle: tinik a családjukkal, felnőttek családdal, barátokkal, kisgyermekkel.
Sőt, 70 év fölötti bérlőink is voltak, így nekik is sikerült a Tisza-tó kör. Kellemesen
fáradtan, de nagy örömmel az arcukon
érkeztek meg, utána hosszasan beszélgettünk a tó körüli élményekről, meg úgy
általában mindenről.

- Mikor és hol vehetjük igénybe?
- Ezek a bringák melegben, 10-15 °C fok
fölött működnek jól, így márciustól szeptember végéig vehetők igénybe Poroszlón, a bázisunk: a Villa Holiday vendégház
mellett.

- A bicikliknek külön nevük van…
- Igen, nevet adtunk nekik, egy szót, amit
a legtalálóbbnak tartottunk. Például: „Elegáns”vagy „Angolos”. A honlapunkon is
írunk erről, elmondjuk miért ezt a nevet
kapta és kinek ajánljuk.
- Néhány szóban leírnád a működésüket?
- Ezek normál, agyváltós biciklik elektromos motorral, akkumulátorral. Ugyanúgy kell őket hajtani, és tekerés közben a
motor segít. Érzékeli a mi erőkifejtésünket
és ahhoz ad pluszenergiát. Ahhoz tudom
leginkább hasonlítani, amikor hátszéllel
biciklizünk. Tekerünk, de mégis könnyebb.
- Mennyit lehet menni egy ilyen kerékpárral?
- Nagyon jó kérdés, meg fontos is. Sokféle bringa van a piacon, az egyik legnagyobb különbség a hatótávolság. Mi csak
olyan bringákat szereztünk be, amelyek
legalább 80 kilométert tudnak menni
rásegítéssel, némelyik akár 140 km-t is.
Ez persze sok mindentől, például a hőmérséklettől, széltől, a választott rásegítés
mértékétől, emelkedőktől, testsúlytól függ.
A bringák útközben tölthetők, több nagyon jó büfével is partneri kapcsoltunk

- Érdemes előre foglalni?
- Mindenképpen ajánlom, amit a
honlapunkon:
www.ebiketiszato.hu
oldalon tehetnek meg, amelyen képeket, leírásokat is találnak a bringákról, de telefonon is foglalhatnak.
Szeretném megemlíteni, hogy olyan elektromos bringánk is van, ami kifejezetten
olyan embereknek készült, akik a szokvány kétkerekűn nem tudnak biztonsággal menni.
- Háromkerekű?
- Igen. Ez egy tricikli, ugyanabból a bringacsaládból. Ugyanúgy működik, csak
három keréken fut. Jó választás annak,
akinek például egyensúlyproblémái vannak, vagy bármi más okból nehézséget
jelent számára a szokvány biciklin való
tekerés.
- Említetted, hogy újabb ötleted is van.
Készültök még valamivel a 2022-es tavaszra?
- Így van! Ez még csak ötletcsíra, de
már erősen dolgozunk rajta. Tavasszal
fog indulni az e-bike-ok mellett és annyit
elárulok róla, hogy a kulcsszó hozzá: az
„EGYÜTT”.
További információ:
Tel.: 06 30/210-0048
www.ebiketiszato.hu

A Magyar Tavak Fesztiválja:
54

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

2 0 2 2 . TAVA S Z

a Tisza-tó és a tavaly debütáló Velencei-tó után
idén már a Balatonnál is várja a nagyérdeműt

Új helyszínnel bővült a 2021-ben útjára bocsátott Magyar Tavak Fesztiválja. A már jól ismert Tisza-tavi,
valamint a tavaly első ízben megrendezett és hatalmas sikert arató Velencei-tavi Fesztivál mellett 2022-ben
már a Balatonon is élvezhetik az érdeklődők a kulturális eseménysorozat változatos programjait. A háromnapos,
sporttal összekötött komolyzenei utazás júniusban, júliusban és augusztusban is tökéletes kikapcsolódást ígér
a sport és az igényes komolyzene szerelmeseinek.

Idén már kilencedik alkalommal tárja ki kapuit a Tisza-tónál
a világszerte egyedülálló, természetközeli komolyzenei rendezvénysorozat. A háromnapos eseményen a közönséget a
hazai komolyzenei élet legfényesebb csillagai szórakoztatják,
de a könnyed, poposabb műfaj kedvelői sem fognak csalódni.

Kakaspörkölt családokkal és sztárséfekkel

A különleges élményekhez és a gondtalan kikapcsolódáshoz a szervezők idilli helyszíneket biztosítanak: az UNESCO
Világörökség részét képező Tisza-tó 8 környező települése is
bekapcsolódik a 2022. július 29–31. között zajló eseménybe.

A családi piknik és programok, a változatos sportolási lehetőségek és az esténként felcsendülő varázslatos operadallamok, a jó hagyománynak megfelelően, idén is igyekeznek
emlékezetessé tenni a fesztivált, melynek középpontjában
ebben az évben az ökoturizmus áll.
„A Tisza-tavi Fesztivál idei különlegessége, hogy két év
után újra lesz Családi TÓpiknik nap. Két éve a pandémia
miatt nem tudtuk úgy megvalósítani, ahogyan szerettük
volna, de idén Miklósa Erika - Kossuth-díjas operaénekesnő - kedvenc ételét, a kakaspörköltet fogjuk megfőzni. 3334 főzőpontunk lesz a családok számára, a zsűri elnöke
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természetesen Erika lesz, de Mautner Zsófia gasztroblogger és neves séfek is bírálni fogják az elkészített ételeket”
– mondta Debreczeni Ildikó, fesztiváligazgató.

Vízi akrobatika, jazz-zenekarok és a Tisza-tó
tündére

A Természet Operaházaként ismertté vált rendezvényen idén
is lesz futóverseny, bringatúra és Tisza-tavi hajózás. A gálakoncert pedig ezúttal kétnapos lesz: a péntek este mellett
szombatra is számos feledhetetlen meglepetéssel készülnek
a szervezők.
„Az idei gálakoncert helyszíne: Tiszafüreden a Morotva-félsziget lesz. Miklósa Erikán kívül több neves művész
is fellép majd, többek között Pataki Bence operaénekes, a
Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Sarudon Horgas Eszter és
a Talamba ütőegyüttes, de érkezik a Budapest Ragtime
Band, valamint a Budapesti Operettszínház művészei is, és
a lista még közel sem teljes” – árulta el a fesztivál megálmodója és igazgatója, aki hozzátette: egy új állomása is lesz a fesztiválnak, a Kiskörei Hallépcső
melletti vadonatúj épületben nyíló Lépcső Bisztró,
ahol igazi, hamisítatlan, békebeli hangulat várja az érdeklődőket, akik közül a szerencsésebbek a Tisza-tó tündérével is találkozhatnak.

Célpontban az ökoturizmus

Mindhárom nyári hónap egy-egy családi, sport- és zenei
programokkal gazdagított fesztivált tartogat a közönség számára, melyek középpontjában idén az ökoturizmus áll.
A cél nem más, mint hogy úgy váljon maradandó élménynyé a Magyar Tavak Fesztiválja, hogy közben a látogatók és a
szervezők is maximálisan felelősséget vállalnak a természeti
területek értékének és épségének megőrzéséért.

Ahogy 2021-ben, idén is a Velencei-tó nyitja a szezont, a tavalyihoz hasonlóan vidám, izgalmas, szívet melengető programokkal és persze finom ízekkel. A résztvevők ezúttal is különleges helyszíneken hallgathatják a művészek egyedülálló
produkcióit, miközben gyönyörködhetnek a Velencei-tó nyújtotta természeti szépségekben.
A Velencei-tónál június 24–26. között
várják a gondtalan kikapcsolódásra és az
aktív pihenésre vágyó, igényes zenei csemegére nyitott fesztiválozókat. A pénteki
gálakoncerten a Csajághy Laura Színpad várja
a közönséget, szombaton a kerékpározásé, vasárnap pedig a sárkányhajózásé lesz a főszerep.
Ezt követően, a nyár derekán a Tisza-tó, augusztus 26–27-én pedig a Balaton köré szervezett programsorozat várja a látogatókat. Tihanyban, a Bujtor István
Szabadtéri Színpadon ugyancsak neves fellépők szórakoztatják majd a közönséget, és persze egyik helyszínen sem
maradnak el napközben a sportos családi programok.
„Ez a fesztiválsorozat nem csak a koncertélményekről
szól. A Tisza-tavi Fesztiválon nagyon sok olyan látogatónk van, akik nem feltétlenül a programok miatt jönnek
el, hanem a Tisza-tó különleges vonzása miatt, ami mára
az ökoturizmus nagyon komoly célpontjává vált. Csak egy
apró érdekesség, hogy az új hídon, amit Tiszafüred és Poroszló között építettek meg, van egy vadonatúj számláló.
Ez alapján tavaly márciustól októberig 140 ezer kerékpározó haladt át ezen a hídon, ami bizony nem kevés. Abban
bízunk, hogy a természet közelsége egyre vonzóbb lesz,
és mindenki olyan élményekkel gazdagodik majd, amikért
érdemes lesz visszajárni” – mondta Debreczeni Ildikó.
A részletes programterv hamarosan a Tisza-tavi Fesztivál
weboldalán lesz megtalálható: www.tiszatavifesztival.hu
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GARANCIA
100 000 KM-ig
további feltételek**

ÚJ 308 ÉS 308 HYBRID
PÁRATLAN
A

A

-T AJÁNLJA.

Az új Peugeot 308 modell WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása 4,5 – 5,9 l/100km, CO2-kibocsátása 114 – 133 g/km.
Az új Peugeot 308 HYBRID modell WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása 1,1 – 1,2 l/100km, CO2-kibocsátása 24 – 28 g/km.
*Minden 2022. 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.

SZOLNOK

PEUGEOT OROSZLÁN,
Verseghy út 3.
1234 Oroszlán, Autó utca 7.
Tel.: (56) 524-090
Tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

www.qualite.hu

qualite96@qualite.hu

KARCAG
Madarasi út 54/A
Tel.: (59) 500-139
karcag@qualite.hu

JÁSZBERÉNY
Nagykátai út 20/A
Tel.: (57) 505-300
qualitejb@qualite.hu
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A Szapáry-571
kápolna és
a Szapáry
család
története

NÉVJEGY:

Pusztataskony száz-kétszáz
lelket számláló apró falu, ami
közigazgatásilag Tiszaburához
tartozik. Jelenleg fogyatékosok
otthona és rehabilitációs intézménye található itt, igen kevés
házzal. Hajdanán ezen a területen
voltak az Orczy, később a Szapáry
család birtokai, ahol az egykori
miniszterelnök is élt. Virágzó,
csodálatos település lehetett,
amelynek végén állt a Szapáry
kastély. Sajnos ez a későbbiekben
leégett, területe ma az otthonnak
ad helyet. Szomszédságában a
fehérre festett Szapáry-kápolna
található, mellette a piciny temető, amelyet akácos ölel körbe egy
kb. 150 éves tölgyfával.
KOVÁCS JANKA

A mintegy 80 négyzetméteres kápolna
romantikus stílusban, a XIX. század második felében épült. Odabent néhány sor
pad, oltár található, mögötte pedig kripták, amelyekben a Szapáry család nyolc
tagja nyugszik. A kápolna gyönyörűen

felújított állapotban várja a látogatóit, ám
ez nem volt mindig így:
- A második világháború alatt teljesen feldúlták a kápolnát: a sírhelyeket felnyitották, de hála Istennek
a csontokat a helyükön hagyták, így
tudtuk ki, melyik fülkében nyugszik.
Nagyon szörnyű látványt nyújtott! –
kezdte a történetet Szapáry György,
az egykori miniszterelnök leszármazottja. Mint elmondta, a rendszerváltás után, 1994-1995 környékén
átesett egy felújításon, de az csak
az állagmegóvás célját szolgálta:
a tornya ledőlt, a talajvíz púposra
nyomta a mozaikos padlót. Mindez nem volt elegendő, mert úgy 15
év múlva a teljes tetőszerkezetet ki
kellett cserélni, valamint újra lett vakolva, melyre egy Európai Uniós pályázati forrásból volt lehetőségük.
- Ekkor azt hittem, rendben lesz a
kápolna, de a nedvesedés további
bajokat okozott. Szerencsére több
szervezet is fontosnak tartotta, hogy
rendben legyen ez a kis ékszerdoboz, így a Nemzeti Örökség Intézete
a kripta részének nedvestelenítését
ﬁnanszírozta, illetve a Bethlen Gábor
Alapítvány is támogatott – mondta.

Gróf szapári, muraszombati
és szécsiszigeti Szapáry Gyula
(1832-1905), arisztokrata politikus,
országgyűlési képviselő, tárnokmester, Heves és Külső-Szolnok
vármegye főispánja, előbb magyar
belügyminiszter a Szlávy- és
Bittó-kormányokban, majd a Tisza
Kálmán-kormány pénzügy-, majd
földművelésügyi minisztere és a
Magyar Királyság miniszterelnöke
1890 és 1892 között. Az
Aranygyapjas rend lovagja.
Pontos dátum nem maradt fenn a
kápolna építéséről, vélhetően 18751885. között építtette gróf Szapáry
Gyula (1832-1905) miniszterelnök.
Az ő édesapja, gróf Szapáry József
(1799–1871), udvari tanácsos; anyja, báró Orczy Anna (1810–1879) és
gyermekei Gyöngyösön, az ottani
Orczy-kastélyban éltek, majd felnőttként a néhai miniszterelnök a pusztataskonyi birtokra költözött át: előbb
megépíttette a kastélyt, majd a kápolnát, amelyben rendszeresen miséket
tartottak. Itt nőttek fel gyermekei is,
többek közt György nagyapja, Szapáry
György (1865-1929) királyi tanácsos,
aki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
főispánja is volt.
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Élet a kastélyban és azután
Szapáry György is itt, Pusztataskonyban látta meg a napvilágot 1938-ban,
az itteni Szapáry kastélyban. Édesapja,
gróf Szapáry Gyula (1901-1985) már
nem foglalkozott politikával, teljes egészében a gazdaságnak szentelte életét,
és gróf Hadik Adél Etelkát (1909-1972)
vette feleségül. A család boldogan élte
mindennapjait, majd a világháború lezárását követően az addig szebb napokat
látott kastélyból el kellett menekülniük:
- Ahogy jött a szovjet front, úgy menekült el a családom az otthonából,
a kastélyból. Bükre, a Vas megyében
lévő családi birtokra mentünk, ahol
megvártuk a katonák átvonulását.
A háború után rögtön elvették a kastélyt, a földeket. Ekkor kezdődött meg
családunk zaklatott élete. A szüleim
Budapestre költöztek: édesanyám
fordítóként dolgozott, míg édesapám
vásári árusként kereste a betevőt.
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1950-ben mindkettőjüket koncepciós
perben ítélték el: édesanyám tíz évet
kapott, hat év után kiengedték a megromlott egészségügyi állapotára való
tekintettel, édesapám pedig öt évet raboskodott. Minket, öt gyereket 1951ben nagynénémmel, Szapáry Paulával
együtt Tiszapolgárra telepítettek ki.
Én és négy testvérem 1956-ban elhagytuk az országot. 18 éves voltam
ekkor és először Belgiumba, majd az
USA-ba mentem, a többiek pedig Spanyolországba, ahol két család fogadta
be őket – emlékezett vissza.
A Szapáry család ezen ága nem
tudott sok időt együtt tölteni, sőt
szinte alig találkoztak a háború utáni
időkben.
- A szüleimmel alig élhettünk együtt:
amikor bebörtönözték őket 12 éves
voltam, majd amikor kiszabadultak
már nem sok időt tudtunk együtt tölteni. A szüleim és nagynéném: Paula ne-

hezen tudtak fenntartani öt gyereket,
ezért barátokhoz helyeztek ki minket
hol félévre, hol egy évre. Én az elemit
és a gimnáziumot kilenc különböző
iskolában végeztem el, ebből ötöt vidéken, hármat Budapesten, az utolsót
Innsbruckban, Ausztriában 1957-ben.
Szüleim 1962-ben már kivándorolhattak, hiszen akkor a nyugdíjasokat
elengedték külföldre, hogy ne kelljen
nekik nyugdíjat ﬁzetni. Ám a költözésnek nagy ára volt: megfosztották őket
magyar állampolgárságuktól. Szüleim
csak egy táskányi holmival indulhattak útnak. Spanyolországba mentek
az ott élő négy testvéremhez és ott
is hunytak el, Madridban – mondta.
Ahogy a családjukat szétszakította a
politika, úgy a kastélyuk is darabjaira
hullott: a háború után 1957-ig iskolaként működött egészen addig, míg az
egyik nyáron, az aratás során le nem
égett. Éveken át összedőlve állt, majd
előbb tüdőgondozó, később - ahogy
ma is-, a fogyatékosok intézete épült
meg a helyén.
A jobb élet reményében György 18
évesen egyetemre ment Belgiumba,
ahol közgazdaságtudományból doktorált, utána két évet az Európai Gazdasági Közösség Bizottságánál dolgozott Brüsszelben. 1966-ban került
Washingtonba a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF). 1990-ben jött vissza
Magyarországra, mint az IMF képviselője. Két és fél évet töltött el ebben
a pozícióban, majd Antall József miniszterelnök felkérte, hogy legyen az
Magyar Nemzeti Bank alelnöke, amit
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el is fogadott. Ekkor már letelepedett
hazánkban. Az MNB alelnöki posztját
mintegy 12 évig töltötte be, utána az OTP
igazgatóságában kapott helyet, többek
közt egyetemen is tanított, majd 2011.
és 2015. között - Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére - magyar nagykövet
volt az Amerikai Egyesült Államokban.
Jelenleg, 2015 óta ismét az MNB-nél
dolgozik, mint elnöki főtanácsadó.
A megrázkódtatásokkal teli gyermekkor és a kivándorlás után szerzett
sikerek után mégis Magyarországra
költözött vissza. Mindenkiben felmerül a kérdés, hogy milyen érzés volt
ennyi év és ennyi itt szerzett, rossz
élmény után újra itt lenni:
- Olyan volt, mintha csak egy nappal
korábban hagytam volna el az országot. Pontosan mindenre emlékeztem:
minden utcára, épületre és tudtam, mi
merre található. Azt azért hozzátenném, hogy nem 1990-ben jöttem haza
először, hanem 1982 óta már nagyjából kétévente visszalátogattam a
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barátokhoz és az akkor még élő nagynénémhez.
Az emlékek Pusztataskonyhoz kötik, amit kérdésünkre felelevenített:
- Hét évet éltem a pusztataskonyi
kastélyban és több gyerekkori emlékem is van – idézte fel a még színes történeteket és helyszíneket.
Például az út túloldalán futott egy kis
csillevasút és arra is emlékszem, hogy
a temető melletti kis erdőt „fácánosnak”
hívták. Nagyon sokat sétáltunk ott. Óriási, magas fák volt azok, de lehet, nem
is voltak olyan nagyok, csak én voltam
kicsi... Édesapám nyúlvadászatokat is
tartott, egy igazán emlékezetes maradt
számomra. Sőt később, Belgiumban találkoztam olyan személlyel, aki ezekre a
nyúlvadászatokra járt hozzánk! Volt egy
kis erdő, amit Kinga-ligetnek neveztek el
a nővéremről. Ő volt a legidősebb testvérem. Egy-két, a mindennapokból megmaradt kép is előttem van, például hogy ökrök húzzák a megrakott szekereket, vagy
gőzgépekkel szántottak. Ezek biztosan

nagyon tetszhettek gyerekként, azért
rögződtek az emlékezetembe – mondta.
Ma, szabadidejében mit csinálhat
egy gróf Magyarországon? - tehetjük fel a kérdést mindezek után. A
családi síremlékeket és a hagyatékot
gondozza. Az ország szinte minden
Szapáry sírját rendbe teteti, de ezeken
kívül a Szlovákiában eltemetett anyai
nagyapjának: Hadik Bélának a sírját
is felújíttatta, illetve egy kötetbe gyűjtve kiadta édesanyja verseit. Jelenleg
több történész bevonásával dédapja,
a miniszterelnök tevékenységeiről is
készít könyvet, emellett sportol, olvas
és rendszeresen jár a környékre is.
- Szeretem ezt a környéket, évente
többször látogatok ide és természetesen mindig megnézem a kápolnát,
hogy minden rendbe van-e – zárta
szavait.
A kápolna ma is látogatható. Miséket kevésbé, inkább csak esküvőket
és temetéseket tartanak a műemléki
besorolású épületben.
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SMAR
Saver
motoros hajók

Terhi ABS
hajók és csónakok

Kimple alumínium
Bass Boat

Smartliner
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ARTLINER
motoros hajók

HY Fishing Boats

Suzuki
csónakmotorok

Torqeedo
elektromos motorok
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www.tiszatoapartmanpark.hu
Kisköre,
Strand
1. | +36-30-091-2031
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TISZA-TÓ APARTMANPARK HOTEL:

Ahonnan a felejthetetlen Tisza-tavi kalandod indul!

Foglald le szállásod a Tisza-tó első, és vadonatúj apartmanparkjában
közvetlenül a vízpart, a kiskörei Ring-a-tó Strand és a kerékpárút mellett!
Standard Apartman
Férőhely: 2 fő (bruttó 16 m2)
• Szoba 2 db egyszemélyes
összetolható ággyal
• Saját fürdőszoba
(WC + Zuhany)
• Konyha + Nappali
Superior Apartman
Férőhely: 4 fő (bruttó 32 m2)
• 2 db hálószoba
• 1. szoba franciaággyal
• 2. szoba
2 db egyszemélyes ággyal
• Saját fürdőszoba
(WC + Zuhany)
• Konyha + Nappali
DeLuxe Apartman
Férőhely: 2 fő (bruttó 32 m2)
• Szoba franciaággyal
• Saját fürdőszoba
(WC + Zuhany)
• Konyha
Egyes apartmantípusaink
saját dézsafürdővel
rendelkeznek!

Nemcsak szállóvendégeinket várjuk: saját szabadvízi stranddal, saját éttermünkkel, bisztrónkkal,
májustól vadonatúj wellness részlegünkkel: jakuzzival, szaunával, medencével, masszázzsal!
Az OPEN2022 kuponkód felhasználásával kedvezményt biztosítunk a weboldalunkon foglaló vendégeink részére!
Foglald le a szállásod és kövess minket a közösségi média felületeken, hogy sose maradj le a legfrissebb hírekről, akciókról!

Web: www.tiszatoapartmanpark.hu

Facebook: Tisza-tó Apartmanpark Hotel

Instagram: @tiszatoapartmanparkhotel

TikTok: @tiszatoapartmanparkhotel

Bringával
Kiskörén:
Egynapos túraajánlat
sok-sok érdekességgel
V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

Kisköre - mint a Tisza-tó bölcsője - számtalan
lehetőséggel, programmal vár az idén is, amelyet egy
izgalmas bringatúrára fűztünk fel nektek. A kört a
gyermekes családok és a könnyed, egynapos kirándulást keresők számára is egyaránt ajánljuk. A túra
nemcsak tavasszal, hanem a nyári kánikulában is jó
választás, melyről részletesen a Kiskörei Tourinform
Irodában is lehet érdeklődni.
KOVÁCS JANKA

Indulás: a Ring-a-tó Kisköre strand melletti Tisza-tó Apartmanpark Hotel
Idén tavasszal nyitotta meg kapuit a kiskörei Tisza-tó Apartmanpark Hotel, amely mintegy 22 vadonatúj, összkomfortos
házzal és megannyi extra szolgáltatással várja a látogatókat
és az ökoturizmus valamennyi ágát. Az apartmanpark a Tisza-tavi kerékpárút közvetlen szomszédságában található.

2 0 2 2 . TAVA S Z

Többféle biciklit lehet tőlük bérelni, de aki mégis a sajátját hozná, annak méretes, ingyenes parkoló áll rendelkezésre az induláshoz. A Tisza-tó Apartmanpark Hotel tálcán kínálja magát a
bringázás szerelmesei számára. A tőlük bérelhető biciklik mind
szervizeltek, és ha defekt vagy valamilyen műszaki probléma
merülne fel az út során, a kollégák a segítségünkre sietnek. Miután kiválasztottuk és beállítottuk a bicikliket, indulhat a túra!
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Az ajánlott túraút során nem fogjuk elhagyni a települést,
így nem feltétlenül szükséges enni- és innivalót magunkkal
vinni, viszont nem kell kétségbe esnünk, ha elfogy a vizünk,
mert bisztrók és boltok elérhető közelségben lesznek.
Első megálló: Kisköre Kilátó
Az első megállót valójában gyalog is elérhetjük az apartmanparkból – ezért nagyszerű választás a szállóvendégeknek,
hiszen ők a naplementét akár innen is megnézhetik. A Köre
Kikötő kilátótornyába felsétálva, 19 méter magasságból
észak felé a Tisza-tavat, keletre az Abádszalóki-öblöt, délre a
Kiskörei Vízerőművet láthatjuk. A kilátó két összefordított hajótest képét ábrázolja. Az építmény az Alföld szívének egyik
legmagasabb pontja, amely nagyszerű példája az acél- és faszerkezetek harmonikus összehangolásának.
Innen nyeregbe pattanva vegyük az irányt a település
központjába! A kilátótól nem messze először a Kiskörei
Tourinform Irodát érjük el a Ring-a-tó Ajándékbolttal, ahol
változatos, folyamatosan bővülő ajándékkínálattal állnak
rendelkezésünkre, de mivel visszafelé is ugyanezen az úton
vezet a túra, így elegendő lesz akkor is megállni, bevásárolni.
Második megálló: Tájház
A település központjában található a Kiskörei Tájház, amit egy
lokálpatrióta tanítónő hívott életre. Az 1970-es évek végén
egy fiatal tanítónő elhatározta, hogy diákjaival összegyűjti a
szülőfalujában még fellelhető XIX. század végi tárgyakat. Tíz
éven át gyűjtötte, majd munkája eredményeként a nyolcvanas években berendeztek egy 1856-ban épült házat. Szerdától vasárnapig, 14:00 és 18:00 óra között van nyitva.
Innen pedig egy picit elhagyjuk a települést.

Harmadik megálló: a 300 éves fa és a közúti-vasúti Kiskörei Tisza-híd
Létezik Kiskörén egy legenda, miszerint az a pár, akik megcsókolják egymást a fa alatt, örökre együtt maradnak. Hogy
igaz-e vagy sem, azt a helyiektől kell megtudakolni. Emellett
még az a fa érdekessége, hogy már háromszáz éve áll Kisköre
határában. A kocsányos tölgyet a Tisza-híd melletti gátőrház
közelében kell keresni. Törzsének kerülete: 6 m, átmérője: 1,3
méter, magassága pedig 30 méter. Fajtáját, adatait tekintve a
becsült életkora: 300 év, amivel méltán kiérdemelte a környék
legöregebb fája címet.
A Kiskörei Tisza-híd nemcsak a környék, hanem az ország egyik legérdekesebb hídja, hiszen egyszerre használ-
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ja a közúti és a vasúti forgalom is. Az egyvágányú, nem
villamosított Kál-Kápolna–Kisújszállás-vasútvonal Kisköre
és Abádszalók állomások között halad át a hídon. A híd
elődje fából készült és 1887-ben adták át. Az idő és a Tisza romboló hatása miatt fel kellett újítani, de az első és
a második világégés is megtépázta. A második világháború után nyerte el ma is látható formáját és az országban
egyedülállóan a régi, 1800-as évekbeli módon (azaz, hogy
egyszerre használja a közút és a vasút is) járhatunk rajta.
A hídra gyalogosan is felmehetünk, a kerékpárról viszont
le kell szállnunk és úgy haladhatunk végig, hogy toljuk a
járdán. A kilátás igazán páratlan, talán az egyik legszebb
panorámát nyújtja a környéken.
Innen ismét a gátra fogunk felmenni, illetve a híd alatt
térhetünk vissza a Tisza-tóhoz. Ehhez követnünk kell az út
vonalát a hídról, majd az első lehetőségnél jobbra kell fordulni, hogy a Tisza gátjára jussunk fel a gátőrház mellett. A
gát a híd alatt fog elvezetni és ezen végigmenve jutunk el a
következő megállóig.
Negyedik megálló: Jóreménység-sziget
Valójában félsziget ez, ahová a 2020-ban kitört pandémia
ideje alatt Ljasuk Dimitry környezetvédelmi aktivista, természetfilmes költözött ki, mintegy hat hónapra. Innen jelentkezett be rendszeresen a közösségi média felületein. Kezdetben
még titokban tartotta e területet, hogy ne keressék fel, ma viszont egy közösségi helyet hozott létre önkéntesekkel, pihenőteret nyújtva a betérőknek.
Ötödik megálló: Hallépcső és a Lépcső Bisztró
2022-ben nyílt meg a Lépcső Bisztró, ami a közkedvelt Hallépcső mellett várja a kerékpáros, gyalogos vagy éppen autós
kirándulókat. A bisztróban megannyi finom fogást kínálnak a
betérőknek, amelyek koncepciója a természet és az ember
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összhangjának a bemutatása. Kérjünk egy üdítőt vagy valamilyen harapnivalót, és ha teletöltöttük a hasunkat, akkor
érdemes a ház oldalára festett óriási madarakkal egy szelfit
készíteni és posztolni.
Ennek szomszédságában, egészen pontosan egy karnyújtásnyira található a Hallépcső, ami 1,5 km-en és 32
bukón keresztül szakaszolja a vizet, lehetőséget adva a halaknak, hogy az élő Tisza és a tározó között tudjanak közlekedni. A létrehozó, azaz a KÖTIVIZIG a turistákra is gondolt
egy kilátóval. A hallépcsőn belül egy kis sziget is található,
amelyet fahídon keresztül lehet elérni.
Hatodik megálló: a vízlépcső
A Tisza-tó létrehozója a vízlépcső, ami három egybeépített
főlétesítményből áll: a duzzasztóműből, a vízi erőműből és
a hajózsilipből. A hajózsilip 12 x 85 méteres méretével, 1350
tonnás hajók zsilipelésére is alkalmas. Az erőmű a Tisza folyó
duzzasztása által keletkezett Tisza-tó megújuló vízenergiájából, környezetbarát módon, 4 db csőturbina-generátor egységgel állít elő villamos energiát. A vízlépcső, illetve a Tisza-tó
működését idegenvezetéssel lehet részletesen megismerni,
melyhez bejelentkezés szükséges a KÖTIVIZIG honlapján. Aki
a vízerőművet (azaz, ahol az áramtermelés folyik) szeretné
megismerni, annak az MVM Tiszavíz Vízerőmű Kft-nél kell
szintén előzetesen bejelentkeznie.
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az önkormányzat által felújított Ring-a-tó Szolgáltató- és Rendezvényházban. Az ott dolgozó mosolygós, mindig kedves
és segítőkész munkatársak a tájékoztatáson kívül Tisza-tavi
szuvenírek széles választékával várják a betérőket. Kínálatukban többek között helyi kézműves termékek, egyedi ajándék- és dísztárgyak, hűtőmágnesek, textiltáskák, kulcstartók,
bögrék találhatók, de a turistáknak különböző térképekkel,
kiadványokkal is tudnak szolgálni.
Cél: Tisza-tó Apartmanpark Hotel
Az egész napos túra után jólesik megpihenni. Az apartmanpark szolgáltatásai közül igénybe vehetjük a masszást, amit
érdemes előzetesen lefoglalni. A lazító, kényeztető masszázst
követően pedig az apartmanpark büfé/éttermében kérhetjük
ki vacsoránkat, majd tovább pihentethetjük testünket, relaxálhatunk a dézsafürdőben, vagy csobbanhatunk a medencében. Amikor már kinyitott a Ring-a-tó Kisköre Strand, akkor
mondanunk sem kell, hogy a Tisza-tó habjai garantáltan élvezetes felfrissülést hoznak!

Hetedik megálló: Ring-a-tó Ajándékbolt
Innen pedig már csak egy megálló maradt, mégpedig a Ringa-tó Ajándékbolt, ami a Kiskörei Tourinform Irodában üzemel

Keresd a Ring-a-tó Ajándékboltot a Kiskörei Tourinform Irodában!
Az alábbi szolgáltatásokkal vár a Tourinform iroda:
• Magyar és idegennyelvű tájékoztatás
• Ingyenes térképek, kiadványok
• Menetrend tájékoztatás
• Fénymásolás, nyomtatás
• Túraszervezés-vezetés
• Ajándéktárgy értékesítés
• Helyi termelők és kézművesek termékeinek értékesítése
• Vásárolható térképek, turisztikai kiadványok
• Kerékpárkölcsönzés
• Nordic walking bot kölcsönzés
• Vízitúrák szervezése
Frissítő innivalókkal, jégkrémmel is várunk!
Szerezd be a Tisza-tavi szuveníredet nálunk!
• Egy csepp Tisza-tó sulyomcsoki
• Álomba ring a tó verseskötet
• Tisza menti vadvirágok, Nánai vadvirágok című kötet
• Helianthus kézműves szappanok
• Lekvártanya lekvárkülönlegességek
• Pokoli Konyha chilli szószai
• Kiskörei termelői mézek
• Tűzzománc és pavelpol technikával készült
ajándéktárgyak, textiltáskák

• És sok más egyéb, mint hálakövek, dísztárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kézműves bőr fülbevalók, könyvjelzők, biciklis kulacsok, kulcstartók, Tisza-tavi puzzle,
bőrdíszműves termékek, kerámia termékek, homoktövis
esszencia, gravírozott üveg ajándéktárgyak.
Készletünk folyamatosan bővül!
Elérhetőségünk:

3384 Kisköre, Tisza II.Ltp.9.
Tel.: +36 36/358-023, +36 20/414-9551
E-mail: kiskore@tourinform.hu
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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.

Ismerje meg hazánk egyik legszebb
természeti csodáját a Tisza-tavat!
Web: www.pipacsszallas.hu
Facebook: www.facebook.com/pipacsszallas
Tel: +36/70-240-1102 • E-mail: pipacstourism@gmail.com
Cím: 3388 Poroszló, Üdülősor 3.

LEGYEN ÖNNEK IS VADÁSZKUNYHÓJA
- HORGÁSZTANYÁJA
AZ ERDŐ MÉLYÉN VAGY A TÓ PARTJÁN!
• ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY NÉLKÜL TELEPÍTHETŐ • ZUHANYKABIN/WC (rejtett csővezetékek)
• VILLANYHÁLÓZAT • RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ, AKÁR RAKTÁRRÓL IS
• MODULÁRIS SZERELÉS (AKÁR TÖBB KONTÉNER ÖSSZEÉPÍTVE)
• ALAPMÉRET: H 6m x SZ 2,4m x M2,5m

Kérjen ajánlatot még ma!

info@hats.hu | web: www.containercontainer.hu | Mobil: +36 20 9 723 687
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HIVATALOS
MÁRKAKERESKEDÉSE
ÉS MÁRKASZERVIZE

Nálunk az Ügyfél az első!

Aktuális akciókkal Vitara, S-Cross, Ignis, Swift, Swace modellek készletről azonnal!
Tesztvezetési lehetőség. Használtautó beszámítás, teljeskörű lízing ügyintézés.

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.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 77-85.
Tel.: 59/520-750, Szerviz: 59/321-134 | 30/441-2179
honlap: www.suzukisandor.hu
E-mail: suzukiertekesites@sandorservice.hu | suzukiszerviz@sandorservice.hu

A Tisza, mint megújuló energiaforrás:
Így állít elő villamos energiát
a Kiskörei Vízerőmű
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Fotók: MVM Vízerőmű Kft.
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Kiskörén, a vízlépcsőnél felduzzasztott vizet nem engedik
tovább hasznosítatlanul, hanem
villamos energiát nyernek belőle.
Az itt létesült vízerőmű a környék
települései számára, valamint az
országos hálózatba is továbbít
tiszta, zöld, megújuló alapon termelt villamos energiát. Az MVM
Vízerőmű Kft. beosztott mérnöke,
Varga Zoltán segít megérteni a
vízerőmű működésének részleteit.
KOVÁCS JANKA

Vízlépcső vagy vízerőmű?

Sokan keverik a két fogalmat. A vízlépcső egy olyan építmény, amely a folyó
két partjának összekötése révén a
folyó vizét felduzzasztja, ugyanakkor
a mindenkori hidrológiai helyzetnek
megfelelően az érkező vízhozamot
továbbengedi. A vízlépcsőnek három
fő műtárgya van: egy hajózsilip, a
duzzasztómű kapuk, illetve maga a
vízerőmű. Néhány éve a Vízlépcső bal
partjában a Vízügy kialakított egy hallépcsőt is. Az erőművet a kezdetektől
a Tiszai Erőmű Vállalat Rt., majd 1996.

08. 01-től a Tiszavíz Vízerőmű Kft., míg
2021. május 13. óta az MVM Vízerőmű
Kft. üzemelteti 100 %-os állami tulajdonú leányvállalatként. A hajózsilipet és a
duzzasztóművet a területileg illetékes
vízügyi igazgatóság, a KÖTIVIZIG működteti. Az erőmű ennek a duzzasztott
víznek a helyzeti energiáját tudja hasznosítani azáltal, hogy a kialakuló szintkülönbség mellett az érkező vízhozamot a vízjogi üzemeltetési engedélyben
szabályozott feltételeknek megfelelően
a turbinákon átengedve először mozgási energiává, majd forgási energiává,
legvégül pedig villamos energiává átalakítva juttat az országos hálózatra.

gia-termelés és üdülés, idegenforgalom.
Hajdanán öt vízlépcső megépítését
tervezték, de ebből csak a tiszalöki
és a kiskörei valósult meg. 1974-ben
folyamatosan szerelték össze a kiskörei gépegységeket és kapcsolták
hálózatra a termelő blokkokat. 1975.
január 1-től teljes kiépítettségében tud
működni a vízerőmű.

Az erőmű és a vízlépcső
története

A főberendezések francia-magyar
kooperációban kerültek legyártásra. A
gépészeti eszközök a francia Neyrpic
és a magyar Ganz-MÁVAG gyártmányai, míg villamos oldalon a francia
ALSTOM és a Ganz Villamossági Művek berendezései kerültek beépítésre.
A vízerőmű a duzzasztásból adódóan
- ha nincs árvízhelyzet -, akkor a felvíz
és alvíz közötti vízszintkülönbséget
kihasználva állít elő villamos energiát.
Az üzemelési vízlépcső tartomány 2,0 10,7 méter közötti. 2 méter alatt olyan

A Kiskörei Vízlépcső megépítéséről
szóló végleges döntést 1966-ban
hozták meg, majd nekikezdtek azon
modellkísérleteknek, amelyek eredményeképpen Kisköre község határában, a Tisza 404-es folyam km-i szegmensében építették meg a vízlépcsőt.
Az építménynek öt fő feladata volt, ami
jellemzi a mai használhatóságát is, bár
kicsit más sorrendben: árvízvédelem,
hajózhatóság, öntözés, villamosener-

• A kezdetektől, azaz az erőmű
beüzemelése óta már több, mint
1 millió üzemórát működtek a
berendezések.

Hogyan működik?

2
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kicsi a duzzasztással előállított helyzeti
energia, hogy azt csak rossz hatásfokkal és nagyon kis teljesítménnyel
tudná hasznosítani a vízturbina, illetve
ilyenkor a gyártói előírások alapján az
optimálistól eltérő terhelések érhetik a
gépegységeket, ezért ilyenkor célszerű
leállítani a villamosenergia-termelés folyamatát és maga a vízerőmű is a külső
hálózatról vételezi az energiát, amellyel
a segédüzemi, irányítástechnikai berendezéseket, illetve az épületeit működteti. Üzemelés esetén mindezt a saját
termeléséből biztosítja.
A Kiskörei Vízerőműbe 4 db vízszintes tengely elrendezésű Bulbe
típusú, Kaplan rendszerű csőturbinát
építettek be, melyek járó- és vezető
lapátjainak szöge állítható, így a mindenkori vízjárásnak megfelelő legjobb
hatásfokkal tudnak üzemelni az adott
teljesítményen, mely akár a 7 MW-os
maximális értéket is elérheti. A járókerék gyűrű átmérője 4,3 méter, ebben
helyezkedik el központosan a négy
járólapát és a járókerék agy, mely a
tengelyhez kapcsolva a generátort
forgatja, percenként 107-es fordulattal. A turbinán átfolyó vízmennyiség
elérheti másodpercenként a 140 köbmétert is – ez körülbelül annyi, mint
egy átlagos magyar háztartás éves
vízfelhasználása. Azonban a túl nagy
vízhozam sem jó a vízerőmű számára, ugyanis egy adott határon túl már
nem képes az összes érkező vízmenynyiséget hasznosítani, ilyen esetben a
duzzasztómű kapuinak valamelyikén
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hasznosítatlanul kerül átengedésre a
„fölösleges” vízmennyiség, mely olyan
mértékű is lehet, hogy a vízlépcső lecsökkenhet a 2 m-es kritikus szint alá,
melynek következtében le kell állítani
a blokkokat.
A turbinák lapátjain hasznosított
vízenergia a közös tengelyen elhelyezett generátor segítségével állítja elő a
villamos energiát.
A turbinák elé gerebrácsok kerültek
beépítésre azzal a céllal, hogy felfogják a folyón érkező uszadékot, és távol
tartsák a nagytestű halakat. A turbinákat karbantartás céljából időszakonként vízmentesíteni kell, ekkor a felvízi
és alvízi elzárótáblákat leengedik, a
táblák között rekedt vizet kiszivattyúzzák, mellyel lehetőség van a turbinalapátok szemrevételezésére.
A Tisza elméleti vízerőkészletének
mintegy 40%-át hasznosítják az MVM
Vízerőmű Kft. érdekeltségébe tartozó vízerőművek, összesen 41 MW-os
beépített teljesítő képességgel (a Kiskörei Vízerőmű 28 MW-os, a Tiszalöki
Vízerőmű pedig 12,9 MW-os beépített
teljesítménnyel rendelkezik). A Tisza
magyarországi szakaszán körülbelül
100 MW villamos teljesítményt lehetne hasznosítani, feltéve, ha a Tiszára
tervezett mind az öt vízlépcső megépült volna. Csongrádnál egy kiskörei
méretű erőművet, Vásárosnaménynál

egy 18 MW körülit, míg Dombrádnál
egy 14 MW teljesítményű erőművet
terveztek megépíteni hajdanán.
• A víz, mint megújuló energiaforrás, hazánk összes zöldenergiájából mintegy 4-7%-ot tesz ki (ez
az évek folyamán folyamatosan
változik).

A környéket látják el tiszta
energiával

A Kiskörei Vízerőművet évi 103 millió
kWh átlagos villamosenergia-fejlesztésre tervezték egykoron. A jelenlegi
adatok azt tükrözik, hogy a kezdetektől számított éves 95 millió kWh az
a célérték, amit átlagban meg lehet
termelni, de ez nagyban függ a mindenkori vízjárástól, és az árvizes napok
számától. Az elmúlt 10 év termelési
átlaga inkább a 110 millió kWh közelébe tehető, ami nagyjából egy Szolnok
méretű város éves villamosenergia-felhasználását jelenti. Ez talán azzal magyarázható, hogy az elmúlt évek vízjárása kiegyenlítettebbé vált, az árvizes
napok átlaga csökken. Ugyanakkor
megemlítendő, hogy 2003-2006. között
Kiskörén végrehajtottak egy modernizációs nagyjavítást, amely révén hatásfokjavulás és kedvezőbb üzemeltetési
feltételek (pl. kevesebb üzemzavar, korszerűbb irányítástechnika) jöttek létre.
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Az eddigi maximális termelés 2014-ben
147,5 millió kWh volt, míg a legalacsonyabb volumenű termelést 1980-ban
érte el az erőmű (ez különös vízjárású
év volt, a maga 188 napos árvizes időszakával), akkor mindösszesen 39 millió kWh-át sikerült előállítania.
A megújuló vízenergiából előállított
villamos energia két tercier kapcsolású (2,5 / 22 / 132 kV feszültségszintű) főtranszformátoron keresztül
jut a fogyasztókhoz. A Kiskörei Vízerőmű 10 db 22 kV-os távvezetéki
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leágazással is rendelkezik, melyek a
környező települések ellátását hivatottak biztosítani, így többek között
Kisköre, Átány, Mezőkövesd, Poroszló, Jászberény, Jászkisér is részesülhet a tiszta energiából. Azon villamos
energia, amely az említett rendszerben nem kerül felhasználásra, a két
darab 132 kV-os leágazáson keresztül Füzesabony, illetve Heves - Detk
irányába kerül kitáplálásra. A Kiskörei
Vízerőmű 132 kV-os kapcsolóállomása fontos szerepet tölt be a környék
villamosenergia-elosztásban, és az
ipari fogyasztók ellátásában (vasúti
vontatás). Árvizes időszakban, amikor
nincs a vízerőműben energiatermelés,
az országos hálózatról 132 kV-os feszültségszinten érkező villamos energia a két főtranszformátoron keresztül
jut el a 22 kV-os oldali fogyasztókhoz.
• Üzemlátogatásra a www. tiszavizvizeromu.hu oldalon, a látogatóknak szóló menüpontban
lévő elérhetőségeken tudnak
előzetesen bejelentkezni.
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Éttermünk gyönyörű
környezetben, közvetlenül
az élő Tisza partjánál található.
rda
Halászcsá
Tájjellegű halételeink
(pontyhalászlé, haltöpörtyű…)
mellett sertés- és baromfihúsból készült
fogásokból is választhatnak.
Élvezze a természet
szépségeit teraszunkról!
Szeretettel várjuk!
POROSZLÓ
Külterület, Tisza-híd
Telefon: 06-70/77-22-698
e-mail: info@feheramur.hu
Nyitvatartás:
nyáron 10-től 21 óráig,
télen 10-től 20 óráig,
a hét minden napján.
feher.amurhalaszcsarda
www.feheramur.hu
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REPÜLJ, HAJÓZZ VELÜNK!
Tesztrepülés a Budaörsi Repülőtérről



Falke SF25 motoros vitorlázó repülőgéppel

Hajóstúrák Sarudon a Tündérrózsa Hajókikötőből

Családi látványtúra  Vízitaxi  Vitorlással a Tisza-tavon
Horgász kaland  Tanulj meg túlélni  Fotós túra

06-30 547-7468
www.watair.hu

I. Motoros és Hajós Fesztivál

2022. május 7-8.

Sarud

Tilcsik Farm

május 7. szombat
10.00-12.00 Megnyitó, Veterán motorok,
kirakodóvásár egész nap
12.00-14.00 Ebéd
14.00-15.00 Kutyabemutató
15.00-16.00 Harley Davidson bemutató
17.00-18.00 Jetpower bemutató
18.00-24.00 Koncertek
18.00-19.00 SKH zenekar
19.30-20.30 Eseti Esti Műszak
21.00-24.00 Időutazó koncert
május 8. vasárnap
10.00-12.00 Motor-szépségverseny,
12.00-14.00 Katasztrófavédelmi bemutató,
14.00-16.00 Motoros felvonulás.
Info: 06-30 547-7468

Motorosok az Állatokért

Liget

május 7. szombat
10.00-12.00 Veterán autóbemutató, Kutyabemutató
12.00-14.00 Állatorvosi sátor, Palatinus Attila motoros bemutató
14.00-15.00 Rajzverseny
15.00-16.00 Gedeon András koncert
május 8. vasárnap
10.00-12.00 Kerékpár ügyességi verseny
12.00-14.00 Kutyakvíz
május 7. szombat
10.00-12.00 Hajótúra
12.00-14.00 Hajómotor Múzeum
14.00-15.00 Hajótúra
15.00-18.00 Egri borok, halfüstölés
18.30-19.30 Gedeon András koncert
20.00-24.00 Meglepés ételkostoló, Gastro Funk lemezlovasai
május 8. vasárnap
10.00-12.00 Hajótúra
12.00-14.00 Hajómotor Múzeum

Tündérrózsa
Hajókikötő
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SARUD

FOGLALJ HELYET NÁLUNK!

Asztalfoglalás: 06 70 529 9229

www.sulyom.hu

A sarudi sikersztori:
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Berecz Ádám séf siker�e viszi
a Sulyom Tájétter�et

Még nincs 30 éves, de már a Tisza-tó egyik legrangosabb éttermét vezeti. Séfként nemcsak a konyhában tevékenykedik folyamatosan, hanem csapatot
vezet, újdonságokat talál ki, tesztel, döntéseket
hoz, nap mint nap. Nem is akárhogyan, mert már a
szakma is felﬁgyelt rá! Berecz Ádámmal, a Sulyom
Tájétterem séfjével beszélgettünk.
KOVÁCS JANKA

- Hogyan kerültél a Sulyomba?
- Összefutottam egy volt szakoktatómmal, aki megemlítette,
hogy a Tisza-tó egyik településének újonnan nyíló éttermébe
séfet keresnek. Belelkesedtem. Az oktatóm is bátorított és
összehozott az étterem tulajdonosával: Kücsön Gyulával (az
Élményfalu ötletgazdája – a szerk.). Elküldtem az önéletrajzomat, majd személyesen találkoztunk. A többi pedig - ahogy
mondani szokás- történelem, és most itt vagyok. Nagyon hálás vagyok a volt munkahelyemnek, a szálloda éttermének és
vezetőjének: Kiss Lászlónak, akinél a szakma fortélyait tanulhattam meg.
- Nem érezted úgy, hogy az ismeretlenbe ugrasz azzal,
hogy egy vadonatúj éttermet kell felépítened?
- Dehogynem! Főleg, hogy akkor még kész sem volt az étterem. Viszont szeretem a kihívásokat, hiszen ez egy önismereti folyamat és így tudom csak meg, mire vagyok képes.
Emellett engem rendkívül motivál az, ha nem ugyanazt kell
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A TISZA-TÓ SLOW FOOD ÉTTERME!

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

BERECZ ÁDÁM

éveken át főzni, hanem kreatív lehetek,
mindig újat és újat
mutatva. Számomra a tömegmunka
nem jelent szakmai
fejlődést, de örülök
neki, hogy korábban
azt is megtapasztalhattam. Ebben
az étteremben nem
a mennyiségre, hanem a minőségre
törekszünk.

- Mindig is szakács szerettél volna lenni?
- A nagymamám miatt választottam ezt a pályát. Gyermekkoromban sokat vigyázott rám, amikor a szüleim dolgoztak.
És mit csinál egy nagymama, amikor nála van az unokája?
Süt-főz, a legfinomabb fogásokat készíti neki. Már 10-11 évesen tudtam azt, hogy szakács szeretnék lenni. Az ő emlékére
van folyamatosan az étlapunkon babgulyás és aranygaluska.
Utóbbi a „Nagymamám aranygaluskája” nevet viseli.
- Milyen érzés volt, amikor beléptél az étterembe, amit az
első perctől kezdve te vezethettél?
- Az, hogy felajánlanak egy séf pozíciót egy étteremben, az
gyakrabban megesik, mint az, hogy szakmailag kell felépíteni
az egészet. Én hoztam be ide az első tányérokat és emlékszem, majdnem elsírtam magam, amikor én gyújtottam be
a gázt először, de hasonló pillanat volt az is, amikor elkészült
az első adag étel. Itt az ételsorok az én ötleteim alapján készülnek. Ha ez egy csárda lenne, akkor nem velem beszélgetnél itt, mert azokat az ételeket nem igazán szeretem főzni
(megenni viszont nagyon), ugyanis az nem az én stílusom.
- Mi a te stílusod?
- A bisztró jellegű ételek. Nem a fine dining, mert attól nagyon
messze vagyunk, nem is tanultam azt a módot. Úgy gondolom, az a stílus nem való ide vidékre, annál inkább Budapestre. Aztán lehet, hogy idővel változni fog ez is.
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- Mi a koncepciód az étlap megalkotásakor?
- A magyaros ételek modernebb köntösben. Ezt nagyon
szeretem csinálni, és a visszajelzések is megerősítenek ebben. Nem szokványos ízekkel is dolgozom, ami nem jön be
mindenkinek, de nincs ezzel baj, hiszen különfélék vagyunk,
viszont a többség pozitívan fogadja. Például mi nem tartár,
hanem remulád mártással kínáljuk a haltepertőt, ami sokkal
másabb, finomabb ízélményt nyújt.
- Az alapanyagokat a környékről szerzitek be?
- Próbáljuk, habár a helyi őstermelők nem tudják kiszolgálni a
nyári igényeinket. Sajnos, a hal nálunk sem tiszai, mivel nincs
halászat a Tiszán. A Füzes sajt azonban a szomszéd településről, Poroszlóról származik, karcagi szörpöt, lekvárt használunk és a mangalica szalámi is helyben, Sarudon készül. Nem
egyszerű beszerezni az alapanyagokat, de mindig arra törekszünk, hogy a közelből származzanak.
- Sulyommal is dolgoztok?
- Jó lenne, de nekünk óriási mennyiség kellene a sulyommártáshoz, ha szeretnénk kiszolgálni a betérőket. Ehhez valakinek folyamatosan szedni kellene a sulymot, míg másnak folyamatosan pucolni, ezt az aprólékos munkát pedig nagyon
drágán lehetne csak eladni.
- Szakmai körökben is több elismerést kapott már az étterem, többek közt a Dining Guide is cikkezett rólatok…
- Igen, szerencsére már több elismerést kaptunk. És ahogy
az lenni szokott, nem tudtunk arról, hogy itt jártak. A Dining
Guide-on kívül írt rólunk a Street Kitchen, a Style Magazin, különböző gasztrobloggerek és több helyi média is. Az idei tél
egyik meglepetése volt, hogy az ország 20 legjobb túrógombóca közé kerülhetett a miénk. Van egy nem titkolt célom,
hogy mire az étterem hároméves lesz, addigra szeretném, ha
bekerülnénk a TOP 100 legjobb hazai étterem közé. Ez óriási
munka, amit egyedül nem is tudnék véghezvinni, csak a mellettem álló csapattal. A vendégek elégedettsége mellett ezen
dolgozunk, nap mint nap.
Szeretettel várunk mindenkit a Tisza-tó ÉtelStílust teremtő
Slow Food éttermében, Sarudon!
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Érezd jól magad Tiszanánán
és Dinnyésháton!
A tiszanánai Fekete István Könyvtár és Művelődési
Ház minden évben nagy hangsúlyt fektet a szabadidő hasznos eltöltésére. A gyerekek számára
olvasó - és helyismereti táborokat szervez.
Az így kialakult közösséghez már nemcsak helyi fiatalok tudnak csatlakozni, hanem a településen megszálló, a vakációt
itt töltő családok gyerekei is. A színes programok, minden
korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtanak. A
könyves programok mellett faluséta, kézműves foglalkozások, fotózás és Tisza-tavi túrák is várják az érdeklődőket. A
tábor ideje alatt kisfilmek és interjúk is készülnek a táborlakók
segítségével.
A nyári vakáció ideje alatt állandóak a szakköri foglalkozások. A kézműveskedés mellett csipkeverés, mézeskalács-készítő és hímző szakkörökre lehet jelentkezni.
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Osztálykirándulások
Ugyan várni kell még a nyárra, de itt az ideje már most a jó ötleteknek az osztálykirándulásra.
Cégünk, az Enter-Nána Non-profit Kft. üzemelteti Tiszanána-Dinnyésháton az Álompart Strand és Kikötőt. A területen minden adott a jó kikapcsolódásra gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
Romantikus kis hídon át érünk a táj őréhez: a kilátóhoz, mely
magaslatáról belátható az egész terület. Látunk itt kézi kompot,
lengő tekét, sakktáblát, tollaslabdapályát, kis focipályát és két
játszóteret. A színpad a büfé mellett bujkál. Lenyűgöző látvány a
strand és a kikötő a kenukkal, vízi biciklikkel, az új és régi hajókkal,
csónakokkal. A kisvonatot könnyű észrevenni színes ernyőiről,
ami türelmetlenül várja utasait egy 20 perces útra a gáton. S ha
ezt mind végigsétáltuk, két fedett teraszon elbújhatunk a tűző nap
elől egy pizza, hamburger vagy éppen kürtős kalács társaságában
megpihenni. Még emléktárgyat is vihetünk az otthon maradottaknak az ajándékboltból.

Tiszanána,
Dinnyéshát,
Álompart

────
Séta kisvonattal

Pancsolás
Játék
Pizza, Fagyi

────
Osztályok

2022. JÚNIUS.17.

VÉGRE itt a SZÜNIDŐ!!!
Gyertek Dinnyéshátra, az Álompartra
Osztálykirándulásra!
osztálykirándulásra!
Próbáljátok ki a kézikompot, a lengőtekét, de sakkozni is
tudtok. A leendő hajós kapitányok megcsodálhatják a
vízijárműveket a kikötőben. A játszóterek is szeretik a
gyerekzsivajt. Egy jó fürdés után a színpadon
megmutathatjátok, hogy ki mit tud, amíg elkészül a pizza.
Kissé megfáradva, jól fog esni 20 perc séta a kisvonattal.
Ezután, csak annyi marad hátra, hogy ajándékot
vásároljatok az otthoniaknak az ajándékboltban.
Igény szerinti időponttal.

jelentkezését
várjuk !

────
Menü: pizza,
szörpi, fagyi
2500,- Ft/fő

────
enternana@freemail.hu

Enter-Nána Non-Proﬁt Kft.
Enter-Nána Non-Profit Kft
+36-70/365-5231
+36703655231

Nyitottak vagyunk
egyéni kérésekre,
ötletekre.
Elérhetőségeink
bármelyikén érdeklődhet.
E-mail: enternana@freemail.hu
Tel: + 36 36 366-429
Mobil: + 36 70 365-5231
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CX240

CAPOFORTE CX széria. Mediterrán érzés.
100% elektromos vagy benzinmotorral.
Készletről rendelhető 10 személyes hajó.

Helyi termékek és
ételek, amiket
V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M
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Nincs is annál jobb, mint amikor a helyi termelők helyben készült ﬁnomságait fogyasztjuk. Egy
kirándulás során sokak első programja közt szerepel
a helyi piacok, kézművesek felkeresése. Összeállításunk nemcsak nekik szól.
KOVÁCS JANKA

Tiszafüred
Hamarosan két éve lesz, hogy megújult a tiszafüredi piaccsarnok: február 11-én avatták fel a modern, átláthatóbb kialakítású piacot, amit márciustól kezdődően vehettek birtokba a helyi termelők, minőségi portékáikkal.
A megújult piacon kapott helyet a Kézműves tészták
boltja, ami Tiszafüred Város Önkormányzata üzemeltetésében áll. Az üzletben a közmunkaprogram keretében előállított tésztákat árusítják. Ezek a tészták Tiszaörvényen,
egy önkormányzati tulajdonú ingatlanban készülnek, amit

2016-ban újítottak fel erre a célra. A tésztához való tojást a
kócsújfalui önkormányzati állattartó telepről szállítják, ahol
tojótyúkokat tartanak, szintén közmunkaprogram keretében. Ezekből a tojásokból jut a tésztaboltba is, vagyis innen
is lehet vásárolni.
Ezenkívül két húsbolt: a Hegedűs-Hús Bt. vörös húsokat
árusító, valamint az Antal és Társa Bt. baromfit is értékesítő üzlete található meg, illetve a Tiszafish Kft. halboltja.
Mindezen kívül egy kifőzde jellegű büfé is helyet kapott,
melyet a Füredi Menza Kft. működtet szerdától szombatig.
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Természetesen zöldség-gyümölcs kereskedelem is zajlik
a piacon, ami a helyi termelők számára jelentős helyszín.
Épületen kívül, a vegyesiparcikk-piacon lábbelit és ruhaneműt, illetve szerszámokat kínálnak, míg alkalmanként - ünnepekhez kapcsolódva - virágot.
Abádszalók
Ha Abádszalókról beszélünk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a finom sulyomcsokoládé mellett. A csoki helyben készül
Tisza-tavi sulyomból, amit a helyiek engedély alapján szednek
ki a vízből. Sokáig kísérletezett az „Egy csepp Tisza-tó” névre
keresztelt sulyomcsokoládé készítője: Szabó István, míg rátalált arra, hogy a sulyomból krémet készít, és ezzel tölti meg a
bonbonokat.

Berekfürdő
A berekfürdői kézműves finomságoknak egyre nagyobb híre
megy, mióta megépült a gyümölcsfeldolgozó üzem és onnan
remek házi szörpök, üdítőitalok kerülnek ki. Viszont nemcsak
ezekre fókuszálnak ott, hanem a fermentálásra is, így vidám
dunsztosüvegekben almapaprikák, cékla és különböző savanyúságok is mosolyognak ránk, vásárlókra a helyi piacon.
Mindemellett nem mehetünk el szó nélkül a berekfürdői
Park Étterem kínálata mellett sem, akik szintén a környékről szerzik be a felhasznált alapanyagaik egy részét.
Nagykunság - Kötöttgaluska-leves
Amikor a jellegzetes nagykunsági ételekről beszélünk, általában nem a kötöttgaluska-leves jut eszünkbe, sokkal inkább a
karcagi birkapörkölt. Pedig éppen olyan kedvelt és mindennapi étel ez a leves is, ami a benne lévő csomóra kötött, fűszeres, zsírral készült tésztának köszönhetően igazán laktató,
tartalmas egytálételnek számít.
Dr. Bartha Júlia orientalista, etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja és a Damjanich
Múzeum ny. Néprajzi osztályvezetője foglalkozott a leves
történetével.
A nagykunsági népi ételek között a kötöttgaluska-leves
az egyik legkedveltebb ételnek számított. Minden paraszti
háztartásban legalább hetente egyszer megfőzték, mert
laktató és tápláló. Már akár önmagában is elég egy étkezésre, hiszen belefő minden, amire az embernek szüksége van. Közismert, hogy a paraszti konyhában legfeljebb
hetente egyszer, vasárnap és ünnepnapokon került hús az

asztalra. Ez a leves ízvilágában talán a gulyáshoz hasonlítható. Hagymás, borsos, zöldséges ízei az igazán rangos
népi ételek közé emelik.
Megváltozott világunkban már kevesen ismerik ezt a különleges levest, aminek egyik oka az, hogy ma már nem
gyúr tésztát a háziasszony, hanem igyekszik készen megvenni. Nagyanyáink és anyáink idejében illett minden nőnek
tésztát gyúrni, sőt, egy lány addig nem is mehetett férjhez,
amíg nem tanulta meg a tészta kerekre nyújtását, a lebbencs, a csiga, a laska készítését, mert a paraszti konyhán
az egyik nap „tésztás” napot tartottak, rendszerint akkor,
amikor a nagymosást végezték. A száraztészta hosszú
ideig eláll, bármikor elő lehet venni, ha gyorsan valamilyen
pásztorételt akarunk készíteni.
A kötöttgaluska-leves egy kicsivel több időt igényel, de
félóra alatt elkészíthető a „levesbetét”, a csomóra kötött,
borsos-paprikás tészta is.
Nem kell hozzá csupán 2 darab tojás, kb. 20 dkg finomliszt, 2 evőkanál víz és egy csipet só. A hozzávalókat öszszegyúrjuk, hogy egy jó puha, de nem ragadós tésztát kapjunk, amit némi pihentetés után (amíg a levest felkészítjük)
kinyújtunk. A vékonyra nyújtott tésztát megkenjük zsírral és
borsot, paprikát szórunk rá. Ne sajnáljuk a fűszert belőle!
A megkent tésztát elkezdjük feltekerni. Két hajtás után elvágjuk és a tésztahurkára görcsöt kötünk, majd folytatjuk.
Amikor a leves felforrt, beletesszük a galuskákat és készre
főzzük.
A leves valójában egy jó, tartalmas zöldségleves. Kell
hozzá 3 db sárgarépa, amit karikára vágunk, 1 petrezselyemgyökér, ½ kg krumpli, 1 közepes nagyságú hagyma, 1
db apróra vágott karalábé, só, petrezselyem- és zellerzöld,
egy evőkanál zsír. Jót tesz neki egy paradicsom és egy
zöldpaprika is.
Az apróra vágott hagymát a zsírban megfonnyasztjuk,
hozzádobjuk a karikára vágott zöldségeket, és egy pici párolás után a tűzről levéve beletesszük a pirospaprikát és
felöntjük 2,5 liter vízzel. Hozzáadjuk a felkockázott krumplit, a sót. Amikor felforr, beletesszük a kötött galuskákat. Fél
óra alatt készre fő.

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

2 0 2 2 . TAVA S Z

85

Karcag és térsége - Ferdinánd tekercs
Az egyik legszuperebb, leglaktatóbb és nem utolsósorban legkevesebb hozzávalóból készült desszert. A cukros-vaníliás kelt tészta Karcag, Kunmadaras, a Tisza-tó kedvelt süteménye.
A Ferdinánd tekercs eredetének megismeréséhez mintegy
száz évet kell visszautazni az időben, de vélhetően ennél régebbi
receptről van szó. A feltekert formájú, lábasban sütött, kelt tésztás sütemény leginkább Karcag és környékére jellemző édesség.
Legelőször 1929-ben készült róla írásos említés Szentesi
Tóth Kálmán, Karcag város egykori polgármesterének: „Lakodalmi szokások a Nagykunságon” című könyvében. „Ma már
ritkán fordul elő, hogy a lakodalmi vacsora csigalevessel vegye
kezdetét. Rendesen birka és borjú, vagy malacpaprikás az első
étel, gyakori mind a három, amely után aranygaluska és rétesek következnek. Legújabban úgynevezett Ferdinándi tészta.”
– írja. A fennmaradt történet szerint legelőször Karcagon, Örsi
Tóth Mária és B. Kiss János esküvőjén szolgálta fel a vőlegény
édesanyjának a barátnője a Ferdinándot, amire a násznép rácsodálkozott, hiszen korábban senki sem ismerte a környéken.
Az eredete vélhetően felvidéki, míg a névadásáról nem maradt
fenn semmilyen bizonyíték.
A legelső, Örsi Tóth Mária által lejegyzett recept szerint:
„5 dl cukros tejbe 3 dkg élesztőt felkelesztünk. 50 dkg lisztet,
6 tojássárgáját, 5 dkg vajat, sót rétestészta lágyságúra gyúrjuk
vagy kavarjuk. 20 dkg vajat 20 dkg vaníliacukorral habosra kavarunk. A tésztát elnyújtjuk késfok vékonyra, rákenjük a habot,
felgöngyöljük, rövidekre vágjuk. Lábasba állongatva szépen
megkelesztjük. Sütés közben vaníliás cukros tejszínnel meglocsoljuk”.

Kóstoltad-e már a Tisza-tó ízét?
Érezted-e már a Tisza-tó illatát?
Volt-e már kezedben „egy csepp Tisza-tó”?
Amennyiben még nem, akkor épp itt az ideje egy
Tisza-tavi kirándulásnak, egy Tisza-tavi túrának,
vagy egy Tisza-tavi nyaralásnak!
Ez évtől
nemcsak eheted
a Tisza-tó ízével
készült édességeinket, hanem
ihatod is, ugyanis
elkészült a
Tisza-tó söre:
a Fekete kincs,
amely többféle
főzési technológiával készül, így van világos, sötét és
csokoládés – barna sörünk is!

Abádszalók, Őszike út 2.
www.vitorlastiszato.hu

e-mail: vitorlastiszato@gmail.com

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

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

Láttál-e már virágzó
tulipánmezőt a Tisza-tónál?
Sétáltál-e és beszívtad-e már
a friss tulipánmező illatát?
Kóstoltad-e a tulipán ízét?
NEM?! Akkor most ezt is
megteheted: 2022 tavaszán!
(A pontos időpontról érdeklődj:
+36-20/669-4462 telefonszámon!)
Mindezeket az élményeket kínálja számodra
a Vitorlás Vendégház, Abádszalókon!

ÁRUSÍTÓHELYEK LISTÁJA:
www.egycsepptiszato.com
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Berekfürdő:
a település, ami a gyógyvize
mellett számos programmal vár
V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

A Tisza-tótól csupán néhány
tíz kilométerre található Berekfürdő. Nemcsak azoknak kínál
felejthetetlen szórakozást, akik
a gyógyító termálvizében szeretnének pihenni, hanem azoknak
is, akik aktív programokat keresnek. A turizmusra épült település
többnapos attrakciókkal várja a
látogatókat. Most megmutatjuk,
milyen kincseket rejt!
KOVÁCS JANKA

A bereki sikersztori

Berekfürdő története nem nyúlik viszsza az Árpád-korig és nem beszélhetünk arról, mi történt itt a tatárjáráskor. A nevében lévő „fürdő” szó
szorosan összefonódik a történetével. Az 1920-as évek előtt, Berekfürdő
helyén tanyavilág volt: akkoriban 5
tanyát és annak 35 lakóját lehetett itt
megtalálni. Az évtized végén, egészen
pontosan 1928-30-ban Pávai-Vajna
Ferenc geológus, a magyar hévízkutatás úttörője két kutat fúrt a településen, amelyekből gyógyvíz tört föl. A
kis tanyaközpont környékén hamar,
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1930-tól megépültek az első nyaralók,
majd 1938-ban már üveggyár is épült
itt. A település utcáit az 1950-es években alakították ki. Lassan betelepültek
az első lakók, akik minden évben várják a nyaralókat, gyógyulni vágyókat.

A gyógyvíz

Berekfürdő neve egybefonódott a
gyógyvízzel: aki ideérkezik, annak
nem szabad kihagynia az 1186 és 802
méter magasról feltörő vizet. A strand
hét medencével várja a látogatóit. Berekfürdő ezzel egy igazi négyévszakos
látnivaló, hiszen még télen is az alkáli-hidrogén-karbonátos, jódos gyógyvizében pihenhetünk.

Berekfürdő rossz időben is
felvidít

Ha az esős, hidegebb napokra keresünk valamilyen programot, akkor a
termálvíz mellett érdemes a szárazföldön is szétnézni.
A kisgyerekkel érkezőknek érdemes
a Dániel Farm felé venni az irányt, ahol
a régi idők gazdaságával lehet megismerkedni: a farm létrehozói egy olyan
helyet álmodtak meg, ahol a kicsiket
és a felnőtteket a régmúlt gazdaságá-

ba kalauzolják el. Itt naposcsibét lehet
óvatosan megsimítani és a szürkemarha vagy a magyar tarka bőgését
hallhatjuk az istállókból. Ha már istálló, akkor a lovak tekintetében sem
arab telivérek húzzák a lovaskocsit,
hanem az alföldi tájba illeszkedő magyar, hidegvérű lovak. A farmon sajtkóstoló és házi finomságok is várják a
látogatókat. Mint minden vállalkozás,
a farm is a jövőbe fektet, hiszen már
egy elektromos városnéző kocsival
kalauzolják az érdeklődőket.
Nemcsak a kisfiúk, hanem a kislányok és a felnőttek számára is igazán
érdekes látnivaló „A Szovjet repülőtér
titkai” című állandó kiállítás, ahol egy
MI-24D harci helikoptert találni az
udvarán. A magángyűjtemény igazán
egyedülálló, hiszen a szovjet légierő
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46 éves ausztriai és magyarországi
jelenlétével összekapcsolható tárgyakat, dokumentumokat, filmeket mutat
be kézzelfogható formában. Itt csak
a katonai ruhába öltöztetett bábuk
előtt van plexifal: az eredeti tárgyak,
telefonok, és a kiállított sok-sok korabeli használati tárgy, érdekesség
is megtapintható. A kiállítás viszont
nemcsak ezért érdekes, hanem azért
is, mert olyan kérdésekre adja meg a
választ, mint hogy voltak-e atomfegyverek hazánkban, milyen repülőgépbalesetek történtek, amelyekről nem
lehetett hallani, vagy például hogyan
zajlott egy-egy hadgyakorlat? Az udvaron a Mi-24D harci helikopter mellé 2021-ben érkezett meg társa, egy
MiG-21MF vadászrepülőgép is megtekinthető (igen, belülről is!), amelyen
maga Farkas Bertalan és Magyari
Béla is repült.
A magángyűjtemények sora itt még
nem áll meg, hiszen pecsétes, vagy
más szóval bélyeges téglák gyűjteménye is megtalálható itt. A téglagyűjtés
szenvedélye azonban nemcsak helyi
érdekesség, Tiszaszentimrén is találni
megannyi matuzsálemkorú téglát.
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A kultúrára éhezők számára a néprajz bizonyára egy elengedhetetlen
programelem. A Néprajzi Magángyűjteményben a gyűjtő házaspár szíve-lelke benne van: több mint 30 éve gyűjtik
a szebbnél szebb használati tárgyakat
egy letűnt, de nem divatjamúlt korból.
A használati tárgyak mellett megtalálhatóak itt régi gyerekjátékok, egy
százéves cséplőgép, mezőgazdasági
eszközök, cselédkönyvek, ládák, régi
konyha. Sőt mi több, traktorok is. Itt
meg kell állnunk egy szóra, mert a turisták kedvencén, a TÖFI-TÖFI-n lehet
megismerni a községet és a környéket. A járgány nem más, mint egy traktor mögé szerelt ekhós szekérre emlékeztető vontatmány, amivel nemcsak
a települést lehet bejárni, hanem még
a közeli kunmadarasi repülőtérre is elviszik az utasokat. Különböző túrákat
szerveznek, így akár a Berek-halomról
a naplementét is meg lehet csodálni,
vagy éppen hortobágyi madárlesekre
lehet elmenni, de csapatépítő bulik
számára is ki lehet bérelni.

Berekfürdő: a kirándulások
aktív központja

Érdemes bringát bérelni, és azzal felfedezni a távolabbi környéket. A kerékpártúrák egyik kiindulópontja a Megbékélés Háza is lehet, ahol akár egy
nagy iskolaosztálynyi gyerek is bérelhet
biciklit. A legkisebbekre is gondoltak: az
utánfutós biciklivel a piciknek is élmény
lesz a kirándulás. A házzal szemben
lévő Tourinform irodában lehet bővebb
tájékoztatást, vagy navigálást kérni a
bringatúrákról, amelyekből kétfélét tud
ajánlani a település: az egyik a Gólya, a
másik a Túzok elnevezésű túraút.

A Gólya útvonalon a Hortobágyi
Nemzeti Parkot és Nagyivánt is érintjük. Mivel Berekfürdő a legnagyobb
nemzeti parkunk határán található,
ezért a madarászok számára is érdekes túra lehet. A távcsövet sem kell
otthon hagyni, mert megannyi pusztai madarat figyelhetünk meg. Az út
szántóföldek ölelésében, a beszédes
nevű: hajtó úton vezet keresztül, a Legelő csőszház és a Gyúró kúti hodály
mellett, egészen Nagyivánig. A településen érdemes megállni és megcsodálni a mintegy harminc gólyafészket,
vannak-e benne fiókák. Innen visszafordulva csatlakozhatunk a Túzok útvonalra, de akár önállóan is megtehetjük az utat.
A Túzok kerékpáros útvonal mintegy 18 kilométeres hosszúságával
egy kellemes, délutáni kirándulást jelenthet. Az útvonal a Nagykunság és a
Hortobágy határában vezet. Azoknak
ajánljuk, akik a csendet és a természet
közelségét szeretnék megtapasztalni.
A túra a volt üveggyár mellett vezet el,
majd a műútról hamarosan földúton
találjuk magunkat és onnan az Üllő-lapost elérve egy folyamszabályozás előtti, mára már kiszáradt Tisza
medret láthatunk. Innen egy kurgán,
azaz népi nevén kunhalom mellett
haladunk el. Érdemes megpihenni a
Pincés-halom környezetében! Innen
a Kunmadarasi-pusztára érünk. A Német-éri csatornát, majd a Tilalmast
kell követnünk, hogy megpillanthassuk a hortobágyi túzokokat. Persze,
csak ha szerencsével és halkan,
nesztelenül járunk. Aki ősszel indul a
túrára, az akár még a daruvonulást is
láthatja.

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

Ha nem szeretnénk ekkora távot
megtenni, akkor érdemes a berekfürdői szoborsétára jelentkezni, melyet
szintén a Tourinform szervez. Berekfürdő nemcsak a turisták, hanem a
művészek által is kedvelt település.
Többen érkeznek ide alkotni, akik a
művészet szinte minden ágát képviselik: festők, szobrászok, írók. Munkáikat, szoborba öntött emléküket lehet
megtekinteni a 17 megállóval tűzdelt
gyalogtúrán.
Aki még ennél is kisebb sétára vágyik, annak a Belső- és a Külső-tó
meglátogatását ajánljuk. Sőt, nemcsak nekik, hanem a horgászoknak is,
hiszen a két tó bővelkedik az őshonos
és a külföldi, telepített halakban.
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remben a hagyományos magyaros
fogásokhoz egy kis luxust öntöttek, és
így különleges, újragondolt ételek is
kerültek az étlapjukra, amik megérnek
egy fotózást az elfogyasztásuk előtt.
Finom ételhez minőségi pálinka illik:
az IKUN Pálinkaház kóstolóját nem
szabad kihagyni, hiszen a helyi főzdében a környék egyik legjobb pálinkáját
készítik.
A túrákról részletesen
a Berekfürdői Tourinform Irodában
lehet érdeklődni:
Cím: 5309 Berekfürdő, Fürdő utca 2.
Nyitvatartás: hétköznap
8:00 – 16:00 óra között.

Az esték zárása

Telefon: +36 59 519 059

Az estét nem is lehetne mással zárni,
mint pihenéssel vagy egy jó vacsorával, esetleg pálinkával. A Park Étte-

Termál Hotel ***
Pávai Gyógyszálló

E-mail: berekfurdo@tourinform.hu
Web: www.berekfurdo.hu

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Csodálatos környezet, simogató,
selymes gyógyvíz, pihenés és
gyógyulás egy helyen.

Honlapunkon részletes tájékoztatást találnak:
www.termalhotelpavai.hu

5309 berekfürdő, pávai vajna ferenc u. 4.
tel.: (59) 519-111, (30) 569-4402 ; e-mail: thpfoglalas@gmail.com
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• A'la carte etlap
• Napi menu
• Tortarendeles
• Desszertek
• �skUvOk, rendezven�ek 200 foig
• Ela zene
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Negyed
Évszázada
Negyed
Mérföldön
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25.

A
Jubileumi
Kunmadár
Hazavár!
25 éves ebben az évben Kunmadár! Nincs az országban, de Kelet-Közép Európában sem másik olyan
gyorsulási verseny, amely ilyen szép múlttal rendelkezne. Huszonöt évvel ezelőtt szalmabálák között
gyorsultak a motorok, s egy kocsiplatóról közvetítette a műsorvezető lelkesen ordítva az eseményeket, s
mindenki örült annak, amit látott, hiszen akkor még
ritkaságszámba ment a „nyugati motor”.
A Speed Riders MC volt a szervező csapat – akik azóta is töretlen lelkesedéssel biztosítják a rendezvény hátterét. Mára
kiegészültek lelkes környékbeli srácokkal, akik szívesen lettek
részesei A CSAPATNAK – akik már a kezdetekkor mertek
nagyot álmodni, s azt mondták, hogy „lesz még itt Európa
Bajnokság”, s „jönnek még ide szenzációk a világ minden
pontjáról”. Ahogy az lenni szokott, a magyar ember nemcsak
ígérget, hanem be is váltja azt. Így láthattunk sugárhajtású
motort, sugárhajtású autót, vagy a streetfighter versenyzés
koronázatlan királyát Brazíliából, Antonio Carlos Farias-t. Csoda történt, s csoda történik azóta is a kunmadarasi volt orosz
katonai reptéren. Lerakták a biztonságos gyorsulási versenyzés alapját.
A Tisza-tó turisztikai szakembereinek köszönhetően, betonkordonokkal szegélyezett lelátókkal rendelkező pályát
hoztak létre, mely alkalmassá vált Európa-bajnoki futam

megrendezésére. Így a Tisza-tó térségben működő Hungarian Drag Aréna létrejöttével Magyarország és a magyar
gyorsulási sport 2005-ben felkerült a világ drag - sportjának
térképére. Világrekord a rakétahajtású motorral (5,2 s és
365 km/h a 402,33 méteren), Európa élmezőnye autóban
és motorban, és innen már nem volt visszaút. Kelet-Közép
Európa egyetlen olyan Drag-pályája jött létre, ahol Európa-bajnoki futamokat rendezhettek a szervezők, de még
milyeneket. Láthattunk 8000 Le-s TopFuel autókat és 1200
Le-s Topfuel motorokat, s a hangulat leírhatatlan volt.
Leírhatatlan most is, hiszen az elmúlt években tunning
show-k (Smoke and Charm Dízel Találkozó, Audi Dragrace
Találkozó) is színesítik a programot. A gyorsulási versenyek
mellett megjelentek a Stunt versenyek, a Drift versenyek,
így alkotva egy olyan ötvözetét a technikai sportoknak,
mely csak Kunmadáron látható. Tartalmas szórakozás a
család minden tagjának, a környező országok autós versenyzőivel, motoros versenyzőivel, drifteseivel, stuntosaival, akik csak Kunmadarason állnak rajthoz, hiszen ismerik
a szlogent: Kunmadár Hazavár!
Légy részese Te is ennek a gyönyörű Jubileumi 25. évnek, hiszen a szervezők egy olyan Jubileumi rendezvénysorozattal várnak, aminek nem lesz párja az országban, de a
környező országokban sem. Éjszakai Show, Tűzijáték, Lóerő, Autós gyorsulás, Motoros gyorsulás, Drift, Stunt. Ami itt
nincs, azt máshol ne is keresd!

A 25. Jubileumi
Kunmadár
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Az Aegon
Kunmadár - verseny
időpontjai:
Április 16.:

Motul Kupa, Toyota Road Service
Kupa, Autós motoros gyorsulás,
Drift – II. Audi Dragrace és Találkozó

Április 30-Május 1.:

Motul Kupa, Toyota Road Service
Kupa, Stunt OB, Drift, Smoke and
Charm Dízel Találkozó

Június 17.:

Éjszakai Gyorsulás

Június 18.:

Motul Kupa, Toyota Road
Service Kupa, Autós motoros
gyorsulás, Drift, Honda Autós
Találkozó és gyorsulási
verseny

Augusztus 20-21.:
Extrém Hétvége, Motul
Kupa, Toyota Road
Service Kupa, Autós
motoros gyorsulási
verseny, Stunt OB, Drift,
Smoke and Charm Dízel
Találkozó, Tűzijáték,
Party

Szeptember 17.:
Szezonzáró
Csúcstámadás,
Motul Kupa, Toyota
Road Service
Kupa, Drift, Alfa
Gyorsulási Verseny
és Találkozó

INFORMÁCIÓ:

kunmadarasmotorsport

web oldal:

www.kunmadarasmotorsport.hu
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Egzotikus tájak
a Tisza-tavon
a tavi túrával

www.tavitura.hu
info@tavitura.hu

Vízi kirándulások álcahálós
katonai kishajókkal és
kenukkal vadregényes
részeken, rejtett ösvényeken.
Döbbenetes hasonlóság a
világ nagy vizes élőhelyei és
a Tisza-tó között.

+36 -20/951-8823
facebook: Tisza-tavi túra

ELEKTROMOS VÍZI GOKARTOK
NYÁR SZABADSÁG ÉLET

94

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

2 0 2 2 . TAVA S Z

Egy 100 éves hajóroncs
látszódik ki a Tisza-tóból
A tél folyamán rendre alacsonyabban tartják a tó
vízszintjét, hogy egy érkező árhullámra fel tudjanak
készülni. A KÖTIVIZIG téli kikötőjében ilyenkor mindig előbukkan egy hajóroncs, ami nem más, mint a
Délibáb nevű, több évtizeden át munkában lévő hajó
maradványa.
Hihetetlen, már-már horrorfilmbe illő látvány az, amikor
a ködös, téli napon a Tisza-tó alacsony vízállásának köszönhetően egy elsüllyedt hajóroncs emelkedik ki a vízből, ami egyesek szerint Horthy Miklós kormányzó hajója
volt. Több, helyben lakó is ismeri a Délibáb nevű hajóron-

csot, ami az alacsony Tisza-tavi vízállás miatt telente kilátszik a vízből.
A hajót 1934-ben építették a komáromi Skoda gyárban.
Kezdetben a Dunát, 1938-tól pedig a hazai vizeket járta,
miután megvásárolta a Magyar Folyam és Tengerhajózási
Rt. Ezután Megyer névre keresztelték át, később kapta a
Délibáb nevet.
Munkája bőven akadt: aknákat szedett fel a Dunán, majd
a Tiszára hozták át, ahol 1944 őszén először süllyesztették
el az akkor Megyer névre keresztelt hajót. Egy évvel később,
poraiból feltámadva már a Balatont, azt követően a Dunát
járta, akkor már Délibáb néven. Útja végén magántulajdonba került a Tisza-tóra, ahol 1984-ben ismét elsüllyedt.

95

96

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

2 0 2 2 . TAVA S Z

V.
I V.ÉÉVVFFOLYA
OLYAMM1 2
. .S S
ZZ
ÁÁ
MM

22002221 . TAVA
N YÁ RS Z

Tiszaszőlős:

Több százéves emlék
a központban
Tiszaszőlős központjában számos felfedeznivaló,
több százéves érdekesség található: az egyik egy
százéves víztorony, egy hasonló korú tájház, egy
közel 130 éves kocsányos tölgy és egy több mint 200
éves templom. Tiszaszőlős múltja igen gazdag, erről
a település története és az épületei tanúskodnak.
KOVÁCS JANKA

Ha falusétát terveznénk Tiszaszőlősre, akkor érdemes a helyi
könyvtárban kezdeni utunkat, ahol Sóskuti Ildikó, a település
közösségszervezőjének útbaigazítását, idegenvezetését érdemes kérni. A fiatal munkatárs már beleásta magát a víztorony történetébe, valamint az épület mellett álló tájházat is
ő rendezi be. Mi is Ildikó segítségét kértük, aki készségesen
nyitotta ki előttünk a kapukat.

A víztorony

Amikor beütjük a keresőbe a tiszaszőlősi víztorony szót, nem
a régit, hanem az 1970-es években épültet dobja ki elsőre. Ha
autóval érkezünk a faluba, inkább a református templomot
kell megkeresni, hiszen azzal szemben találjuk meg a víztornyot és a tájházat.
A gyönyörű épületen egyből megakadnak a szemek és
miután kinyílt a kapu, odavehetjük az irányt. Már igencsak
ráfért a felújítás, ami építésének századik évfordulóján:
2020-ban történt meg a „Tiszaszőlősi kétfogatú tájház és
víztorony turisztikai célú hasznosítása, kikötő fejlesztés
megvalósításával” című pályázatnak köszönhetően.
A víztornyot a bálthelyi Bánó család építtette az 1920-as
években, akiknek a településtől távolabb található a kúriájuk. A víztorony mellett parasztház állt, valamint a cselédlak, amit most tájháznak rendeztek be.
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Működését tekintve igen korszerűnek számított a korában, hiszen a fúrt kútból géppel emelték ki a vizet. Sajnos,
sem a gép, sem pedig a tetejére felvezető csigalépcső
nincs már meg. A rendezett környezetű torony nem kilátónak épült, így nem lehet körbenézni a tetejéről – ellenben a
református templom tornyából igencsak gyönyörű panoráma nyílik, de erről később teszünk említést.
A víztorony belső tere egyelőre üres. Régi fotókból összeállított kiállítást tervez az önkormányzat, ami a mellette lévő
focipályával kapcsolatban a helyi sportklub történetének állít
majd emléket, vagy valamilyen helytörténeti kiállításnak ad
majd helyet. Aki körbejárja a belső terét, a vaskos téglaoszlopait, az felfedezhet néhány orosz feliratot is. Ottjártunkkor
sajnos egyikőnk se tudta lefordítani, és nagyon nehezen kivehető volt a szöveg, annyi viszont bizonyos, hogy nem a
felújítást végző munkások valamelyike tudott oroszul és ő
írta fel, hanem azok az orosz katonák, akik itt állomásoztak
a második világháború után. Egyedül az 1944-es évszámot
tudtuk megérteni a cirill betűkből. A felújítás során meghagyták ezt a feliratozott oszlopot eredeti mivoltában. Aki le
tudja fordítani, az írja meg szerkesztőségünknek!

A tájház

A víztorony mellett egy kétfogatú tájház található. A fehérre
meszelt épület kívül-belül csodaszép állapotban van a felújításnak köszönhetően. Belül az egykori paraszti élet mindennapjait lehet megtekinteni, ám ez nem egy hagyományos
tájház, annál sokkal több. A benne látható tárgyakat a helyiek adták össze, ki-ki azt, amije volt. Egyik részében a nemesi
családok emlékeit őrzik, főként a Bobory család hátramaradt
ereklyéi találhatóak itt meg, mint régi fényképek, vagy a birtokukról készült térképek. Megtekinthetőek itt régi cselédkönyvek, imakönyvek. Talán az egyik legtöbb írásos emlék Ádám
Józsefről maradt meg, akinek a munkakönyve, igazolványa,
bizonyítványa, valamint a neki címzett hivatalos levelek is
láthatók. A kifüggesztett képek között a Pálfy család eredeti
családi fotóit is megnézhetjük.

Az épület másik részében a parasztság használati tárgyai kerültek kihelyezésre. Itt is olyan kuriózumokat lehet megtalálni,
mint például tűzoltóversenyek okleveleit, tablóképeket, rokkát.

A református templom

Ezzel szemben a református templom fehér falai várnak.
Amikor belépünk a templomkertbe, egyből megakad a szemünk a kékre festett bejárati ajtón, amelynek félfájára az
„ANNO 1787” dátumot vésték hajdanán. A református templom a maga egyszerűségével tud lenyűgöző lenni. A templom
is felújításon esett át néhány évvel ezelőtt. A restaurátorok akkor fedezték fel, hogy az eredeti épület nyílászárói kék színűek
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voltak, így ezt a színt használták a felújításkor. Ám nemcsak
ez, hanem a karzat padjai is eredetiek. Aki felsétál oda, az már
több mint 230 éves deszkákon ülhet. Ennél látványosabb a
turisták számára is látogatható templomtorony. Az eredeti
lépcsőkön felsétálva, a harangok alatt nézhetünk szét. Rálátunk a településre és tiszta időben akár a Mátrát is megcsodálhatjuk.
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A tiszaszőlősi kirándulás utolsó megállója: az Erzsébet-fa lehet. Ezt a kocsányos tölgyet Sissi hercegnő halála
után, országos program keretében ültették. Óriási ágai az
ég felé merednek, amik lenyűgöző látványt nyújtanak. Érdemes itt pihenni, töltekezni, mielőtt elhagynánk a települést.
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CSAPATÉPÍTŐ TRÉNING

a tiszabábolnai Élményportán és konferenciaközpontban
Kevés olyan dolog van az együtt dolgozók életében, ami közelebb hozhatja őket
egymáshoz, mint egy jól megszervezett,
tartalmas csapatépítő program. Tiszabábolna Élményportáján teljes zártkörűséggel bérelhetik ki rendezvényközpontunkat céges eseményekhez, ahol minden
adott ahhoz, hogy az Önök igényeihez
tudjuk alakítani szolgáltatásainkat. A
porta nem csak gyönyörű, de intelligens
is, hiszen azzá válik, amivé szeretnék. Itt
minden rendelkezésre áll, legyen szó üzleti eseményről, céges csapatépítő tréningről, egyéb rendezvényekről.

Vendégeink a mindennapokból kilépve
részesei lehetnek olyan különleges élményeknek, melyek segíthetnek nekik feltöltődni, félretenni a napi problémákat,
átélni olyan közös perceket, melyek az
emberi kapcsolatokat teljesen átértékelik
és megváltoztatják. Programjaink során
az együttműködés, a feladatok megoldása, a társalgás a hétköznapokban megszokottól eltérő szituációkban valósul
meg, ami olyan erőt és energiát ad nekik,
melyek aztán a napi munkavégzést hatékonyabbá, minőségibbé varázsolja.
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ÍME A KÍNÁLATUNK, MELYEKET
ÉLMÉNYEKBE CSOMAGOLVA ADUNK ÁT.
Választható élmények az
Élményportán:
Konferenciaterem
Konferencia terem használata Választható élmények a
előadások, oktatások, csapatjátékok megtartására teljes körű
technikai feltétel biztosításával
(projektor, vászon, mágneses
tábla, Wifi, laptop, 5.1-es hangrendszer)
Belső wellness rész használata:
fűtött medence, szauna sófallal
Táncpajta használata szórakozás és étkezés céljából
Udvaron található tollaslabdapálya, mini foci, pingpong asztal
a sportolást kedvelőknek
Buborékfoci, sörivó versenyek,
beerbike, paintball, óriás csocsóasztal biztosítása az önfeledt szórakozás jegyében
Élményfőzés a kerti konyhában
Szabadon választható, egyéni
igényekhez célzottan alakítható
tréning programok szervezése
és lebonyolítása szakképzett
moderátor-tréner segítségével
a kínálatból

természetben:

ü
„Ahová csak az őröltek
mennek be!” csónaktúra a
Tisza és Tisza-tó területén
vezetővel
3-4 személyes kenubérlés
Tisza és Tisza-tavi hajókirándulás emeletes ponton buli
hajóval (csúszdával, fánkozási
lehetőséggel)
Tisza-tavi vízi csata nagyoknak
Kerékpártúrák bérelhető
kerékpárokkal kalandvágyóknak moderátor vezetésével
Lovas kocsikázás a falu környékén
Madárrezervátum látogatása
a pusztában vezetővel

Választható élmények a
településen:
Minőségi szállások biztosítása
Kiváló étkek a helyi étteremtől
Borkóstolás, pálinka kóstolás helyi borospincében
pincevacsorával
Helyi szabad strand, strandfoci pálya használata a tiszai
holtágon
Műfüves focipálya bérlése

Hisszük, hogy egy cég sikere a dolgozók csapatmunkáján és az egymás között
kialakult bizalmon múlik, melyeket az együtt megélt élmények alakítanak ki. Mi
gondoskodunk arról az Élményportán, hogy mindez tökéletes legyen! A mottónk: „ÉLMÉNYRE HANGOLNI!”

3465 Tiszabábolna, Fő út 90.
Élményporta Tiszabábolna

+36 70/ 942-0658

Elmenyporta Tiszababolna

ulvicki.beata@gmail.com
www.tiszatavielmenyporta.hu
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és kenubérlés
• kajakmotorcsónak-bérlés
• ökotúrák, csoportos kirándulások Albatrosz kikötő és kemping
• osztálykirándulások szervezése
• kempingszolgáltatások: akár 180 fő
• faházakban és 350 főnek sátorhely,

•

focipálya, strandröplabdapálya,
a közelben teniszpálya
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

FINOMSÁGOKKAL VÁR
A SAROKHÁZ CUKRÁSZDA,
A  cukrászda 2010. május 1-jén nyitott a 33-as főút mellett.
Az üzletben naponta 16 féle főzött fagylalt, fagylaltkelyhek és jégkristály várja a frissülni vágyókat. Gyümölcsfagylaltjaink 70% gyümölcsöt tartalmaznak. További
újdonság a diabetikus fagylaltok megjelenése kínálatunkban. Kávéinkat az egyik legjobb minőségű és legnépszerűbb ILLY termékeiből készítjük, az ízesített kávétól a forró 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

ÉS NYUGODT PIHENÉSSEL
A ZSERBÓ APARTMAN!

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

TUDOD,
HOL FOLYIK
VISSZAFELÉ
A TISZA?
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Lenyűgöző vadregényes vízi világ vár felfedezésre a
Tisza-tónál, s ráadásként itt találod azt a helyet is,
ahol visszafelé folyik a Tisza!
Hogyan lehetséges ez?
Magyarország második legnagyobb tava, a mesterségesen
létrehozott Tisza-tó csodás, mozaikos szerkezetének köszönhetően ezerarcú vízi világ. Hatalmas, 127 km2-es területén
találunk:
•
négy nagy medencét,
•
holtágakat,
•
szigeteket,
•
belső, titkos tavakat,
•
vadregényes lagúnákat,
•
a Tisza egy 33 km-es szakaszát is.
Ezek már külön-külön is ámulatba ejtő természeti szépségek,
de így együtt milliónyi csodát, s titkot is rejtenek.
EGYIK KÜLÖNLEGES TITKA, HOGY ITT TALÁLJUK
AZOKAT A HELYEKET, AHOL A TERMÉSZET TÖRVÉNYEINEK ELLENTMONDVA VISSZAFELÉ FOLYIK A TISZA!
Ezek a különleges helyek pedig az öblítőcsatornák - a
lagúnák titkos világa -, melyek a Tisza főmedrét kötik össze
a négy nagy belső medencével. A tó vízszintjének szabályozását célzó csatornák ezeken keresztül ürülnek ősszel
a Tiszába, ahol ilyenkor - a természet törvényeinek ellentmondva - visszafelé folyik a Tisza vize! Azután majd
tavasszal ezeken át áramlik a víz a tározótér felé, szóval a
Tisza-tó vízszintje ezeken az átereszeken keresztül szabályozható.

A csatornáknak ezen kívül is fontos a szerepe, hiszen
segítenek javítani a tó oxigénellátását, az élővilág (főként
a halak) számára átjáróként szolgálnak – ráadásként akár
izgalmas vízitúra lehetőségeket is nyújtanak.
A rendszert az 1970-es években kezdték kiépíteni. A
csatornákra nem csupán az áradások idején van szükség,
ugyanis ezek tulajdonképpen a Tisza-tó „vérkeringését” biztosítják. Általában minden természetesen létrejött tónak
van egy belső keringési rendszere, amely segíti az oxigéncserét és a különböző anyagok áramlását, feldolgozását a
vízben. Egy mesterséges tóban ezek maguktól nem működnek, így nem áll be a víz egyensúlya – az élőlények nem
jutnak elég tápanyaghoz, a tó pedig nem tud megbirkózni
a méreganyagokkal.
Az öblítőcsatornák Tisza felőli kiágazásánál (nagyjából mintegy 50-100 méteres távolságon belül) zsilipek,
szaknyelven: szabályozó műtárgyak épültek, melyeknek
két üzemállapota van: nyitott vagy zárt. Nyitott üzemállapotban szabadon folyik be a víz, viszont árhullámok levonulásakor ezeket a műtárgyakat zárják. Amíg az árhullám
le nem vonul, illetve a lebegtetett hordaléktartalom magasabb a vízben, addig zárva vannak.
Az öblítőcsatornák a Tisza-tó felfedezésre váró, titkos
lagúnái egyben. Bár kilenc van belőlük, azt gondolhatod,
elég csak egyet látni, pedig nincs két hasonló. Van szélesebb, ahol hajóval is lehet közlekedni, van olyan szűk, ahol
lapozgatni kell a benyúló faágakat, hogy akár kenuval áthaladhass rajta. Mind a kilenc egyedi, de ennek ellenére van
egy közös vonásuk: az ámulatba ejtő környezet, s az, hogy
évente néhány alkalommal itt visszafelé folyik a Tisza!
Lázár Tünde
www.gyereatiszatora.hu
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Ezek a Tisza-tó
legidősebb fái
A Tisza-tó ugyan közel 50 éves, de a környékén lévő
fák ennek korát jócskán túlszárnyalják. Ha ezek a
fák mesélni tudnának a múltról, akkor bizonyára
napestig hallgathatnánk a történetüket. Most megmutatjuk, hol találod őket és mit lehet róluk tudni.
Az alábbi felsorolás az, amiről csupán mi tudunk,
így szívesen vesszük az infókat, ha valaki ki tudja
egészíteni a listánkat.
KOVÁCS JANKA

Tiszaigar Arborétum

A Tiszaigari Arborétumban található Mátyás király fája. A legenda szerint, országjárásakor e fa alatt pihent meg. A kocsányos tölgynek már több mint 500 évesnek kellene lennie. Óriási, terebélyes lombkoronája és vaskos törzse alapján valóban
úgy gondolhatnánk, hogy ez alatt Mátyás király pihent meg,
de a szakértők szerint nincs ennyi idős, mindössze csak 200300 száz éves lehet. A helyiek emlékezetében régóta él a fa,
valamint a Magyar Királyság második katonai felmérésének
(1819-1869) térképén is látni egy fát, ami talán ez lehetett –
tudniillik a nagy fák tájékozódási pontként szolgáltak.
A fát a Tiszaigar Arborétumban lehet megnézni, ahol több különféle, csodálatos fát találni.

Kisköre 300 éves fája

A szerelmesek fájának is lehetne
hívni a kiskörei 300 éves fát, hiszen egy helyi legenda szerint, ha
egy szerelmespár megcsókolja
alatta egymást, akkor az örökre
együtt marad. A fa szinte valóban
ennyi idős, hiszen a kétezres évek
elején, egy felmérés alapján ezt a
megállapítást tették a szakemberek. A fát a Kiskörei Tisza-híd
után, a Tisza gátjának kiskörei
oldalán, egy gátőrház közelében
kell keresni. Fajtáját tekintve ez is
kocsányos tölgy. Törzsének kerülete: 6 m, átmérője: 1,3 m,
magassága: 30 m.
A fát érdemes gyalogosan vagy kerékpárral megközelíteni,
ami egy kellemes délutáni programnak is megfelelhet.

Tiszafüredi Százéves fa

Tiszafüred árterében
áll a Százéves fa,
amit a helyiek már
száz évvel ezelőtt is
így hívtak. Úgyhogy
az is lehet, hogy
már két-, vagy akár
háromszáz éves a
valódi kora. A fa az
erdő sűrűjében található, és mivel nyáron a magas vízállás,
a sok szúnyog és
a dús aljnövényzet
nem teszi lehetővé,
így csak télen, vezetett kísérettel lehet
eljutni hozzá. A tör-
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ténelem is megemlékezik a fáról, hiszen a Magyar Királyság
második katonai felmérésének (1819-1869) térképén pont
ezen a helyen látni egy fát. Sajnos, igen rossz az állapota, valószínűleg haldoklik: egy vaskos ága már letört és a természeti csapások sem kímélték, mert feltehetőleg villám csapott
bele néhány éve. Átmérője közel két méter, így a kisköreihez
hasonlítva már ez a fa is bőven túl van a 300. születésnapján.

Tiszádi őstölgyes

A Tiszádi őstölgyes egy, a Tisza-tó „egyik tiltott erdeje”, ahova
tényleg kéretik nem bemenni, vagy csak szakavatott túravezetővel. Az őstölgyes a Tisza szabályozás előtti képét tárja a
betérők elé a maga több száz éves kocsányos tölgyeivel. Hajdanán egy család lakott is az erdőben, valamikor a második
világháború környékén. Házuk maradványainak tégláját még
a mai napig megtalálni odabent. Ahogy a visszaemlékezésükben írták, árvíz esetén sokszor csak csónakkal tudtak Poroszlóra vagy Tiszafüredre átmenni. Az őstölgyesben néhány tíz
fa áll ma, amelyeknek nem tesz jót, hogy a Tisza-tó kialakítása
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óta, az elmúlt közel 50 évben ennyire magas talajvízzel kell
élniük: tudniillik a kocsányos tölgyek nem bírják a folyamatosan magas vizet. Érdekesség, hogy néhány mocsárciprust is
találni. Ez azért ritkaság, mert az eredetileg amerikai fafajta
szinte csak mesterségesen ültetetten, arborétumokban található meg hazánkban, tehát ezeket a példányokat valaki szándékosan ültette oda.

Erzsébet-emlékfa Tiszaszőlősön

Tiszaszőlősön a református templom és a sportpálya mellett
található két fát vélhetően Sissi királyné halála után ültették.
A legtöbb településen megtalálhatóak a századfordulóról
származó kocsányos tölgyek, amelyek ültetését Darányi Ignác, földművelésügyi miniszter 1898. november 19-én kelt
rendeletének I-II. része rendelte el: „Mert a kinek bölcsője ott
ringott egy erdőkoszorúzta tó bűbájos partjain; a kinek kedélye annyiszor vidult fel erdeink zugó fái közt és a kinek sebzett lelke oly édes enyhülést talált távoli vidékek mythoszi ege
alatt magasba nyuló százados erdők mélyén; a ki a természet
szépségeinek oly csodálója volt: annak emlékét fák millióinak
kell hirdetni; annak tiszteletére, mint az ó-kor mesés világában, szentelt berkeknek kell támadniok, hova áhitattal közeledjék az utas; hol a fáradt vándor a nap heve ellen enyhelyet
találjon s nemes érzelmekre gerjedjen a lélek! Én bizalommal
intézem azt a kérést a magyar társadalomhoz, hogy dicsőült
Királynénk emlékezetére emlékfákat ültessünk!”
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Bemutatkozik

a Szitakötő

panzió***

A tiszafüredi Szitakötő Panzió a Tisza-tó egyik rangos szálláshelye, ami 2021-ben háromcsillagos minősítésben részesült. A nemrégiben teljes felújításon
átesett modern és otthonos szálláshelyen a Tisza-tó
hamisítatlan vendégszeretetével 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
szerepelt egy panzió létrehozása, melynek megvalósításában a folyamatosan fejlődő Tisza-tó szálláshelyei iránti
óriási érdeklődés is szerepet játszott. Induláskor három
apartmanjuk volt, ami a szezonban teltházzal üzemelt.
Ahogy azt egy jó vendéglátóhoz illik, ők is szerették volna
a vendégek minden igényét a tőlük telhető maximális módon kielégíteni, ebben pedig a panzió segített.

- Az épület remek helyen található: a 33-as főútról könnyedén megközelíthető. Velünk szemben a városi strandfürdő,
néhány száz méterre pedig a Tisza-tavi Kerékpáros Centrum 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
szerelmesei is megtalálhatóak – fogalmazott Éva. A panzió 2021-ben megfelelt a háromcsillagos minősítésnek.

„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
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Ajándékozásban sem utolsó!

A kikapcsolódás és kirándulás után általában mindenki
szeret hazavinni valamilyen apróságot: éppen ezért egy
üvegvitrinben számos helyi, kézműves termék található.
Például Nagyné Török Zsóka és Szűcs Imre fazekasok,
népi iparművészek munkái, amelyeken tiszafüredi és
környékbéli motívumok szerepelnek. Járdán Mátyás festőművész képei díszítik a falakat: az alkotások központi
eleme a természet, ami a Tisza-tavi panzióhoz pontosan
illeszkedik.

Élményekkel várnak!

Apartmanból lakosztály

A négyszáz négyzetméteres panziójuk felső szintjén
egy közös konyhát alakítottak ki, amit bármelyik vendég
használhat. Emellett hat új, kisebb szoba található a panzióban: három a felső és három az alsó szinten. A felső
szinten lévők - méretüknél fogva - egy éjszakára is kivehetők, ezáltal remek választás lehetnek az átutazóknak.
Az átlagosan 50 nm-es méretű lakosztályokat két éjszakától adják ki. Ezekben minden megtalálható, ami a
nyugodt pihenéshez szükséges. A gyermekes családokat
gyereksarokkal várják, ahol a kicsik számára különböző
játékokat biztosítanak, de a négylábú családtagokra is
gondolnak: szívesen látják a kutyákat is. Számukra a kutyabarát strand néhány percnyi sétára érhető el. A panzió
teraszára, 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.
Aki az estét a szálláson, de nem az ágyban töltené, az udvaron szalonnát süthet, bográcsozhat, vagy akár grillezhet.

Reggelihez és rendezvényhez is kiváló választás

A Tisza-tó felfedezőit reggelente „terülj, terülj asztalkám”-mal várják, legyenek azok a saját vagy más szálláshelyről érkező vendégek.
- Eredetileg csak a saját vendégeinknek terveztük a reggeliztetést, de a környékbéli szálláshelyekről is (ahol nincs
reggeli), át szoktak jönni hozzánk. Mindenkit szívesen várunk! A reggelinket helyben készítjük el és mindig pozitív
visszajelzéseket kapunk. A vendégek abszolút kedvence
a tojásos lecsónk szokott lenni. Abból nem tudunk eleget
készíteni! Emellett természetesen a szokásos felvágottak,
gyümölcsök, joghurt, müzli és több, más reggeli finomság
közül lehet választani – sorolta Éva, majd hozzátette,
hogy a reggeliző étteremben és a teraszukon zártkörű
rendezvények megtartására is lehetőséget biztosítanak.

Egy Tisza-tavi kirándulás mit sem ér kerékpározás és csónakázás nélkül, ezért - igény szerint - vezetett csónaktúrát
is szerveznek a vendégeik számára. Aki bringával szeretné felfedezni a környéket, azok számára biciklit is biztosítanak.
- Kapcsolatban vagyunk a kikötőkkel, a Tisza-tavi Kerékpáros Centrummal, illetve a Tisza-tavi Ökocentrummal
is, így aki szeretné, annak segítünk megszervezni a kirándulását. Tiszafürediként, a jó helyismeretünk miatt a legszebb helyekre tudjuk elkalauzolni a vendégeinket!
Azoknak a vendégeinknek, akik körbetekerték a Tisza-tavat, egy fából készült kisebb érmet szoktunk átadni,
ezzel is gratulálva a közel 70 kilométeres kör megtételéhez- zárta szavait Járdán Éva.

Rólunk mondták
„Bőséges reggeli, amihez megkaptuk a kért kávét. Mindenki másképp kérte, amit megjegyzett a kedves hölgy és
másnaptól pontosan adta élénk. Szuper volt. Jó helyen,
de csendes környéken van a ház. Nem tudok rosszat
mondani.”
Nagy Család
„Szép, tiszta, modern, jól felszerelt szoba. A közös konyha
és hűtő használható, a közös teraszon is kényelmes kerti
bútorok vannak. A személyzet végig kedves és segítőkész
volt. Korrekt áron lehet kerékpárt is bérelni.”
Károly Sopronból
„Nagyon kedves, segítőkész személyzet. Makulátlan tisztaság, jól felszerelt szobák. Klíma, kellemes környezet.
Nagyon jó ár/érték arány. Mindenkinek ajánlom!”
Marika néni Szegedről
„Nagyon szépen és frissen felújított, igényes szállás. Nagy tisztaság és elegancia. Nagyon tetszett! A
személyzet rendkívül segítőkész volt. Nagyon meg
voltunk elégedve mindennel, a szállással semmi gondunk
nem volt.”
Péter és párja Pécsről

www.furediszitakoto.hu | Tiszafüred, Fürdő u.7. | +36302429707
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Eredményes
kárókatonagyérítés
a Tisza-tavon
A TÉL RENDKÍVÜL KRITIKUS IDŐSZAK A HALAK
SZÁMÁRA, HISZEN A TÉLI VÍZSZINT MIATT KIS
TERÜLETEN KONCENTRÁLÓDNAK, ÉS CSÖKKENT
AKTIVITÁSUK MIATT KÖNNYEBBEN A KÁRÓKATONÁK ZSÁKMÁNYÁVÁ VÁLHATNAK. EZÉRT AZ
ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓAN EZEN A TÉLEN IS
JELENTŐS ENERGIÁT FORDÍTUNK A HALÁLLOMÁNY
VÉDELMÉRE.
A fokozódó hideg egyre délebbre kényszerítette a kárókatona
észak-európai állományait, melyek egyedszáma decemberben kezdett el meredekebben emelkedni a Tisza-tó térségében. A halállományban okozott kártétel mérséklése érdekében azonnal elkezdtük a riasztást és gyérítést, melyben a
helyi vadásztársaságok is közreműködnek. A körülmények
azonban akkor még a madaraknak kedveztek. A levegő még
nem volt annyira hideg, hogy befagyjon a Tisza-tó tározótere,
így olyan vízterületeken is halászhattak, ahol fizikai akadályai
vannak a lőfegyveres gyérítésnek, illetve riasztásnak. Januárban azonban a tél megmutatta valódi arcát, és egy-két
mélyebb vízterülettől eltekintve csak a Tisza medre maradt
jégmentes, tehát a kárókatonák kénytelenek voltak itt csoportosulni. Munkatársaink így eredményesebbek lehettek,
ami meg is látszott a kilőtt egyedszámon. Egy hét alatt 182
egyedet sikerült elejteniük, így a decemberivel együtt 226-ra

emelkedett a kilőtt madarak száma, de nem mellékes a puskalövések zavaró hatása sem.
Az újabb kutatási eredmények szerint a fiókanevelési
időszakon kívül egy kárókatona mintegy 600 gramm halat
fogyaszt naponta. Ha az egyszerűség kedvéért csak január 21-től február 28-ig számítjuk ennek a 226 madárnak a
halfogyasztását, akkor is rendkívül nagy számot kapunk:
ezalatt a 39 nap alatt mintegy 5.300 kg halat zsákmányoltak volna a kilőtt kárókatonák, nem is beszélve a sikertelen próbálkozásaik által okozott sérülések miatt elpusztult
halakról. A valós szám ennél nyilvánvalóan nagyobb, ezért
nem férhet kétség a gyérítés szükségességéhez. A mellékelt képek mindegyikén egy-egy kárókatonából származó
gyomortartalom látható.
Munkánkat a körülményektől függetlenül folytatjuk, és
hamarosan ismét tájékoztatást adunk az eredményekről.
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ERZSÉBET-LIGETI
HORGÁSZHELYEK
TÁRSASÁGUNK A MEGLÉVŐ HORGÁSZHELYEK FELÚJÍTÁSA MELLETT ÚJAKAT IS KIALAKÍT AZ ABÁDSZALÓK
ÉS KISKÖRE KÖZÖTTI GÁTNAK EGY 2400 MÉTERES
SZAKASZÁN.
A vízpart könnyebb megközelítése érdekében először cserjét irtottunk, majd a partvédelmet erősítettük meg nagyméretű kövek elhelyezésével. Fontosnak tartjuk, hogy a
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horgászhelyek csapadékos időben vagy azt követően is
használhatóak legyenek, ezért a gátlábtól a partélig egy
terfillel és nagyobb kövekkel megerősített útalapot építettünk, melyet zúzott kővel borítottunk be, erre pedig apró
köves borítás került. Számos horgászhely már teljesen elkészült, a munka végső fázisához közelít.
Mindent megteszünk azért, hogy a szezon elejére már
mind a 47 parti állás készen várja a Robbantó-gát és a
Nagykunsági öntöző-főcsatorna közötti szakaszra érkező
horgászokat.

TISZA-TAVI HORGÁSZJEGYEK
Felnőtt
Ifjúsági
65 év feletti
Turista
Női
Gyermek
Behúzós

Töltéshasználati hozzájárulás

1 napos

2 napos

3 napos

7 napos

Éves

3 100 Ft
600 Ft
–
2 000 Ft
–
–
–

5 000 Ft
–
–
–
–
–
–

7 000 Ft
–
–
4 500 Ft
–
–
12 000 Ft

12 500 Ft
–
–
8 000 Ft
–
–
20 000 Ft

31 500 Ft
5 600 Ft
21 000 Ft
–
15 500 Ft
*100 Ft
80 000 Ft

250 Ft

450 Ft

550 Ft

800 Ft

5 000 Ft

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

A felnőttek számára lehetőség nyílik, hogy horgászjegyüket két részletben vásárolják meg. A 17 000
forintos első részlet befizetése 2022. 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 2023. január 31-ig szól.
A Tisza-tavi horgászathoz a jelenleg hatályos halgazdálkodási törvény alapján szükséges okmányok:
• Érvényes állami horgászjegy (fogási napló egyben),
• érvényes horgászegyesületi tagság,
• érvényes területi horgászjegy,
• érvényes személyazonosító okmány,
• magyar horgászkártya.

Az élmény garantált

A Tisza-tó igazi négy évszakos csemege a horgászok 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 horgászok
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, akár SZÉPkártyával (www.horgaszjegy.hu) vagy a kijelölt értékesítési
partnereknél!

Találkozzunk a Tisza-tónál!
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Selyemhernyók

Abádszalókon
Tudtad, hogy régen selyemhernyók szőtték be Abádszalók
eperfáit? A település híres volt a
rovarokról, ami munkát is adott
az ott élőknek. Mára már nem
foglalkoznak a tenyésztésével,
de a XX. század fordulóján még
bevételi forrásnak számított.
A XX. század fordulóján óriási munkanélküliség volt az országban és többen
kerestek különböző megélhetési forrásokat, hogy eltartsák a családjukat, így gyakorlatilag mindent elvállaltak, amit csak
lehetett. Amikor nem komplett családok,
hanem csak a férfiak indultak útnak akár
több száz kilométerrel odébb is munkát
keresni, akkor az asszonyok számára is
kellett némi kiegészítést keresni ahhoz,
hogy fenntarthassák a családjukat.

Ebben az időben vált kereseti lehetőséggé a selyemhernyók tenyésztése, amivel Abádszalókon is éltek. Ehhez nem volt szükséges semmilyen
anyagi befektetés, csupán egy üres
szoba kellett hozzá. Kipakolták az
egész ház belsejét és polcokkal rendezték be a próbálkozáshoz. Igen, a
próbálkozáshoz, hiszen vagy sikerült,
vagy nem. Ehhez a legszükségesebb
a szederfák leveleinek biztosítása volt
állandó mennyiségben, illetve a polcokon lévő tárcák tisztítása, cseréje.
A titok a hernyókban volt keresendő, hiszen a petékből kikelt példányok igen gyorsan nőttek és egyre
nagyobb helyre volt szükségük. Éjjel-nappal a rágásukat lehetett hallani, hiszen a leveleket egyre csak
fogyasztották. Ahogy nőttek, úgy volt
több és több táplálékra szükségük

egészen addig, amíg be nem bábozódtak. Ezt az állapotot gubónak nevezték és ezt értékesítették a súlyuk
alapján. Minél nagyobb volt a gubó,
annál többet ért.
Ennivalóból pedig nem volt számukra hiány, mert megannyi szeder,
vagy más néven eperfa volt Abádszalókon. Az utcákon sosem számolták
össze őket, de lépten-nyomon ezekkel lehetett találkozni, ahogy a házak
udvaraiban is. A magántulajdonban
lévő szederfákon közel 13 selyemtenyésztő 157 kg gubót termelt, amiért
288 koronát fizettek. Átlagosan közel
22 kg gubó volt a termés. Egy termelő jövedelme 49 koronára rúgott. Az
Országos Selyemtenyésztő Felügyelőség működése óta a községben
a magánfeleknek 3500 db 2-3 éves
csemetét osztott ki ültetésre.
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Mindezek tükrében érthető volt,
hogy a munkanélküliség miatt mekkora lehetőséget láttak benne az
abádszalókiak is. Egy év alatt a három termelőről 13-ra nőtt a számuk.
Az országos felügyelőség - látva ezt
a növekedést- kérvényezte a község
vezetését, hogy a faiskolájában a szedercsemetéket is szaporítsák nevelésre, hogy még jobban kielégíthessék az
igényeket. Mondanunk sem kell, hogy
a következő évben, 1904-ben továbbnőtt a termelők száma, ekkor már 15en voltak, akik összesen 312 kg gubót
termeltek, amit 556 koronáért tudtak
eladni. Átlagosan 37 koronát kaptak
munkájukért, de volt olyan termelő is
- történetesen Kovács Gábor-, aki 66
koronát keresett.
Ugyan nagy szakértelem nem kellett a munka elvégzéséhez, de idő-
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közben az Országos Selyemtenyésztő
Felügyelőség úgy határozott, hogy
oktatást szervez, amelyre igencsak
fogékonyak voltak a helyiek. Főleg a
nők mentek el elsajátítani a tudást. A
selyemtenyésztők száma ezután is
nőtt: 1905-ben 19-en, majd 1906-ban
már 26-an voltak. Ehhez a község biztosította a fákat is: ebben az időben
1955 eperfa állt, majd további két évben, évente 350 fát ültettek. Így alakult,
hogy Epreskert alakult ki a községben,
de nemcsak Abádszalókon, hanem
például Tiszaigaron is, hiszen odáig is
elgyűrűzött a selyemhernyók gubójának termesztése.
Ekkora mennyiségben a munkából
már igencsak ki kellett vennie a részét
a család valamennyi tagjának is, hiszen a leszedett levél nem fülledhetett
be, frissnek kellett lennie és az esős

időkre is tartalékolni kellett, mert a nedves levél ártalmas volt a hernyóknak.
A selyemhernyó-tenyésztésről a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap,
az Új Néplap is beszámolt: 1967 decemberében arról cikkeztek, hogy abban az
évben 3500 kg selyemgubót vásároltak
fel a megyében, ami 114 tenyésztőtől
származott. Ekkor már nemcsak Abádszalókon, hanem Tiszaburán, Tiszaszőlősön is tenyésztették. Valamennyi
korabeli lapban megjelent a selyemhernyó-tenyésztésről az az évi beszámoló,
amelyben jellemzően az alföldi városokat említették. Sajnos, lassacskán
feledésbe merült ez a mesterség. Az
Új Néplap 1991-es lapszámában arról
írtak, hogy egy hevesvezekényi gazda,
Balázs Tibor fantáziát látott benne –
azonban az nem derül ki, hogy később
sikerült-e véghezvinnie tervét.
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Romtemplom

Tiszaderzs nevezetessége,
és egyben legrégebbi építménye a XIII. században
épült domonkos rendi Mária
templom. Ma már csak a kapuja áll, hiszen a Rabutin-féle
hadjárat idején, 1706-ban felégették.
A templomrom egy gyönyörű kertben található, hatalmas fák és virágoskert
veszi körül. Tavasszal és nyáron az ezer színben pompázó
környezet kiemeli az egykori
templom körvonalait. Homlokfal íves kapuja és az északi fal kis része őrzi a középkori téglaépítészet emlékét.
A közelében álló Borbély-kastély és a romtemplom között a legendák szerint
alagút húzódott meg, melyet a II. világháború alatt berobbantottak. Ezért, ha ily módon nem is közelíthetjük meg ezt
az ősi emléket, érdemes felkeresni a körülötte kialakított
dús növényzetű kertet, amelyben sétálva a látogató óhatatlanul úgy érezheti, mintha visszarepült volna az időben.

A csendes Tisza-tó

A Tisza-tó neve mára már országos hírnévre tett szert, még
külföldről is nagy számban érkeznek ide a turisták. Vonzereje, hogy a temérdek kikapcsolódási lehetőség mellett,
egy páratlan szépségű természeti kincs várja az idelátogatókat. A környék folyamatos fejlődése megállíthatatlan. Ha
akarunk, akár már a vízen is vehetünk házat, így reggel, a
kávé mellé egy egyedülálló panoráma is társul.
A Tó derzsi szakasza mégsem ez miatt csábító. Tiszaderzsen nyugodt és természetes környezet várja az
idelátogatókat. Ezt a szakaszt a horgászok paradicsomának nevezik, hiszen számos rekordfogás született itt. A
horgászat mellett, a természet szerelmesei is megtalálják
a számításukat. Páratlan növény- és állatvilág figyelhető
meg, akár egy vadregényes tavi csónaktúrát választunk,
akár végigkerékpározunk a Tisza töltéskoronáján.
Vendégszerető helyiek, gyönyörű nyáresti naplementék,
romantikus helyszínek, páratlan vízinövény és madárvilág,
méretes halak várják az idelátogatókat.
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Cserőköz

Bár a Tisza-tónál szinte minden a víz körül forog, a turizmus
különféle változatai épültek a látogatók igényeinek kielégítésére. Tiszaderzs mégis egy másik alternatívát kínál az
idelátogatóknak. A Tisza régi medre által körülölelt terület
tökéletes választás egy kellemes túrához. A Holt-Tisza gátján végigsétálva a természet szinte háborítatlan arccal tekint ránk, állatok és növények számtalan faja található meg
ezen a területen. A Tisza többszörös vízrendezése nyomán
kialakult a Cserőközi Holt-Tisza, a folyónak egy olyan holtága, amely megőrizhette eredeti formáját, nem alakították
át sem horgászvízzé, sem pedig halastóvá. 1984-ben természetvédelmi területnek nyilvánították. A közel 260 hektárnyi galériaerdő, ami körülöleli és a holtág vize sajátos
mikroklímát eredményez, számos védett növény- és állatfajnak nyújt életteret. Többek között, itt élnek a fokozottan
védett kosborok, itt fordul elő a mákszemnél is kisebb vízi
dara, amely a maga 1,5 mm-es hosszával a világ legkisebb
virágos zárvatermő növénye. A kunsági bükköny, amelyet
az 1930-as évektől kihaltnak hittek, de a 90-es években a
tudósok legnagyobb örömére újra felbukkant a Cserőközben. A 2003 óta fokozottan védett fajnak csak kevés hazai
populációja van, és a legnagyobb Tiszaderzsen él.

Derzsi „kubik”

A tiszaderzsi Kárász kikötő egyik legelőnyösebb tulajdonsága, hogy nem közvetlenül az élő Tisza mentén található,
hanem egy védett részen, az úgynevezett kubikon helyezkedik el.
A Tisza-tó, vagy korábbi nevén Kiskörei-víztározó hazánk
második legnagyobb állóvize, amely mesterséges eredetű.
Kialakítása során gyümölcsösöket, szántókat, kaszálókat
és erdőket számoltak fel. Több helyen a föld elhordásával
medreket alakítottak ki, ezeket a területeket nevezik kubiknak. Nevét feltehetően a már a régi történelmi időkben
kialakult ármentesítési, csatornázási, út- és gátépítési, erődítési, valamint az építkezésekkel kapcsolatos egyéb, viszonylag kisebb földmunkák elvégzésére nagy tömegben
alkalmilag foglalkoztatott munkásokról kapta.
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Bár kialakítása idején még nem lehetett sejteni, mára nagyon fontos szerepet tölt be a tó ökoszisztémájában. Tavasztól őszig fészkelő madarak tömege lakja a náddal, fákkal és bokrokkal tarkított területet. A csendes vízfelület a
halak kedvelt lakó- és ívóhelye. A terület tökéletes helyszín
csónaktúrára is, zegzugos átjáróin keresztül még közelebb
kerülhetünk a páratlan állat- és növényvilághoz. De aki nem
ismeri a területet, azt mindenképpen óvatosságra kell inteni, hisz ezek a területek régen erdős részek voltak, és a víz
alatt számtalan kitermelésből megmaradt tuskó található,
ami könnyen le is szakíthatja a csónakmotort!

A Derzsi szőnyeg

Bizonyára sokan emlékeznek még anyáink, nagyanyáink
egyik téli elfoglaltságára, a szövésre, ami régen az egyik
legfontosabb női munka volt a háztartásokban. Az otthonszövés a 20. század közepéig volt meghatározó, azután
fokozatosan kiszorították a háznál készített termékeket a
gyárilag készült textilanyagok. Az idő múlásával a technika
fejlődésével, a szövőszékek fokozatosan eltűntek, az idősek sajnos elmentek, és visszaszorult ez a régi mesterség
is. Tiszaderzsen nagy hagyománnyal bírt a rongyszőnyegkészítés, csaknem minden házban volt egy egész szobát,
nagykonyhát elfoglaló szövő alkalmatosság, amelyekből
már csak mutatóban létezik egy-egy darab és sajnos, a
szőni tudó idősek is kevesen élnek már a településen. Felmerült az ötlet, hogy ne hagyjuk teljesen veszni, elevenítsük fel, tartsuk életben ezt a régi hagyományt.
A múltat felelevenítve elkészült a régi klasszikus, a derzsi
tornyos mintás szőnyeg is. Kiállításokon, vásárokon is sikeresek a termékek, készült már tájházakba, vendégházakba
nagyon sok egyedi és hagyományos darab, de gyermekszobákban, modern lakásokban, parasztházakban, közintézményekben is megállják a helyüket szőnyegként, akár falvédőként a tiszaderzsi szőttesek. Tanultak már a környező
településekről Derzsen szövést, de bárki, aki kedvet érez, beülhet és megtanulhatja az alapokat. Őrizzük, továbbvisszük
elődeink elfeledett mesterségét, a mai modern világban.

Tisza-tavi Levendulás

Tiszaderzsen 2019-ben ültettük el az első levendulabokrot,
amivel egy többéves álom és tervezés valósult meg. Azóta
több ezer apró palánta került a földbe, ami mára már gyönyörű levendulamezővé nőtte ki magát.
2020-ban rendeztük meg az első „Te Szedd! – Levendula napot”. Az ország több távolabbi pontjáról is érkeztek
látogatók. A nagy érdeklődés miatt egy héttel meg kellett
hosszabbítani a programot, annyian szerettek volna egy
csokor levendulát hazavinni.

22002222.. TAVA
TAVASSZZ

2021-ben már Levendula fesztivált tartottunk, ahova
az ország minden tájáról érkeztek látogatók. Több száz
érdeklődő volt aznap. Kézműves termékek vásárával színesítettük a programot, a gyerekeket pedig levendulás játszóház fogadta. Még ebben az évben, a „Magyarország
kedvenc levendulása” szavazáson - több mint 90 levendulamező közül - 2. helyezett lett a Tisza-tavi Levendulás, a
csodahelyek.hu szavazásán!
A növényt persze nem csak csokorban árusítjuk. Első körben levendulás illatpárnákat készítettünk, 2019 szeptemberében debütált a levendulakrémmel töltött csokoládénk, ami
az „Egy csepp Tiszaderzs” nevet kapta. A Levendula napokon a látogatók megkóstolhatták a levendulás sütit, amit levendulás limonádéval öblíthettek le. Keressük a lehetőségét,
hogy milyen új termékekkel tudjuk bővíteni a repertoárunkat,
melyről folyamatos tájékoztatást fogunk adni.

Falusi vendégszeretet

Aki járt már Tiszaderzsen, megtapasztalta, aki még nem,
ki kell próbálnia! Az itt élő emberek mindig nagy szeretettel várják a látogatókat, az újonnan érkezőket is régi
jó ismerősként, gyakran családtagként fogadják. Bár a
község nem a nagy fesztiválok hazája, mégis évről évre
megrendezésre kerül a falunap, amit már hagyományosan Kárásznapnak neveznek. Az évek alatt a környék
egyik legjelentősebb gasztrofesztiváljává nőtte ki magát.
Aki ezen egyszer részt vesz, a saját bőrén tapasztalhatja,
milyen szívélyes fogadtatás várja az idelátogatókat. Az
egész napos programot fellépők sora teszi színesebbé,
mégis ami igazán különleges élményt nyújt, az a főzőverseny csapatainak bográcsaiban, üstjeiben és serpenyőiben készülő finomságok. És ha erre járunk, bátran keressük fel bármelyik csapatot, hisz biztosak lehetünk benne,
hogy mindenki számára akad egy kis kóstoló! Minden évben 1000 db sült hal kerül kiosztásra a résztvevők között.
Az év többi részében számos kisebb program valósul
meg, amiken a közös jellemző: a rendkívülien családias
hangulat. Februárban a Retro Farsangi Disco indítja el
az évet, ahol a 80-as és 90-es évek slágerei segítenek
elfeledtetni a hosszú tél minden szomorúságát. Akit pedig az élőzene hoz lázba, annak ajánljuk az őszi Szüreti
felvonulást és az azt követő Szüreti Bált. Emellett minden nevesebb ünnepen programok várják a kicsiket, s
nagyokat egyaránt. Decemberben a „Mindenki Karácsonya” zárja az évet.
Több vendégház és panzió is várja a pihenni vágyókat.
Ha egy itt eltöltött kellemes hétvége után a kedves olvasó
azon kapja magát, hogy eladó házat keres kis falunkban,
ne lepődjön meg, nem Ön lesz az első, akit magával ragad
a kedvesség, ami az itt élő emberekből árad!
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Készítsd el otthon
régiónk finomságait!
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A magazin tavaszi lapszámában egy feledésbe merült étel: a Kunsági bojtáravató
receptjét szeretném ismertetni, ami megyénkben régen az egykori Karcagi Kunság
Étteremben, a Tisza-tó mellett pedig több csárdában is nagyon népszerű étel volt, de
napjainkban már csak Berekfürdőn találjuk meg az étlapon.
Desszertként pedig egy egyszerű, ﬁnom süteményt hoztam, amely könnyen és
hamar elkészíthető. Rendkívül puha és sokáig eltartható. A tésztája omlós, az íze
fenséges!

Kövér Gábor
Tisza-tavi séf

Kunsági bojtáravató
4 személyre

Hozzávalók:
8 szelet ujjnyi vastag hosszúkaraj, 1 kisebb fej vöröshagyma, 35 dkg sertésvelő, 35 dkg sertésmáj, 2 db tojás,
1 gerezd fokhagyma, 10 dkg liszt, 15 dkg füstölt szalonna, só, őrölt fekete bors, piros paprika, majoránna, kevés
zsemlemorzsa, petrezselyemzöld
Elkészítés:
A sertéskaraj szeleteket nem túl vékonyra kiklopfoljuk,
majd besózzuk. A lisztet összekeverjük kevés borssal és
őrölt paprikával, melyben megforgatjuk a karajt. A füstölt
szalonnát egy serpenyőben megsütjük. A zsírjába beletesszük a karajszeleteket, hirtelen kérget sütünk a hús
mindkét oldalán, majd kivesszük.
Közben elkészítjük a tölteléket: a sertésvelőt lehártyázzuk, a sertésmájat feldaraboljuk vagy ledaráljuk. A finomra vágott vöröshagymát a serpenyőben maradt zsíron

üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a sertésmájat és addig sütjük, míg szinte kifehéredik. A velőt ezután tesszük
bele, jól felsütjük, ízesítjük sóval, borssal, majoránnával
és finomra vágott petrezselyemmel.
Levesszük a tűzről. A két tojást villával kicsit felverjük és
belekeverjük a májas-velős-hagymás töltelékbe. Zsemlemorzsát szórunk bele, összekeverjük és szükség szerint
még sóval, borssal ízesítjük. A tölteléket az elősütött karajra tesszük, majd egy másik karajt helyezünk a tetejére
és összetűzzük hústűvel vagy fogpiszkálóval, hogy ne
folyjon ki a töltelék.
Tepsibe rakjuk és 180°C-os sütőben készre sütjük. Figyeljünk arra, hogy ne száradjon ki!
Köretnek fehérboros párolt káposztát és pirított burgonyát javasolok hozzá.
Jó étvágyat kívánok!

Tiszai „édes” rácsos-mákos
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Hozzávalók:
A tésztához: 40 dkg liszt, 20 dkg margarin, 10 dkg porcukor, 2 tojássárgája, 2 csomag vaníliás cukor, késhegynyi só,
tejföl vagy hideg víz
A töltelékhez: 40 dkg darált mák, 1,5 dl forralt tej - 25 dkg cukorral édesítve, 1 db savanykás alma lereszelve, 1 db citrom reszelt héja + kevés citromlé, 1 cl rum, baracklekvár, 10-15 dkg forrázott mazsola
Elkészítés:
A lisztet összegyúrjuk a margarinnal, a cukorral, a tojássárgájával, 1 csomag vaníliás cukorral és késhegynyi sóval. Annyi tejfölt vagy hideg vizet dolgozunk bele, hogy rugalmas tésztát kapjunk és legalább 2 órára, de még jobb,
ha egy teljes éjszakára hűtőszekrénybe tesszük.
A tészta 2/3 részét kinyújtjuk, kibéleljük vele a tepsit és
vékonyan megkenjük baracklekvárral.
Elkészítjük a tölteléket: 40 dkg darált mákot leforrázunk
1,5 dl forró tejjel, amelybe előzőleg belekevertünk 25 dkg
cukrot. Belereszeljük az almát és a citrom héját, majd
beleöntjük a rumot és annyi baracklekvárt, hogy nem túl
puha krémet kapjunk. Hozzáadjuk a forrázott, rumba áztatott mazsolát és a tésztalapra kenjük.
A maradék tésztából rácsokat sodrunk a tetejére és tojásfehérjével megkenjük.
Előmelegített, forró sütőben addig sütjük, amíg a tészta
teteje meg nem pirul. A tepsiben hagyjuk kihűlni, majd
kockára vágva, vaníliás porcukorral meghintve tálaljuk.
Jó étvágyat hozzá!

PATKÓS CSÁRDA hagyományőrző
étterme magyaros hangulattal,
ízekkel, bőséges választékkal
várja vendégeit.

Májustól őszig mini játszótérrel és
állatsimogatóval várjuk
a gyerekeket!

A csárda a Hortobágy nyugati kapujában
egész évben nyitva tart.

Tiszafüred (33-as út egyeki elágazás)
Tel.: +36-30/278-7373 • www.patkoscsarda.hu • patkoscsarda@gmail.com
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CAPOFORTE CX széria. Mediterrán érzés.
100% elektromos vagy benzinmotorral.
Készletről rendelhető 10 személyes hajó.

CX240

Odvozlom a Tisza-t6nal! - orOIOnk,
hogy megtisztelt latogatasaval!
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Kerem, csukja be a szemet es kepzelje el, hogy indakkal benott, h6dragta fak altal sze
gelyezett csatornakon cs6nakazik, mikozben madarak trillaznak a fakon, majd nehany szaz
meter mulva pedig mar a vegtelen vfztomeget latja maga elott!
11

•••

Kellemes latvany, igaz?! Ez pedig nem egy mese es nem a kepzelet szOlemenye, hanem
maga a Tisza-t6, hazank egyik legvadregenyesebb es legerintetlenebb mesterseges tava... "
ltt ezen a szemet gyonyorkodteto flora, fauna vilagahoz tartoz6 telepOleseken kfnalunk
Onnek - Poroszl6, Tiszatored, Abadszal6k, Kiskore, Tiszanana, Sarud, Tiszababolna vonzas
korzetehez tartoz6 - lakasokat, csaladi hazakat, Ozlethelyisegeket, hetvegi hazakat, mezo
gazdasagi ingatlanokat.
lrodankban talalkozhat, egy dinamikus, szakmailag felkeszOlt, helyi ismeretekkel rendelke
z6 csapattal, akik tudasuk legjavat beleadva, magas szfnvonalat kepviselnek, rajuk jellemz6
barati nyitottsaggal, segftokeszseggel. Szakertoink varjak az on megbfzasat, legyen sz6
adasvetelrol, csererol, jogi es szakmai segftsegnyujtasr61, tovabba:
•
•
•
•
•

Ertekbecslesr61
Energetikai tanusftvanykeszftesr61
HitelOgyintezes, banktoggetlen tanacsadasr61
lngatlanbiztosftasr61
Dfjmentes kozm0atfrasr61
(vfz, viiiany, gaz, szemetszaIlftas)

Kaszas Eniko

irodavezeto
+36 70 454 3695
kaszas.en i ko@oc.hu

Ml AZ AZ ARGARANCIA?*
Garanciat vallalunk arra, hogy amennyiben a megbfzas
lejartat kovetoen az altalunk hirdetett aron, vagy maga
sabb osszegert On, vagy mas eladja az ingatlant, akkor
mi fizetOnk.
Megbfzaskoteskor ket lehetoseg kozol tud valasztani:
Ha a megbfzas lejartat kovetoen 1 h6napon belOI, lega
labb az a megbfzaskor meghatarozott hirdetesi aron, On,
vagy mas ertekesfti az ingatlant, soo.ooo Ft-ot fizetOnk.
Ha a megbfzas lejartat kovetoen 2 h6napon belOI, leg
alabb a megbfzaskor meghatarozott hirdetesi aron, on,
vagy mas ertekesfti az ingatlant, 250.000 Ft-ot fizetOnk.

FOGADJUNK, HOGY NEM ADO □ EL

DRAGABBAN! HA MEGIS, Ml FIZETUNK! .

ARGARANCIA!

CfmOnk: 5350 Tiszafiired, Piac ter 7.
Tel.: +36 59 352 213
E-mail: tiszato@oc.hu
Nyitvatartas:
Hetfo - Pentek 8-17h, Szombat 9-12h

Munkatarsaink hetvegen elore egyeztetett idopontban is
varjak az erdeklodoket es allnak rendelkezesre!
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Korábbi lapszámainkból ajánljuk
Az I Love Tisza-tó magazinunk természetesen online is elérhető, ahogy a korábbi lapszámaink cikkei is, melyekben érdekes látnivalókat gyűjtöttünk össze. Mivel minden magazinban
újabb és újabb látványosságokat tárunk olvasóink elé, melyeket nem ismételhetünk meg a
következő számunkban, ezért az alábbiakban összeállítottuk azokat a különleges helyszíneket, programlehetőségeket, amelyeket érdemes beilleszteni a kirándulásba.
Tekerj a Nagykunsági tározó gátján!

A Tisza-tó környékén három árapasztó tározót is találni. Az
egyik legközelebb eső a Nagykunsági, amelyen egy 30 kilométeres körtúrát lehet megtenni. 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. Most Fejes
Lőrinc kiskörei szakaszmérnökkel együtt bemutatjuk neked a megállókat!

Három új kilátóval bővült a Tisza-tó

2021-ben három új megfigyelőtoronnyal is bővült
a Tisza-tó „kilátókínálata”: egy Kiskörén, a Köre kikötőben épült fel, míg kettő másik az Aktív Magyarország támogatásával a Csapói Holt-Tiszán
és a Ravaszháton. Az utóbbi két kilátó csak vízen
közelíthető meg, ami óriási sikert aratott a vízitúrázók körében.

Óhalász, ami majdnem Atlantisz
sorsára jutott

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

Tekerd körbe a Tisza-tavat!

Egy tavat körbetekerni az egyik legjobb nyári kikapcsolódás. Az alföldi tókerülés gyémántja egyértelműen a
Tisza-tó, amelyen a „nagy kör”: 97 km, a „kis kör”: 67 km.
A „kis körön” megannyi látnivaló, büfé és strand vár, míg
a „nagy körön”, azaz a Poroszló és Tiszafüred fölötti
Tisza-szakaszon pedig csend és nyugalom.

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

Aki nézegette már a Tisza-tó térképét, bizonyára láthatta, hogy telis-tele van érdekes földrajzi nevekkel, amelyekkel vélhetően korábban még
sosem találkozott. Megtudhatod, hogy a Porong, Szartos, Mirhó, Cserő, Szilas, Fűzfás, Apota, Rühes vagy éppen a Duhogó szavak honnan
erednek és mit jelentenek.
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Híd a puszta közepén: a Zádor-híd

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

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

Kövesd a Tisza-tó turisztikai portálját!

Facebookon:
I Love Tisza-tó

Weboldalunkon:
www.ilovetiszato.hu

Instagramon:
@ilovetiszato

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

Ne feledd: Élményt adunk minden évszakban!

NOPARA gyógySERtár!

SÖRFŐZDE, BISZTRO,
APARTMAN!

Ahol élmény a sörözés!
Tiszafüreden, a VÍZTORONYNÁL!

web: sernevelde.hu tel: 70/3141149
facebook.com/noparagyogysertar/
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A nagy visszatérő:

a lambéria
Volt egy időszak, amikor fogalmazzunk
úgy „visszavonult” a lambéria a nagyvilág elől, de manapság egyre nagyobb
szerepet tölt be a mindennapjainkban.
Dizájnelemmé is előlépett, de a konyha, hálószoba, iroda vagy akár a menynyezet burkolata is lehet.
A proﬁ belsőépítészek már évtizedek óta
használják a lambériákat, ugyanis segítségével letisztult, mégis otthonos hangulatot lehet kelteni. Az Alföldfa Kft. által
forgalmazott lambéria környezetbarát
gyártással, természetes fa alapanyagokból készül.
Az anyag azonnal festhető, ezáltal bármilyen egyedi elképzelés, illetve szín
megvalósítható, de akik a természetes
környezetet kedvelik, azok lakkozással a
fa natúr színét is megtarthatják.
Mégis milyen méretben kapható? A vastagság jellemzően 8,5 és 15 mm között

változik. A vékonyabb lambériát főként
belső terekbe, a 12,5 mm felettieket akár
kültéri előtetőkhöz, eresz- és falburkoláshoz, garázsokhoz vagy tárolókhoz is
használják. Mit tud nyújtani a lambéria?
A lambéria karaktert ad. Bárhol meg lehet találni – irodai terekben, nappalikban
–, de a kültér hangulatát is fokozni tudja,
gondoljunk csak egy egyszerű előtetőre,
amit lambériával fedünk be.
A fenyő lambériák különböző fafajokból
készülnek. Lucfenyő, borovi (más néven
erdeifenyő) és vörösfenyő. Megkülönböztethető még a formája (proﬁlozás) alapján is. Nálunk megtalálható a softline, a
trapéz vagy a fózolt változat is.
Látogasson el telephelyünkre, ahol személyesen is megtekinthetőek termékeink, szaktanácsadó csapatunk pedig
segít a választásban!

Tudtad?

Az Alföldfa Kft. kizárólag olyan
gyárakkal szerződik, akiknél az
alapanyag környezetvédelmi
tanúsítvánnyal rendelkezik. Az
ilyen erdőgazdaságokban a
fákat a kitermelés után újraültetik, így segítve a fenntarthatóságot.

Szolnok, Nagysándor J. út 31/D

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig | Tel.: +36-20/916-8122 | www.alfoldfa.hu
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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.
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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.

Fapuma Street Food
Tiszafüred,
Húszöles út 24/D
Tel.: 70/582-6086
Nyitva:

hétfőtől- szombatig 10.00-19.00
Szeretettel várjuk!

Tudtad

?

A Tisza-tó vizéből induló Nagykunsági főcsatorna az ország legnagyobb öntözőműve?
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VIKI KISÁLLATFARM
IFJÚSÁGI SPORT KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

Lovaglás, pónizás, kocsizás

Szeretettel várunk a Tisza-tó szívében!

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

• Önálló, jól felszerelt, kertes ház.
• Egylégterű nappali és hálószoba,
2-5 fő részére.
• Kerékpárhasználat, csónakázási lehetőség.
• Korlátlan tea-, kávéfogyasztás,
pálinkakóstoló.
• Grillezési, bográcsolási, szalonnasütési
lehetőség, kerti pihenő, játékok.
• Ingyenes WIFI, nagyképernyős TV,
kábelcsatornákkal.

Tiszafüred-Örvény, Orgona utca 26.

Szép kártya elfogadóhely: OTP, K&H
Gyermekes családokat és kisállatokat is egész
évben szeretettel várunk szálláshelyünkön!
5350 Tiszafüred, Igari út 14.
Tel.: 30/408-6169, 30/415-8675
E-mail: fbl58@freemail.hu
Web: kedves-vendeghaz-tiszafured.webnode.hu
Kedves Vendegház Tiszafüred
NTAK regisztrációs szám:
MA19020153

Tudtad

?

Cukrászdánkban kiváló
minőségű alapanyagok felhasználásával, saját készítésű
fagylaltokat, süteményeket
alkalmi és esküvői tortákat,
különleges desszerteket, sós
és édes teasüteményeket
vásárolhat és rendelhet.
Nagyobb mennyiség esetén
kiszállítást is vállalunk.

Címünk: Tiszafüred, Fő út 28.

+36-59/350-458,
+36-30/196-9886
info@cukraszdatiszafured.hu
www.cukraszdatiszafured.hu

Fecskéknek építettek hotelt Tiszafüreden
a „Madarak és Fák Napja” alkalmából.

V. É V F OLYA M 1 . S Z Á M

2 0 2 2 . TAVA S Z

TISZABÁBOLNA

125

KUNHEGYES
Polgármesteri Hivatal
Szabadság tér 1. • 59/530-500
Orvosi ügyelet
Dózsa György utca 4. • 59/326-800

EGYEK

CIFRA
KUTYAKOZMETIKA

Tudtad

?

Immunrendszerünket is
erősíthetjük sulyomcsokival!

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

k

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.

2 0 2 2 . TAVA S Z

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

Tudtad

?

A Tisza-tó ötször nagyobb, mint a Velencei-tó
és ötször kisebb, mint a Balaton?
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KISKÖRE
Tourinform
Iroda:
+36-36/358-023,
Kossuth Lajos út 1.
Polgármesteri
Hivatal:
+36-36/ 358-311;
+36-36/558-020,
Széchenyi
István út 24.

k

Tudtad

?

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

ABÁDSZALÓK
Polgármesteri Hivatal
+36 59/535-110
Tourinform Iroda
+36-59/357-376
Deák Ferenc út 1/17.

CSÓNAKTÚRÁK,
ÖKOTÚRÁK
A TISZA-TAVON
TÚRAVEZETŐVEL!
Indulás Abádszalókról!

Tel: 06-30/910-7013

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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Fehérház Apartman

Nyaraljon Abádszalókon, medencés háznál!
Apartmanunk 3 hálószobájába és nagy nappalijában összesen
8 férőhelyet tudunk biztosítani. Továbbá egy kb. 40 nm-es
„DÜHÖNGŐ” is vendégeink jó kedvét szolgálja. Emellett
felszerelt konyha, 2 wc, zuhanyzó, TV, internet, WiFi, klíma, saját
parkoló, tűzrakóhely és sós vizű medence is rendelkezésre áll.
Szállásunktól a strand 350 méterre található,
amely kedvez a vízisport imádóinak.
Szeretné a vízisportokat kipróbálni? Nálunk ez sem lehetetlen!
Vízisí, jet-ski, hajóvezetés, wakeboard, víziejtőernyőzés!
TUTI ÉLMÉNY!
Érezze magát nálunk felszabadultan, hiszen itt
NINCSENEK HÁZIAK!

Kapcsolat: Fülöp Zoltán
+36 20/934 1422, +36 20/398 5332
Abádszalók, Arany János út 1. • www.feherhaz.hu

Elkészítjük szálláshelyed proﬁ weboldalát
Legyen teltházas a szezonod,

JUTALÉKFIZETÉS
NÉLKÜL!

Több mint 10 év tapasztalatával a vendéglátás és honlapkészítés területén.
szallas.freakydonkey.hu
hello@freakydonkey.hu
06 (20) 322 7102

marketing
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ÚJLŐRINCFALVA
Polgármesteri Hivatal
3387 Újlõrincfalva, Kossuth út 26.
Tel.: 36/553-004, 36/553-005
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NEPTUN KIKÖTŐ
ÚJLŐRINCFALVA
Tel.: 30/940-6280, 20/971-2124
www.neptunkikoto.hu
neptunkikoto@gmail.com
GPS koordináták:
N 47.595430; E 20.626810

TISZADERZS
Polgármesteri
Hivatal
Tiszaderzs,
Fő u. 19.
59/535-354
Orvosi rendelő
Tiszaderzs,
Fő út 62.
59/355-464
Egészségház
Tiszaderzs,
Fő út 15
30/402-6216
Hatvani Dániel
Közösségi Ház
és Könyvtár
Tiszaderzs,
Fő út 20.
59/535-350

Tudtad

?

A Tisza-tó öblítőcsatornáinak a szerepe az, hogy
összekösse az egyes medencéket egymással?
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Tiszaderzs
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Vendégeinknek lehetőséget biztosítunk a szabadidejük igényeiknek és kedvüknek megfelelő eltöltésére. A hajósok számára biztonságot, kényelmet és
gondtalan hajózást nyújtunk, és a horgászokról sem feledkezünk meg. Kikötőnk horgászjegy- és gátközlekedési engedély-értékesítőhely. Vízen érkezőknek kikötési lehetőséget biztosítunk, matróz szolgálatunk rendelkezésre
áll. Hajótárolási szolgáltatásunk parton és vízen elérhető akár egy napra is.
Bérelhető csónakok, kishajók, kerékpárok és vízi sporteszközök, amelyekhez a kötelező felszerelést mi biztosítjuk. A természetet megismerni vágyók
választhatják sétahajónk kényelmét, vagy ökotúránkat idegenvezetéssel.
Kerékpáros vendégeink igénybe vehetik a kerékpárkompot, vagy szükség
esetén a gyorsszervizt.

Műszaki vízi mentés a Tisza-tavon

A bajba jutott hajósok, evezősök számára műszaki segítséget kínálunk. Legyen
szó kifogyott üzemanyagról, lemerült akkumulátorról vagy műszaki hibáról. Hajón érkezve biztosítjuk a felszerelést vagy a biztonságos vontatást.

Tündérfátyol Szállodahajó ****

Modern bútorokkal és kényelmes kialakítással rendelkező, Tisza-tóra vagy partra néző szobáinkat kínáljuk a pihenni vágyóknak reggelivel, térítésmentes medencetér és napernyő, napágy használattal. A hajóval érkező vendégeinknek
kikötési lehetőséget biztosítunk.

Hajóborda étel- és italbár

Frissítő italokkal, koktélokkal és hetente változó ételeinkkel várjuk vendégeinket, melyeket vízen úszó teraszunkon fogyaszthatnak el. Bárunkhoz közvetlen
kikötőhelyek tartoznak.

5241 Abádszalók, Abádi-gátfeljáró (Zrínyi u. felől)
Kikötő: Telefon: +36 20 466 7950 • E-mail cím: info@abadikikoto.hu • Web: www.abadikikoto.hu •

Szállás: Telefon: +36 30 792 5350 • E-mail cím: tunderfatyol@abadikikoto.hu • Web: www.tunderfatyol.hu •

Abádi kikötő
Tündérfátyol Szállodahajó
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