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Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program – Idegenvezetők támogatása 

 

Gyuris-Karancsi Dóra:  

 Hazánk dél-alföldi kincsei – a víz és a hagyomány 

 

 

Tematikus túraútvonalak: 

1. útvonal: Dél-alföldi vízi kalandok 

(Makótól Mórahalomig) 

 

 
 

2. útvonal: #menő hungarikumok 4P-

je a Dél-Alföldön (paprika, pálinka, 

piros rózsa, Pick szalámi) 

 

 

 

Az Alföld, mint tájegység általános bemutatása 

Az Alföld Magyarország legnagyobb tájegysége, kb. 52 000 km2, ami az ország 56%-át jelenti. 

A tökéletesen sík vidékek és a valamivel magasabb hátságok váltakoznak. Két fő területi 

egysége: Észak-Alföld és Dél-Alföld (https://wikitravel.org/hu/Alföld). 

Az Alföld képviseli azt a tájegységet, mely a legjellegzetesebb – külföldön is ismert – magyar 

tájat is magában foglalja: a pusztát. A kietlen, szikes talajjal rendelkező határtalan rónaságok, 

a gémeskúttal és a hatalmas szürkemarha csordákkal évtizedeken keresztül a legerősebb 

autentikus nemzeti kép volt, amely rengeteg külföldi és magyar embert idevonzott.  

Azonban ez a tájegység emellett még számos egyéb változatos földrajzi adottsággal 

rendelkezik. Az Alföld ugyanis vízrajzát tekintve az egyik legszínesebb képet mutatja a hazai 

viszonyokat nézve. Felszíni folyóvizekben nagyon gazdag – a tájegység legmeghatározóbb 

folyója a Tisza, de itt folyik keresztül többek között a Maros, a Körös, sőt mint területi egység 

határoló a Duna is. A folyóvizek mellett a felszíni állóvizekből is akad jónéhány az Alföldön: 

többek között a Tisza-tó, Szelidi-tó, Fehér-tó, nyíregyházi Sós-tó, Hortobágyi Halas-tavak. 

Mindezek mellett pedig egy felbecsülhetetlenül nagy érték a felszín alatti vizek, legfőképpen a 

termálvizek mennyisége ezen a területen. Az Alföldön van ugyanis Európa leggazdagabb 

termálvízkészlete, amely nemcsak turisztikai szempontból jelent óriási potenciált a tájegység 

számára, hanem többek között mint megújuló energiaforrás. 
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Ne feledkezzünk meg az Alföld talajviszonyairól sem, hiszen a már említett pusztaságok, a 

rossz minőségű szikes, sós talajok mellett egyben ezt a tájegységet szokták gyakran az ország 

éléskamrájaként is emlegetni, hiszen nagyon sok a humuszban gazdag termőföld, amely a hazai 

mezőgazdaságot alapjaiban meghatározza. A legjobb minőségű mezőségi talaj az ún. 

feketeföld, amely elsősorban lösszel borított területeken található meg. Emellett 

Magyarországon itt az Alföldön a legtöbb a napsütéses órák száma (több, mint kétezer évente), 

amely szintén kedvez a mezőgazdagsági munkálatoknak. 

Az Alföld, mint tájegység 3 nemzeti parkkal rendelkezik: Hortobágyi Nemzeti Park, 

Kiskunsági Nemzeti Park, Maros-Körös Nemzeti Park. 

Az Alföld gazdag földgáz- és kőolaj energiahordozókban, a további természeti erőforrásai közé 

tartoznak a gyógyvizek, a geotermikus energia, a napfény és a szélenergia.  

A tájegység tehát egy nagyon változatos földrajzi adottságokkal rendelkező területe az 

országnak, mely számtalan kincset és ezzel együtt jónéhány érdekes látnivalót rejt magában. 

Kutatásom további tárgya immáron egy szűkebb régió, a Dél-Alföld, azon belül pedig 

Csongrád-Csanád megye lesz, tekintve, hogy itt születtem, éltem eddigi életemet és 

idegenvezetői munkámat is itt végzem, ezért úgy érzem, erről a területről tudok a legteljesebb 

képet adni. A turisztikai szempontú bemutatást pedig két megvalósítható, véleményem szerint 

nagyon izgalmas és érdekes tematikus túraútvonal leírással szeretném megtenni, részletezve 

külön-külön azok egyes elemeit. 

 

 

A Dél-Alföld turisztikai szempontú bemutatása  

Az már kiderült számunkra, hogy az Alföld, mint Magyarország és egyben a Kárpát-medence 

legnagyobb kiterjedésű tájegysége, földrajzi adottságait tekintve jónéhány lehetőséggel bír 

annak érdekében, hogy minél több turistát vonzzon, de talán a legnagyobb kincs az a változatos 

vízkészlet, amely a területen rendelkezésre áll. 

Leszűkítve tehát a dél-alföldi régióra, ugyanúgy elmondható, hogy a legnagyobb turisztikai 

vonzerejét a gazdag gyógy- és termálvízkészlet jelenti, hiszen az utóbbi évek legnagyobb 

beruházásai egyértelműen az egészségturizmus témakörében történtek. Elmondható, hogy 

mostanra több egészség-és wellness komplexum kiépült (pl. makói Hagymatikum, mórahalmi 

Szent Erzsébet Gyógyfürdő, szegedi Napfényfürdő Aquapolisz, Gyulai Várfürdő, Orosháza-

Gyopárosfürdő stb.), melyek a gerincét adják jelenleg a Dél-Alföld turisztikai vonzerejének. 

Emellett egyre erősödik a falusi és a vidéki aktív turizmus (kerékpár-, lovas-, természetjáró), a 

kulturális turizmus (épített örökségek, városlátogatások) és a konferenciaturizmus is 

(elsősorban Szeged, Kecskemét, Gyula). Továbbá jónéhány ismert és népszerű fesztivál, 

mulatság és szakmai programok is kapcsolódik a régióhoz, amelyek közül számos kifejezetten 

sok látogatót vonz az ország különböző pontjairól. A teljesség igénye nélkül néhány ezek közül 

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Csongrád-

Csanád_megyei_fesztiválok_és_rendezvények_listája): 

Program neve Helyszín Időpont 
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Alföldi Állattenyésztési 

Napok 

Hódmezővásárhely április 

Dejavu Fesztivál Szeged június 

Homokháti Sokadalom Mórahalom június-július 

Hungarikum Fesztivál Szeged augusztus 

Kárpát-medencei 

Íjásztalálkozó 

Ópusztaszer július 

Kőrös-toroki Napok Csongrád július-augusztus 

Makói Nemzetközi 

Hagymafesztivál 

Makó szeptember 

Operettfalu Kübekháza július 

Szegedi Borfesztivál Szeged május 

Szegedi Halászlé fesztivál Szeged szeptember 

Szegedi Ifjúsági Napok 

(SZIN) 

Szeged augusztus 

Szegedi Nemzetközi 

Grillfesztivál 

Szeged augusztus 

Szegedi Nemzetközi 

Néptáncfesztivál 

Szeged július-augusztus 

Szegedi Őszi Zsidó Kulturális 

Fesztivál 

Szeged szeptember 

Szegedi Szabadtéri Játékok Szeged június-július-augusztus 

Szegedi Paprikafesztivál Szeged október 

Szentesi Lecsófesztivál Szentes szeptember 

Szőregi Rózsafesztivál Szeged-Szőreg június 

Tápéi Tarhonyafesztivál Szeged-Tápé augusztus 

Mindezekkel együtt mégis elmondható, hogy a Dél-Alföld az utóbbi néhány évben a hazai 

turisztikai régiók között nem szerepel a legjobb helyen. A kilenc számon tartott egység közül a 

kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák alapján visszamenőleg 2016-ig néztem 

meg a KSH adatait. Ez alapján, bár minden évben folyamatos emelkedés volt tapasztalható a 

vendégéjszakák számában – kivéve 2020-at köszönhetően a világjárványnak – de ez még így 

is csupán a hatodik helyre volt elegendő. Elmondhatjuk, hogy a Balaton - Budapest – Észak 

Magyarország tengely vonzereje elérhetetlen szintet jelent számára, sőt Észak-Alföld és 

Nyugat-Dunántúl is rendre megelőzi a népszerűségi listán. A nem túl előkelő helyezés azonban 

jóval inkább alapvető, öröklött infrastrukturális hiányosságoknak tudható be, mintsem a 

turisztikai attrakciók hiányának (Nagy G. 2009). Bár az M5-ös, majd az M43-as autópálya 

megépülése sokat segített a gyorsabb megközelíthetőségen, de várhatóan további komoly 

előrelépést fog jelenteni az M9-es autópálya elkészülte, mely a vidéki nagyvárosokat 

(Debrecen, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Körmend, 

Szombathely, Kőszeg) fogja összekötni. 

Ha az idei évet nézzük, akkor egy picit árnyalódik a kép a látogatottságot tekintve, hiszen 

köszönhetően a vírushelyzet okozta kiutazási nehézségekből fakadó belföldi utazási vágynak 

és Budapest háttérbe szorulásának, a belföldi turisták száma a dél-alföldi régióban arányaiban 

megnövekedett, így csak a belföldi turisták vendégéjszakáinak számát tekintve a régió 

Budapestet megelőzte és egy hellyel előrébb, az ötödikre került a népszerűségi sorban. (KSH 

adatok: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oga006f.html?down=560)  
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A régió turisztikai térszerkezete sajátos képet mutat. Az elmúlt évtizedekben egyre több 

település kapcsolódott be a turizmusba. Lejátszódott egy térbeli diffúzió, ugyanakkor még 

mindig erősen néhány településre koncentrált a régió turizmusa. A turisták által leglátogatottabb 

három településen (Szeged, Gyula, Kecskemét) realizálódott a régióban letöltött 

vendégéjszakák több mint fele. E három közül is kiemelkedik vonzerejét tekintve Szeged, 

hiszen a város nagyságából, kulturális sokszínűségéből, épített környezetének gazdagságából 

és mediterrán hangulatából adódóan sokak számára jelenleg az elsőszámú (és akár egyetlen) 

turisztikai desztináció. A kisebb települések között is vannak olyanok, amelyeken a turizmus 

jelentős fejlődési utat járt be. Kiskunmajsán már a 80-as évektől kezdődően egyre látogatottabb 

volt a gyógyfürdő és népszerűsége most is töretlen. Mórahalom a Homokhátság másik olyan 

települése, amely rövid időn belül hatalmas fejlődésen ment keresztül és a folyamatos 

beruházások – elsősorban a fürdőfejlesztés és a hozzá kapcsolódó attrakciófejlesztések – rövid 

időn belül kedvelt turistacélponttá tették a várost. 2012 óta – mióta elkészült a Hagymatikum 

fürdő – Makó is rengeteget erősödött turisztikai szinten, 2019-ben a Dél-Alföld 

legdinamikusabban fejlődő települése volt. Számos egészségturizmushoz kapcsolódó 

beruházás és városfejlesztés eredményeképpen egyre vonzóbb úticél a turisták számára. 

Elmondható tehát, hogy bár nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben a dél-alföldi régió, érdemes 

lenne az eddig kevésbé frekventált irányokba is erősítenie. Ha fel akarja venni a versenyt a 

Balatonnal és a hegyvidékkel, akkor szükség lenne újszerű, különleges, interaktív programokra 

és kevésbé ismert látnivalókra építeni a régió marketing kommunikációját. A három régióba 

tartozó megye közül (Békés, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád) ebben a munkámban 

kifejezetten Csongrád-Csanád megyére szeretnék fókuszálni. Ugyanis véleményem szerint ez 

a megye már önmagában olyan értékeket rejt, amely képes lehet akár több napra is ide kötni a 

látogatókat. Mindkét túraútvonal javaslatomban alapvetően kerülöm és csak minimális időt 

szánnék a hagyományos városnézésekre, sokkal inkább egy különleges perspektívából nézve, 

két különböző tematika alapján vezetném végig a turistát a megye ismert és kevésbé ismert 

attrakcióin. 

 

Víz és hagyomány 

Becslések szerint a Dél-Alföldön található a hazai hévízkészlet majd 40%-a. Hozzávetőlegesen 

180 termálkút üzemel Csongrád-Csanád megyében (Nagy G. 2009), ennek köszönhetően a 

megye legfőbb turisztikai vonzerejét legfőképpen az egészségturizmus jelenti. Ezen 

munkámban a feltevésem az, hogy a gyógy-és termálvizek kihasználása mellett fontos lenne 

turisztikai szempontból nagyobb hangsúlyt fektetni a felszíni vizek kihasználására. A térség 

természeti környezetének meghatározói a Tisza és a hozzá kapcsolódó folyók, holtágak és 

védett területek. Csongrád-Csanád megyében nemcsak a Tisza és a Maros, mint két 

legjelentősebb folyóról beszélhetünk, hanem az évszázadok alatt a folyószabályozások hatására 

számos holtággal és a szikes talajviszonyok miatt jónéhány tóval és tórendszerekkel is 

rendelkezik. Ezek nagyrésze csak kis mértékben tartozik a legnépszerűbb turisztikai látnivalók 

sorába, pedig jónéhány kreatív és izgalmas programot hozzákapcsolva, akár meghatározó 

vonzerőt is jelenthetnének az idelátogatók számára. Ezért ebben a szakmai anyagban kiemelt 

hangsúlyt helyezek a felszíni vizekhez kapcsolódó attrakciók lehetséges vagy már létező 

bemutatásának lehetőségeire, ennek kapcsán pedig az egyik konkrét tematikus túraútvonalamat 

pontosan ezekre a turisztikai látnivalókra fogom építeni. 
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A régió és egyben Csongrád-Csanád megye évszázadok óta és napjainkban is az ország 

legfontosabb mezőgazdasági területeit foglalja magában. A régió mezőgazdasága 

versenyképességének fontos eleme az innovációs hajlandóság. Sajnos a lemaradás e 

vonatkozásban – habár sokat javult a helyzet – még mindig látványos. Részben az anyagi 

források hiányoznak, részben a közvélekedés nem tartja kellően hasznos, illetve 

elengedhetetlen dolognak a kutatási-fejlesztési tevékenységbe történő beruházást. Általános 

véleményként megfogalmazható, hogy az erős piaci versenyben is versenyképes 

mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel lehet az Európai Unió egységes piacán 

megmaradni, és ezt a versenyképességet a helyi élelmiszertermelési- és feldolgozási 

sajátosságok alkalmazásával érdemes erősíteni a hagyományos tömegtermékek előállítása 

mellett (Nagy G. - 2009).  Napjainkra megfigyelhető tendencia, hogy a fogyasztói társadalom 

tömegtermékei mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap és egyre nagyobb érdeklődés övezi a 

hagyományos, akár kézzel készült termékeket. Ugyanis kezdik az emberek felismerni, hogy ha 

a mennyiség dominál, akkor az előbb-utóbb a minőség rovására megy. Így aztán sokan már a 

minőségi termékek irányába mennek, még ha drágábban vagy nehezebben is jutnak hozzá. A 

hagyomány és a minőség lehet a két kulcsszó, ami a jövőben még inkább felértékelődik az 

emberek gondolkozásában. Véleményem szerint ez egy nagyon fontos irány, amit 

mindenképpen erősíteni kell. Hatalmas tudás az, ami évszázadok alatt a termelő 

parasztembereknél felhalmozódott, abban az időben, amikor még nem mindent gépekkel 

csináltak. Ezt a tudást a mai fogyasztói társadalomban élő átlagember már töredékeiben sem 

ismeri, pedig érdemes volna. Sok olyan bölcsességet rejt ez a tudás, amire szükségünk van, ha 

a jövőben ismét szeretnék visszatalálni az ember és természet harmonikus együttműködéséhez. 

Márpedig muszáj lesz ennek a folyamatnak elindulni, ha fenntarthatóvá szeretnénk tenni a földi 

létet és ezt a bolygót gyerekeink és unokáink számára is szeretnénk megőrizni. 

Mindezek miatt tartom elengedhetetlennek, hogy a 21. század embere is ismerje meg népe 

hagyományait, értékeit. Mindezt persze olyan formában kell tálalni, ami a mai kor elvárásainak 

megfelel. Ezért második tematikus túraútvonal-javaslatom a jellegzetes tanyavilághoz 

kapcsolódóan, a Csongrád-Csanád megyében található néhány fontos hungarikum köré épül.  

 

 

I. tematikus túraútvonal leírása: Dél-Alföldi vízi kalandok (Makótól 

Mórahalomig) 

A túraútvonal elemei részletesen: 

Marospart – Lombkorona sétány, Kalandpark, természetjáró túraútvonal (Makó) 

A Dél-Alföld egyik legjelentősebb települése, turisztikai szempontból igen nagy ütemben 

feltörekvő városa Makó, mely nem csak a hagymájáról híres. A magyar organikus építészet 

zászlóvivője, a Kossuth-díjas Makovecz Imre is sokat tett azért, hogy számos látványos és 

érdekes épülete izgalmas városnéző séta alapjául szolgáljon. Mindezek közül a legismertebb, 

és turisztikai szempontból is legfontosabb a 2012-ben épült Hagymatikum fürdő, melyet sokan 

a „Fürdők templomának” neveznek. A város zsidó öröksége is kiemelkedő, hiszen itt található 

Magyarország második legnagyobb ortodox zsinagógája, mely 1895-ben épült.  
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Makó belvárosa évről évre látványosan újul és a látnivalók sorát mostanra már kiterjesztették a 

Maros partjára is. Makó önkormányzata a 2012-ben elkészült új gyógyfürdő és a 

megnövekedett idegenforgalom kiszolgálására kezdte fejleszteni a Maros-partot. Az első 

ütemben kalandparkot, sólya- és canopypályát alakítottak ki. A második ütemben építették meg 

a lombkoronasétányt. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Lombkoronasétány_(Makó). 

Az Alföld egyedülálló látványossága, a makói lombkoronasétány 

Az Európai Unió támogatására (bruttó 167 millió forint) közösen pályázott Makó és a 

romániai Perjámos, ahol egy természetközeli, fiatalokat célzó oktató központot hoztak létre. 

Perjámos és Makó között túraútvonalat is kialakítanak. A 30 százalék önerőt igénylő beruházás 

összköltsége több mint 200 millió forint lett. A lombkoronasétányt 2013-ban adták át és 10 

méter magasan, madárvonulási területen fut.  A közel 200 méter hosszú építményt 18, eltérő 

magasságú vasbeton oszlop tartja. Körülöttük 1,5–3,6 m sugarú pihenőket alakítottak ki. A 

sétányhoz tartozó háromszintes, 18 méter magas kilátótorony legfelső szintjéről a talajig egy 

negyven méter hosszú, zárt csúszdán ereszkedhetünk le (1. kép). A sétányt további 

kalandelemekkel és ügyességi játékokkal egészítették ki. Lejáratához kültéri bútorokat 

telepítettek (2. kép). Az egyik pihenő kupolája a vöröshagymát, a városnak nagy hírnevet 

szerzett zöldséget formázza (3. kép). 

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Lombkoronasétány_(Makó) 

Véleményem szerint egy ilyen különleges környezet, amelyben jól megfigyelhető és 

értelmezhető a helyi növény-és állatvilág, ráadásul játékos elemekkel is felszerelt, kifejezetten 

érdemes arra, hogy egy családi vagy akár csoportos program részévé tegyük.  

Maros-Maros Kalandpart 

A Dél-Alföld második legjelentősebb folyója a Maros, mely a Keleti-Kárpátokból, Marosfőnél 

ered és hétszáz kilométer megtétele után éri el a magyar határt. A Maros a Tisza mellékfolyói 

közül a legnagyobb esésű, legnagyobb vízhozamú és a legnagyobb hordalékszállítású. Ezáltal 

érvényre jutnak a természetes mederalakító folyamatai is, melyek folyamatosan nyomon 

követhetőek, változatos élőhelyet biztosítva a folyóvízi élővilág számára (4. 

kép). (http://www.kmnp.hu/hu/maros-arter) 

A folyó, a partján fekvő település (jelen esetben Makó) szempontjából létfontosságú volt 

mindig is a történelem folyamán, hiszen az ártéri gazdálkodás alapvetően meghatározta a 

környék mezőgazdaságát, többek között ennek is köszönhető a világhírű hagymatermesztés is. 

Folytatva az interaktív programok sorát, a Maros árterében kialakított komplex kalandpálya 

igazán vonzó turisztikai attrakció lehet, főképp a fiatalabb korosztály számára. A 19 játékelemet 

tartalmazó gyermekpálya a talajhoz közelebb, a 25 játékelemből összeálló felnőttváltozat 3-4 

méter magasságban található, utóbbi használatához védősisak és biztosító heveder is 

szükségeltetik. A kalandpálya biztonságos használatára szakképzett felügyelők vigyáznak. A 

kalandpályához sziklamászó fal is tartozik (5. kép). A canopy-pálya egy, a Maros makói és 

kiszombori partját összekötő 159 méteres drótkötélpálya; különlegessége, hogy 

Magyarországon csak itt található folyó fölött átívelő canopy-pálya (6. kép). A felújított strand 

létesítményei közül utolsóként, 2011 októberében átadott létesítmény két, megközelítőleg tíz 

méter magas acéltoronyból, valamint a közéjük kifeszített egyenként 160 méter hosszú 

drótkötelekből áll (7. kép). Még egy fokkal izgalmasabb program lehet kipróbálni, hogy milyen 

biciklivel áttekerni a Maros felett, hiszen néhány éve már magaslati kerékpározásra is van 

lehetőség az adrenalin-függők számára. Még egy érdekesség: egy inga segítségével nagyjából 

15 méteres magasságban lehet kipróbálni a szabadesés élményét a parton. Azt gondolom, hogy 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2012
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3i_Gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Maros-parti_kalandpark
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perj%C3%A1mos_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3i_v%C3%B6r%C3%B6shagyma
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lombkoronasétány_(Makó)
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ezek az attrakciók igazán élménydús kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak nagyon kedvező 

áron egy csodás természeti környezetben. 

Természetjáró túraútvonal (Makó és Apátfalva között) 

Ha kihagytuk vagy kevésnek éltük át a lombkorona sétány nyújtotta természeti élményt, akkor 

további tanösvényt is felfedezhetünk a Kalandpart mellől elindulva. Ez a túraútvonal – mely a 

Kőrös-Maros Nemzeti Park részét képezi – idén készült el a Makói Természetbarát 

Sportegyesület jóvoltában Makó és Apátfalva között, nagyjából 14 kilométer hosszan. 

Útjelzések és ismeretterjesztő táblák segítik a tájékozódást és a felfedezést, egyben kalauzolják 

a látogatót és mesélnek a vízparttal kapcsolatos növény-és állatvilágról, víziélet rejtelmeiről, az 

ártéri gazdálkodás mikéntjéről. Az erdős területeken kívül a túra során láthatunk kisebb tavakat, 

legelőket, kisebb kertgazdaságokat és az árvízvédelmi töltésen is sétálhatunk. Természetesen 

nem kötelező végig sétálni a teljes útvonalon, erő és kedv kérdése, de bármikor vissza lehet 

fordulni (8-9-10. kép). 

Mártélyi Tájvédelmi Körzet – Tisza holtág (Mártély) 

A holtágak sajátosan magyar tájemlékek, amelyek a Tisza-szabályozások óta őrzik az egykori 

tiszai ártér maradványait. A holtág elnevezés arra is utal, hogy a folyó ezen szakaszainak 

levágásával már nem volt társadalmi-gazdasági igény a további hasznosításukra (Pálfai I. 

1994). Az Alföld ősi, ármentesítés előtti vadregényes vízi világának hangulatát idézik, valamint 

élőviláguk természetvédelmi szempontból is kiemelkedően értékes. A holtágak egyedülálló 

tájképi értéket képviselnek, tájesztétikailag igen jelentősek (Karancsi Z. – Kneifel A. – Horváth 

G. 2017). A Mártélyi Tájvédelmi Körzetben két holtág is található, melyek az elmúlt évszázad 

során a képzőművészek igen kedvelt alkotóhelyévé váltak. Mártély emellett üdülőterület is, 

melyet elsősorban a környező lakosság használ rekreációs céllal, de egyre inkább a messzebbről 

érkező turisták is felfedezik maguknak.  

 A település kultúrtörténeti emlékekben gazdag és az egykori Tisza-szabályozás „szabadtéri 

múzeuma” (Duhay G. 2003), a szabályozások óta őrzi természetközeli állapotát. A táj festői 

szépsége a szabályozásokat követően felkeltette az emberek, főként a képzőművészek 

érdeklődését. Elsőként Tornyai János (1869-1936) és Endre Béla (1870-1928) festőművészek 

alkottak a területen. Tornyai János, az alföldi realista festőiskola megalapítója már 

gyerekkorában is kijárt a Tiszához rajzolni; a szabadban szeretett alkotni, ezért 1911-től 10 éven 

át Mártélyon élt és egy töltés melletti házban rendezkedett be. Endre Béla Hódmezővásárhelyen 

élt és általában Mártélyon töltötte az év egy részét. Később több neves alkotóművész is 

rendszeresen látogatta a területet. Rudnay Gyula évekig minden nyáron Mártélyon alkotott 

tanítványaival. 1957-ben hivatalosan is megalakult a művésztelep a Képzőművészeti Alap 

alkotóházaként (Herczeg M.–Kruzslicz I. 2000). A művészeti iskola az alapítás óta 

folyamatosan működik, folytatva az alföldi iskola realista hagyományait. 

A 2232 hektáros területet (Tihany és Badacsony után) az ország harmadik tájvédelmi 

körzeteként a Tisza bal parti hullámtérében hozták létre a 207-209-es folyamkilométer közti 

szakaszon. Az 1971-ben védetté nyilvánított területen a védelem alá helyezés legfontosabb célja 

folyószabályozás által kialakult sajátos magyar táj, a hullámtér egy része megőrzése volt, 

továbbá a századfordulós ártéri tájkép konzerválása, a gazdag növény- és állatvilág megőrzése, 

valamint az őszi-tavaszi madárvonulás résztvevőinek védelme (Balázs J-né 1996). A terület a 
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Tisza hullámterében fekszik, ezért a vízjárás alapvetően meghatározza a körzet környezeti 

állapotát. 

A terület három zónára tagolható a védelmi funkció és a látogathatóság szempontjából: 

Északi harmada a mártélyi holtággal övezett Ányás-sziget, a holtág partvonalán az 1920-as 

évek óta meglévő, keskeny sávban húzódó üdülőterület, a strand és a gát menti Korhány. A 

különleges tájképi értékek miatt ezen a részen elsősorban az idegenforgalom szolgálatában áll 

a tájvédelem (11. kép). Délre az úgynevezett Kutyafenéki-hullámtér egy átmeneti zónát képez 

az idegenforgalmi és a háborítatlanságot igénylő védett terület között, ezért itt a természetközeli 

állapot kialakítása a természetvédelem célja (12. kép). A terület déli harmada a Körtvélyes-

holtág és a Barci-rét (13. kép). Az itt található jelentős élőhelyek (fészkelőhelyek) zavarását 

elkerülendő, kizárólag engedéllyel látogatható a holtág ezen része. Az elmúlt években ismét 

megnövekedett kérészállomány a körzettel határos Tisza-szakaszon. A tiszavirág évi egyszeri 

szaporodása nagy látványosság napjainkban, mivel a kifejlett példányok csupán néhány óráig 

élnek.  

Ha az év megfelelő időszakában érkezünk ide, akkor kihagyhatatlan program az immáron 

hungarikumnak számító Tiszavirágzás megtekintése. Mindezt pedig akár egy csónakból is 

megtehetjük, hiszen a romantikus hangulatú csónakázási lehetőség is adott a nyári időszakban 

a holtágnál (14. kép). 

A Mártélyi Tájvédelmi Körzet a régió egyik legfontosabb turisztikai látnivalója a természet 

kedvelői, a túrázók számára. A fentebb említett három régiójához három különböző névvel 

ellátott tanösvény is tartozik, amelyeken közelebb lehet kerülni a különleges növény-és 

állatvilághoz, valamint a festői tájhoz. A tanösvények közül az Ártéri tanösvény a Mártélyi 

Tájvédelmi Körzet északi, „Korhány” elnevezésű részterületét mutatja be. A 8 állomást felölelő 

ártéri túraút 2.650 m hosszú. A tanösvényt bejárva megismerhetik a Mártélyi holtág kialakulását 

(15. kép). A Tiszai tanösvény az árterek élővilágát tárja elénk. A 6.850 m hosszú ösvény 

szintén 8 állomást tartalmaz. A Vízi tanösvény a Tisza vízi életét és a holtág vízi élővilágát 

mutatja be közel 4 km hosszan. Ezen belül van egy pár száz méteres rész, ami talán a 

legizgalmasabb élményt nyújtja, hiszen korlátokkal ellátott fapallókon juthatunk át a különleges 

hangulatú lápos ártéren. Egyik pillanatban egy holdbéli tájra emlékeztet a látvány, a másik 

pillanatban pedig a világhírű Plitvicei-tavak látványvilágát idézi meg (16-19. kép). A 

tanösvények a számos információs táblának köszönhetően önállóan is bejárhatóak, de igény 

szerint szakképzett túravezető segítségét is igénybe lehet venni. 

Fehér-tó (Szeged)  

Tömörkénytől Szegedig húzódik a látnivalókban és természeti értékekben egyaránt gazdag 

Pusztaszeri tájvédelmi körzet. Fontosabb élőhelyei a szikes és halastavak, morotvák, 

mocsárrétek, homok és szikes puszták. Legnagyobb állóvize a szegedi Fehér-tó, mely egy 

hajdani szikes tóból kialakított halastó rendszer (https://www.knp.hu/hu/szatymaz-szegedi-

feher-to-siraly-tanosveny). 

Ez a hatalmas kiterjedésű tórendszer Szeged északi szomszédságában található, és csaknem 

akkora, mint maga az egész város.  A szegedi Fehér-tó és a sándorfalvi Fertő napjainkban nem 

más, mint egy együttesen több mint 2000 hektáron elterülő halastavak rendszere. Egyúttal a 

szegedi Fehér-tó hazánk egyik legrégebben kutatott madárköltő-és vonulóhelye. Mindezek 
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miatt rendkívül érdekes és különleges élővilággal találkozhatunk itt, a természet és elsősorban 

a madárvilág szerelmeseinek Mekkája ez a terület. 

A Fehér-tó mai formáját azonban csak nem egészen száz évvel ezelőtt nyerte el. Az Algyői-

főcsatorna megépítése és a gátrendszer kialakítása előtt az ország egyik legnagyobb természetes 

állapotú szikes tavaként tartották számon. Ennek megfelelően aszályos nyarakon akár ki is 

száradhatott, a nagyobb hóolvadások után azonban már-már elöntéssel is fenyegette Szeged 

városát. Az egyre fenyegető árvízveszély miatt azonban a 20. század elején Szeged város a 

tóvidék gazdasági hasznosítása mellett döntött, s a halastavakká alakítás alapjaiban változtatta 

meg a szikes tó addigi arculatát. A klasszikus szikes tavi környezet eltűnt, s helyét a 

halastavakra és azok nádrengetegeire jellemző élővilág vette át (20. kép). A változások ellenére 

a tórendszer azonban továbbra is nélkülözhetetlen szerepet tölt be a fészkelő, átvonuló és telelő 

vízimadarak egész tömegei számára. Az ősi Fehér-tó medréből megmaradt szikes puszta pedig 

csapadékosabb években még napjainkban is visszaidéz valamit a hajdani Vadvízországból. 

(http://www.feher-to.hu/index.php/rolunk/a-szegedi-feher-to) 

Van egy szakvezető nélkül is bejárható, kb. 2 kilométeres útvonal, a Sirály tanösvény, amely 

az év bármely szakában látogatható, előzetes bejelentkezés nélkül. A tanösvény a szegedi 

Fehér-tó történetét és gazdag madárvilágát mutatja be. A 3. állomáson, a XI. sz. halastó mellett 

felállított kilátótoronyból jól megfigyelhető a Korom-sziget nyüzsgő sirálytelepe. A másik nagy 

halastórendszert, a Csaj-tavat is kedvelik a madarak: 269 fajt figyeltek meg rajta 

(https://www.knp.hu/hu/szatymaz-szegedi-feher-to-siraly-tanosveny).  

Van egy hosszabb, kb. 5 km hosszú tanösvény a területen, mely a Fehér-tó északi partja mentén 

húzódik. Az útvonal kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a szegedi Fehér-tó régi és új arculatát 

egyaránt megtekinthessük; míg egyik oldalon a halgazdaság sokszáz hektáros halastavai 

húzódnak, addig a túraösvény másik oldalán a hajdani szikes tó megmaradt peremterületét 

képező szikes gyepek fekszenek. A halastavak szegélyén húzódó nádszigetek mellett haladva 

tanúi lehetünk a nádrengeteg nyüzsgő madárvilágának. A rejtett életű nádi énekesmadaraktól a 

sűrűben fészkelő gémfélékig bármi szem elé kerülhet a kiterjedt nádas közelségének 

köszönhetően. Az ösvény másik oldalán, a legeltetett szikes gyepfoltokon ezzel szemben a 

puszták jellegzetes madaraival találkozhatunk. Az útvonal mentén interaktív feladatokat is 

tartalmazó tanösvénytáblák találhatók, melyek informatív módon mutatják be nem csak a 

terület történetét és természeti adottságait, de az aktuális természetvédelmi problémákat és az 

ezek megoldására alkalmazható módszereket is. Okostelefon segítségével az információs 

táblák tartalma angolul is elérhető a helyszínen. emellett egy további vízi tanösvény is található. 

A madárgyűrűző állomás hálóhelyének is otthont adó, mintegy 200 m hosszúságú pallósor a 

Fehér-tó egyik legnagyobb nádszigetét szeli keresztül, amíg a nyílt víz szélén álló leskunyhóig 

jutunk. A tanösvény végén található leskunyhóban ún. detektív üvegablakok biztosítják, hogy 

láthatatlanok maradhassunk a tó vízimadarai számára, lehetővé téve ezzel a madárvilág 

közvetlen közelről történő megfigyelését. Mindezeket viszont csak és kizárólag helyi 

túravezetővel tekinthetjük meg, mivel a tanösvény teljes hosszában magánterületen vezet. 

(http://www.feher-to.hu/index.php/programlehetosegek/tanoesveny) 

A Szalakóta Látogatóközpont szakvezetőivel a tanösvényen kívül lehetőség nyílik megtekinteni 

a látnivalóknál ismertetett, fokozottan védett madárélőhelyeket, madárgyűrűzési bemutatókat 

is tartanak, de talán a legnagyobb szenzációt az az év végén, az őszi darumegfigyelő túrák 

jelentik, amelyhez még fesztivál is kapcsolódik. A daruvonulás látványos jelensége mindig is 

hozzátartozott a magyar alföldi tájhoz. Szerencsére hazánkban kiváló lehetőség nyílik 

megfigyelni ezt a páratlan természeti csodát, a természetes és természetközeli vizes 

élőhelyeinken ugyanis sok tízezres tömegben éjszakáznak a délre tartó darucsapatok. A 

http://www.feher-to.hu/index.php/rolunk/a-szegedi-feher-to
http://www.feher-to.hu/index.php/programlehetosegek/tanoesveny
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Magyarországon töltött pihenőjük alatt a darucsapatok leginkább a mezőgazdasági területeken 

aratáskor elhullott magokat, elsősorban kukoricát fogyasztják, éjszakára pedig a ragadozók elől 

biztonságot nyújtó lecsapolt halastavainkon és sekély vizű szikes tavainkon gyűlnek össze. Az 

október második felében kicsúcsosodó hortobágyi gyülekezésről továbbvonulva a Dél-

Alföldön november közepére éri el maximumát a vonuló darvak száma. A természetes szikes 

tavainkra, mint a pusztaszeri szikes tavak és a kardoskúti Fehér-tó ilyenkor több ezres, a szegedi 

Fehér-tó lecsapolt tóegységeire pedig több tízezres számban húznak be ilyenkor a darvak 

minden naplementekor (21-22. kép). A hazai daruvonulás jelentőségének növekedését jól 

mutatja, hogy a Dél-Alföldön a korábbi néhány ezres gyülekezések az ezredfordulóra átlépték 

a harmincezres számot, napjainkban pedig csak a Fehér-tavon éjszakázó madarak száma elérte 

a hetvenezret. (http://www.feher-to.hu/index.php/programlehetosegek/oszi-darumegfigyelo-

turak) 

Ez utóbbi programlehetőség tehát csak az év egy bizonyos időszakában (október-november), 

kötött időpontokban (napfelkelte-naplemente) és kizárólag szervezett csoportos formában 

érhető el, de akkor viszont annál nagyobb, maradandó élményt nyújt a látogatók számára. Ezért, 

ha ekkortájt járunk a Dél-Alföld ezen részén, akkor egy kihagyhatatlan megállónak tartom 

mindenki számára. 

Tiszai hajózás/kajak-kenuzás (Szeged) 

Ha már utunk során annyi felszíni vízzel találkoztunk (és a sornak még nincs vége), akkor itt 

az ideje kipróbálni azt is, hogy milyen is testközelből egy igazi vízi kaland. Javaslatom az, hogy 

mindezt Szegedről indulva (akár egy rövid városnézés után) tegyük meg. Korcsoporttól, 

létszámtól, fizikai állapottól függően választhatóak különböző vízi járművek erre a célra: kajak, 

kenu vagy akár jogosítvány nélkül vezethető hajó(k) (23-25. kép).  Ezek a vízi túrák adhatnak 

egy kis betekintést a vízi élet rejtelmeibe, ami nagyjából 1 órás hajózástól egészen a fél vagy 

egész napos programot is jelenthetik. Maga az evezés/hajózás már önmagában hatalmas 

élmény, közösség építő program, de a körülöttünk lévő látnivalók sem utolsóak (26. kép). 

Véleményem szerint ez azért lehet még izgalmas, mert akár 1 óra alatt (kishajóval) 

felfedezhetjük Szeged városának jónéhány látnivalóját a vízről (27. kép), és eljuthatunk a Tisza-

Maros torkolatáig is. Ha pedig még több időnk van, akkor akár elindulhatunk felfelé a két folyó 

bármelyikén. A Maroson a vízijármű méretétől függően tudunk nagyobb távolságot is menni, 

hiszen aszály idején nagyon alacsony a vízállás, rengeteg hordaléka miatt pedig gyakoriak a 

homokpadok a vízben, így tehát ez inkább kedvez a kajak-kenu használatának. Szegednél 

nagyon különleges élmény lehet átjutni a két városi híd alatt (28. kép), látni a vízről jellegzetes 

szegedi épületeket (Pick szalámigyár, Novotel Szálló, Belvedere Palota, Szegedi Nemzeti 

Színház, Móra Ferenc Múzeum, Vízi bástya, amely az egyik maradványa az egykori szegedi 

várnak, Klinikai épületek, Dóm tornyai), a híres 1879-es nagy szegedi árvíz 100-ik 

évfordulójára felállított Árvízi Emlékművet és egyúttal eljuthatunk a Boszorkányszigetként 

ismert árteres erdőségig, ahol egykoron 1728-ben 3 nagy máglyán 12 embert megégettek 

boszorkányság vádja miatt (innen kapta a nevét, amely valaha elképzelhető, hogy sziget volt). 

Családi programnak kiváló lehetőség egy igazi kincskereső hajós kaland, mely során 

jogosítvány nélkül vezethető kishajóval lehet elindulni egy páratlanul izgalmas kb. 2 órás útra. 

Hajózás közben meg kell keresni a titkos térképen megadott kikötőt, fel kell fedezni a titkos 

ládát, amiben benne van egy kód és ha azt megfejtjük, akkor miénk a kincs. Mindezt egy helyi 

cég, a Foka Ökokikötő szervezésében lehet elérni (http://www.okokikoto.hu).   

Nagyszéksósi Bivalyrezervátum + Homokháti Quad Szafari (Mórahalom) 
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A dél-alföldi régió első bivalyrezervátumát 2008-ban hozták létre, Mórahalom határában. A 

negyvenöt fiatal állattól azt várták - 15 anyaállat és 30 növendék -, hogy segítenek megtisztítani 

a nádtól a Nagyszéksós-tavat és környékét. Régen a területet a csapadékosabb időszakokban 

(főként a hetvenes években) halastóként hasznosították. A terület gyors kiszáradása a 

nyolcvanas évek végén indult el, 1991-92-ben már alig volt nyílt vízterület. Eddigre a terület 

nagy részét és a tavat szegélyező legelőt összefüggő nádas borította, a tó nagy része pedig 

kiszáradt. A bivalyok telepítését követően a náddal borított területek jelentősen lecsökkentek, 

az újra láthatóan megjelenő nagyobb vízfelület elősegítette a területet elhagyott madárvilág 

visszatérését, az itt még nem fészkelt fajok megjelenését, valamint a növényzet (tavirózsa) újra 

szaporodását. 

A Nagyszéksósi Bivalyrezervátumban a betelepítés óta az egyedek száma folyamatosan 

növekszik. Jelenleg 143 bivaly él ezen a területen, melyek az eredeti természeti környezet 

fenntartásában és alakításában fontos szerepet töltenek be (29. kép). 

A bivaly a paraszti kultúrában Mórahalmon és környékén a gazdaság mindennapos szereplője 

volt. Haszna elsősorban igaerejében rejlett, de tartása praktikus volt, hiszen minden része, teje, 

de a húsa és bőre is jól hasznosítható. A Mórahalmi krónika is említ személyes élményeket és 

kötődéseket feldolgozó történetet a bivalyok erejéről és makacsságáról (30. kép). 

 

Napjainkban házi körülmények között történő bivalytartásról nem tudunk, de a lakosság 

körében még sokan őriznek bivalyokhoz kötődő emlékeket gyermekkorukból. 

 

A bivalyrezervátumot mind a helyiek, mind a környéken élők és a turisták is rendszeresen és 

szívesen látogatják. Területe körbejárható, gyakran a kerítéshez közel legelésző állatok egészen 

közelről is megfigyelhetők (31. kép), illetve a terület mellett elhelyezett magaslesről az egész 

táj átlátható (32. kép). A rezervátumot körülvevő puszta képe és hangulata, a határtalanság 

érzete, az élő táj folyamatosan változó képe lenyűgözi az idelátogatót, átélhetővé teszi az Alföld 

hamisíthatatlan hangulatát (33. kép). 2014.04.11-e óta a Csongrád Megyei Értéktárnak is eleme. 

(https://www.morahalom.hu/nagyszeksosi_bivalyrezervatum) 

Mindezen csodavilág felfedezésére egy igazán interaktív és élményközpontú módját 

választanám a javasolt túraútvonal során. A Homokháti Quad Szafari csapata évek óta szervez 

quados bejárásokat. Ezek kisebb vagy nagyobb csoportokban, túravezetővel és minőségi 450-

500 köbcentis járművekkel zajlanak, melyek között vannak teljesen automaták és félautomaták 

is. 

A program oktatással együtt körülbelül 3 órás, az útvonal kb. 35 km-es. A túra során különböző 

helyszíneket lehet testközelből felfedezni, melyek közül csak az egyik a fent említett 

Bivalyrezervátum (34-36. kép).  

Maga a Nagyszéksós-tó is nagyon különleges megálló, hiszen az 1970-es években még 

halastóként hasznosították, majd a terület gyors kiszáradásával a 90-es évek elejére már alig 

volt nyílt vízterület. Ennek következményeként a területen elszaporodott a nád, így sok itt 

fészkelő madárfaj számára, többek között a fokozottan védett bölömbika és a barna rétihéja 

számára már kevésnek bizonyult a nyílt víz. Ennek visszafordítására, és a terület eredeti 

állapotának visszanyerése céljából telepített be bivalyokat a Mórahalmi Önkormányzat, mely 

program maradéktalanul meghozta a várt eredményt, hiszen az állatok kirágták a nádat, így a 

tó újra életre kapott. 

https://www.morahalom.hu/nagyszeksosi_bivalyrezervatum
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Nem messze található egy másik tórendszer, melynek neve Madarász-tó. A Madarász-tavat a 

szél és a belvízi erózió alakította, nevét az egykor ott lakó Madarász családról kapta. Ma egy 

kb. 4,5 km hosszú, 250-400 méter széles, 5 tóból álló tórendszert találunk itt, melynek kivételes 

madárvilága 58 költő madárfajt számlál. Többek között a gémfélék, a gulipánok és a gólyatöcs 

is megtalálható itt, a mélyebb vízű tóegységekben gyakori látogatók a vöcsökfélék is. 

Madarász-tó különlegessége a kiterjedt fehér tündérrózsa állomány, amelyen fattyúszerkő-telep 

alakult ki. Jelenleg a tavat halastóként hasznosítják. 

Egy igazi unikum lehet a következő megállónk, ahol orosz repülőgépeket találunk. Mórahalom 

és Domaszék között elhelyezkedő 2 db Antonov-2-es (ismertebb nevén AN-2, Magyarországon 

Ancsa becenévre keresztelt) egymotoros, duplafedelű repülők kedvelőinek, szerelmeseinek 

kuriózum ez a túraállomás. A ma már nyugdíjba vonult légi munkásokat egykor mezőgazdasági 

célra használták. A közel 70 éves konstrukcióból még a mai napig számos példány szolgálatban 

van, többnyire ejtőernyőzési, túrarepülési és mezőgazdasági funkciókat töltenek be. Az itt 

található két példány 1986-ban és 1997-ben került hazánkba a 18000 gyártott egy-egy 

darabjaként, melyek a pilóták elmondásai alapján az egyik legkezesebb repülőgép a világon. A 

gép mai napig a legnagyobb egymotoros, kétfedelű repülőgép (37. kép). 

Végül egy kis történelmi érdekességgel is 

megismerkedhetünk: „a Tito bunkerekkel”. Az itt 

megmaradt néhány bunker az egykori délszláv 

vezetőről, Titoról kapta a nevét, hiszen egy esetleges 

Jugoszláv támadástól védték volna meg az országot. A 

hivatalosan "Déli védelmi rendszernek" hívott katonai 

védvonal mintegy 630 km hosszan húzódott 

Magyarország déli határán, és közel 5500 építmény 

tartalmazott (bunkert, óvóhelyt, erődöt, tüzelőállást, 

lövészárkot, figyelőt..stb.). A tervek szerint 270 

zászlóaljnak adtak volna helyet, de katonai célokra 

végül sohasem használták őket. A legtöbbjüket 

elbontották, vagy azok a gazdák kapták meg, akiknek a földjükön épültek 

(http://www.quadsafari.hu). 

 

Konkrét programjavaslat/túraleírás: 

4 nap/ 3 éjszakás tematikus programjavaslat az aktív turizmus természeti és kifejezetten 

vízhez kötődő látnivalóinak bemutatásával 

Javasolt szállások (4*): 

1. éjszaka: Grand Hotel Glorius (Makó) 

2. éjszaka: Art Hotel Szeged 

3. éjszaka: Colossseum Hotel (Mórahalom) 

1.nap: Makó  

A reggeli/délelőtti órákban érkezés Makóra. Rövid séta a belvárosban majd kimegyünk a Maros 

partjára. Először a lombkorona sétányt fedezzük fel (kb. 30-40 perc), ahol a természet szépségei 

mellett, interaktív feladatok várnak ránk, majd a sétány végén lehetőség van egy 18 méter 

http://www.quadsafari.hu/
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magas toronyból lecsúszni. Ezt követően átmegyünk a Maros Kalandpartra, ahol akár ebédelni 

is tudunk. Itt ki lehet próbálni a gyerek és/vagy felnőtt kalandpályát, lehet strandolni és a 

legizgalmasabb rész talán a Maros fölött átívelő drótkötelpálya, ezen is átcsúszhatunk vagy akár 

magaslati biciklizést is kipróbálhatjuk. Javasolt eltölthető idő: min. 2-3 óra (korosztálytól és 

preferenciától függően). Végül teszünk egy rövid sétát az ártérben húzódó tanösvény elején, 

ahol tovább ismerkedünk a Maros környéke élővilágával, a terület kihasználási módjaival. Este 

elfoglaljuk szállásunkat, vacsora. Opcionális lehetőség: éjszakai fürdőzés a híres Hagymatikum 

gyógyfürdőben, mely Makovecz Imre tervei alapján készült 2012-ben és a város leghíresebb 

attrakciója. 

 

2.nap: Mártély – Fehér-tó – Szeged (101 km) 

A reggelit követően Mártélyra utazunk (Makó-Mártély 46 km, kb. 1 óra). A délelőtt folyamán 

felfedezzük a Mártélyi Tájvédelmi Körzet természeti szépségeit. Sétálunk a kiépített 

tanösvényen és közben ismét töltődünk a Tisza-holtág különleges növény-és állatvilágának 

látványából. Ha augusztus közepén érkezünk, akkor találkozhatunk az itteni híres művésztelep 

képviselőivel és akár meg is figyelhetjük testközelből, hogyan alkotnak a festői táj inspirálása 

által. Opcionális lehetőség csónakázásra vagy akár ebédelésre is. Javasolt időtartam: 2-3 óra. 

Mártélyról átmegyünk a Szeged melletti hatalmas tórendszerhez, a Fehér-tóhoz, melynek nagy 

része a Kiskunsági Nemzeti Park részét képezi és nagyon különleges madárvilággal rendelkezik 

(Mártély-Fehér tó 41 km, kb. 1 óra). Ha nem ebédeltünk Mártélyon, akkor érdemes megkóstolni 

a tavak mellett lévő ismert halászcsárda finom halászlevét vagy halételét, melyeket a tavakban 

kinevelt halakból frissen készítenek. Ezt követően barangolhatunk az itteni ún. Sirály 

tanösvényen, töltődhetünk a végeláthatatlan pusztaság, nádas, erdőség, tavak harmóniájából 

(táv kb. 2 km). Ha október-november táján érkezünk ide, akkor mindenképpen érdemes 

naplementéhez időzíteni az érkezést, mert ez esetben szervezett túra keretében hatalmas élmény 

az őszi daruvonulás megtekintése. Javasolt időtartam: 2-3 óra 

Ezt követően napunk utolsó állomása a Napfény Városa, Szeged lesz (Fehér-tó-Szeged 14 km, 

kb. 25 perc). Érkezés után érdemes elfoglalni a szállást és ha még van erőnk, akkor egy esti séta 

a kivilágított mediterrán hangulatú belvárosban igazán szép befejezése lehet napunknak.  

3.nap: Szeged – Mórahalom (21 km) 

Reggeli után, ha van kedvünk és időnk engedi, akkor nappali fényben is érdemes egy kicsit 

körbejárni Szeged legszebb részeit: mindenképpen javasolt elsétálni a szállástól néhány lépésre 

lévő Dóm térre, ahol megtekinthetjük Magyarország hét csodájának egyikét, a Fogadalmi 

templomot. Nyári időszakban a templom előtti nagy téren van felállítva a legnagyobb városi 

attrakció, a Szegedi Szabadtéri Játékok színpada és nézőtere. Aki szeretne a magasból 

rátekinteni a városra, annak javasolt felmenni a Dóm tornyába, mivel kilátójából mesés 

panoráma tárul elénk (belépős). Javasolt időtartam: 1-2 óra.  

Sétánk után menjünk le a Tisza partjára, és fedezzük fel Szeged főutcáját a vízről: bérelhetünk 

kajakot vagy kenut, így egy aktív mozgásforma segítségével tehetjük meg mindezt. Ha viszont 

inkább a kényelmesebb módját szeretnénk, akkor kishajót is bérelhetünk (ált. 4-6 fős), amellyel 

jogosítvány nélkül is könnyedén végig suhanhatunk a Tisza szegedi szakaszán, egészen a Maros 
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torkolatig. Gyerekes családoknak kifejezetten jó lehetőség mindezt összekötni egy kincskereső 

programmal, ezzel még izgalmasabbá téve a hajókázást. Javasolt időtartam: 1-2 óra  

Ezt követően fakultatív ebédelési lehetőség akár egy autentikus Tisza-parti halászcsárdában, 

vagy Szeged bármely más vendéglátóhelyén. Ha nem Szegeden szeretnénk ebédelni, akkor 

induljunk ki Mórahalomra, ahol a Bivaly Bowling Club&Bar különleges étlapjáról 

választhatunk olyan helyi specialitást is, mint a bivalyhús leves, vagy a bivaly pizza 

(Mórahalom, Röszkei út 17-19.).  

Napunkat Mórahalmon folytatjuk (Szeged-Mórahalom 21 km, kb. 30 perc), ahol ismét egy 

aktív programban lehet részünk. A Homokháti Quad Safari jóvoltából egy kb. 3 órás quadozásra 

indulunk, melynek keretében felfedezzük a környék látnivalóit – Bivalyrezervátum, 

Nagyszéksós-tó, Madarász-tó, Tito bunkerek, orosz repülőgépek. A szervezett túrák mindig 

oktatással indulnak és minden szükséges felszerelést biztosítanak. Javasolt időtartam: 3 óra. 

Az esti órákban elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora.   

4.nap: Mórahalom (fakultatív nap) 

Reggeli, majd utána akár haza is lehet indulni, de ha még van idő és kedv, akkor érdemes 

legalább egy fél napot Mórahalmon eltölteni. Egy nagyon jó programlehetőség a Szent Erzsébet 

gyógyfürdő lehet, ahol kipihenhetjük az elmúlt napok fáradalmait. Hazafele úton pedig még 

beiktathatjuk az itteni mini Magyarország (Ezer Év Parkja) makettjeit a látnivalók sorába. 

 

Hagyományok a Dél-Alföldön: a hungarikumok nyomában a 21. században 

 

„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz.” - Vörösmarthy Mihály 

„ Ne az ősöket kövesd, hanem azt, amit az ősök is követtek” – Kassai Lajos (világbajnok 

lovasíjász) 

A fenti két olyan idézet, mely rávilágít arra, hogy milyen fontos egy nép életében és 

megmaradása szempontjából ismerni a múltját és tudni, hogy mely értékek mentén működtek 

őseink, mert ez lehet jövőnk záloga. A hagyományainkat nem csupán megőrizni kell, sokkal 

inkább megérteni és megélni azokat. Az emberektől elzárt hagyományőrző ereklyék nem 

feltétlenül segítenek abban, hogy a jelen és a jövő problémáit a múlt tapasztalatai segítségével 

könnyebben megoldjuk. 

Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a hagyományos értékekkel megismertessük a jelen és a 

felnövekvő generációkat, és minél több interaktív programon keresztül ne csak lássák, hanem 

tapasztalják ezeknek a nemzeti kincseknek az értékét. 

A Dél-Alföld kifejezetten gazdag a népi értékekben, hiszen a 17. századtól kezdve jellemzőek 

a tanyák és a tanyás jellegű településszerkezet. A tanyasi emberek élete, a megélhetést hozó 

hétköznapi munkái számtalan olyan hagyományt rejtenek, melyeket a legautentikusabb 

környezetben, itt a Dél-Alföldön kell bemutatni. 

Mivel sokan nem szánnak napokat a Dél-Alföld felfedezésére, az előző 4 napos 

programjavaslatommal ellentétben, most egy rövidebb, 2 napos lehetséges túraútvonalat 
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szeretnék bemutatni a régióban fellelhető néhány hungarikum köré csoportosítva. 

Természetesen ez is bővíthető, vagy akár 1 naposra is csökkenthető. Elsősorban itt a 

gasztronómia szerelmeseinek kedvezek, ugyanis leginkább a Dél-Alföld ízei kerülnek terítékre. 

Teszem ezt azért, mert a magyar ember mindig is nagyon szeretett enni-inni, nincs ez most sem 

másképp, ezért hiszem, hogy a kulináris érdekességekkel fogékonyabbá lehet tenni a 21. 

századi embert hagyományai és értékei megismerésére. Programtervemben lesz olyan elem is, 

amely jelenleg még ebben a formában nem elérhető, de véleményem szerint sokkal vonzóbbá 

lehetne vele tenni a fiatalabb korosztály számára is nemzeti értékeinket. 

Az útvonal címe egy ismert és klasszikus marketing modellről kapta a nevét (4P modell – 

Edmund Jerome McCarthy 1960). A 4P angol rövidítése a 4 fontos alapegységnek, amelyre 

építeni kell egy marketing startégiát. Ez a termék (product), az ár (price), a hely (place), és 

maga a népszerűsítés (promotion). A négy elem mindegyikére kell hangsúlyt fektetni annak 

érdekében, hogy megszülethessen a kívánt eredmény. Ebből kiindulva én is kiragadtam 4 p 

betűvel kezdődő dél-alföldi hungarikumot, amelyek egymást erősítve és kiegészítve adhatnak 

egy komplex képet az ide látogatóknak. Természetesen a hungarikumok köre ennél jóval 

bővebb a Dél-Alföldön, de véleményem szerint ha ezt a 4 elemet sikerül átütően bemutatni, 

akkor sokkal közelebb kerülhet a vendégekhez (legyen az magyar vagy külföldi) a nemzeti 

identitás mibenléte. 

II. tematikus túraútvonal leírása: #menő hungarikumok 4P-je a Dél-Alföldön 

(paprika, pálinka, piros rózsa, Pick szalámi) 

 

A túraútvonal elemei részletesen: 

Paprika (Röszke – Paprika Molnár) 

A fűszerpaprika a 16-17. században, török közvetítéssel, eleinte a bors helyettesítésére került 

be a Balkánra, majd a Kárpát-medence területére. „Szeged környékén feltehetőleg a szeged-

alsóvárosi ferencesek kezdték el termeszteni a paprikát, majd innen terjedt el a környékbeli 

tanyavilágban. Szeged környéke, a Tisza folyó völgye, különösen alkalmas a paprika 

termesztésére: a magas napsütéses órák száma, a talajadottságok, a szegediek termesztési 

tapasztalatai és kísérletező kedve mind hozzájárultak a paprika sikeréhez, formálták a szegedi 

paprika színét, ízét, aromáját. A 19. század végére a paprika – tört, zúzott, őrölt, egész formában 

– Szeged vezető kereskedelmi árujává nőtte ki magát.” Ennek a titka pedig az volt, hogy a 

szegediek szinte egyből külföldre kezdtek termelni, a szegedi paprika óriási mennyiségben 

került a külföldi piacokra és kis idő múltán egész Európában a legjobb minőségű 

fűszerpaprikaként tartották számon. „A két világháború között több, mint tízezer ember 

foglalkozott paprikahasítással, 20 paprikamalom működött, egyenként legalább 15-20 fő 

alkalmazottal.” (Hungarikumok Gyűjteménye – Agrárminisztérium kiadványa 2019) 

A szegedi paprika legnagyobb „marketingese” Szent-Györgyi Albert volt, aki 1937-ben Nobel-

díjat is kapott a C-vitamin felfedezéséért, amit köztudottan szegedi paprikából nyert ki. Sokféle 

legenda kering ezzel kapcsolatban, de az egyik szerint Szent-Györgyi felesége egyik este 

paprikasalátát készített vacsorára és kérte férjét, hogy egye meg, mert nagyon egészséges. A 

világhíres kutató viszont nem szerette ezt az étket, de ezt sosem merte megmondani szeretett 

kedvesének, így inkább titokban elcsomagolta hogy ne legyen szem előtt és bevitte a 

laboratóriumába. Szent-Györgyit érdekelte, hogy miért mondják olyan egészségesnek, ezért ott 
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megvizsgálta a paprikákat, és akkor jött rá, hogy milyen magas koncentrátumban tartalmazza 

az általa kutatott hexuronsavat (ez lett a C-vitamin később). Molnár Anita, a Paprika Molnár 

ügyvezetője és a szegedi paprikatörténet jeles kutatója ezzel kapcsolatban rávilágított arra, hogy 

bár Szent-Györgyi mindig szegedi paprikaként emlegette azt a növényt, amiből kinyerte nagy 

mennyiségben a C-vitamint (többszöröse volt, mint a citrusféléknek), valójában szinte biztos, 

hogy nem az volt. Ugyanis a szegedi paprika név csak és kizárólag a fűszerpaprikára 

használható. Ellenben több, mint valószínű, hogy Szent-Györgyi felesége nem fűszerpaprikából 

hanem étkezési paprikából készített salátát, de ez a kis keveredés nagyon jól jött az akkori 

paprikatermesztőknek, hiszen még inkább megdobta a szegedi paprika iránti keresletet. 

Állítólag a szegedi paprikatermesztők írtak is a Nobel-díjas tudósnak egy színhez szóló levelet 

megköszönvén, hogy ezzel segítette a paprika népszerűsítését annak élettani előnyeit kiemelve.  

A röszkei Paprika Molnár Kft. az egyetlen olyan cég jelenleg, amely nemcsak paprika 

feldolgozással foglalkozik, hanem a malom mellett egy egyedülállóan sokszínű és értékes 

Paprika Múzeumot is működtet, amelyben szeretné megismertetni a szegedi paprika történetét, 

érdekességeit a látogatókkal (38.kép). 

Véleményem szerint ez a kiállítás egy nagyon jó anyag arra, hogy a 21. század embere 

megismerje a szegedi paprika történetét, termesztésének és elkészítésének folyamatait, amely 

nagyon komoly fizikai munkát és szaktudást igényelt. Itt bemutatják azokat a régi eszközöket, 

amelyekkel egykoron pl. törték, zúzták vagy szitálták a paprikát, valamint meg lehet kóstolni a 

különböző fajtájú paprikaőrleményeket is (39-42. kép). 

Pálinka (Deszk – Gong Pálinkaház) 

„A pálinka név olyan alkoholos italt jelöl, mely Magyarországon termesztett vagy vadon 

termett gyümölcsből készített gyümölcspárlat. Cefrézését, lepárlását, érlelését és palackozását 

is Magyarországon végezték. A pálinkát nem lehet ízesíteni, színezni, édesíteni még a termék 

végső ízének lekerekítése érdekében sem.” (Hungarikumok Gyűjteménye – Agrárminisztérium 

kiadványa 2019) 

A pálinka igen régóta – 14. századtól – a magyarság életét kísérő ital és szervesen hozzátartozott 

mindig is a magyar családok életének legfontosabb eseményeihez, ünnepeihez. A jó pálinka 

titka a minőségi alapanyagokban, a gondos odafigyelésben és a megfelelő szaktudásban rejlik. 

Magyarországon sajnos a pálinkafogyasztás kultúrája csak nyomokban van meg, bár saját 

italunk, mégsem tudjuk sokszor, hogyan kell úgy inni, hogy abból ne legyen rosszullét. 

Szeged mellett, Deszken 2017 óta működik egy olyan pálinkaház, mely rövid idő alatt óriási 

eredményeket ért el. A Gong Pálinkaház immár kétszeres nemzetgyőztes, több hazai- és 

nemzetközi díjat is elnyert már tételeivel, melyek kifejezetten a környező kistérségek 

gyümölcseiből készülnek, ezzel is erősítve a termékeik helyi jellegét. Küldetésük, hogy az 

emberek megismerjék a jó pálinka ismérveit és annak fogyasztásáról is minél többet tudjanak 

meg. Ennek érdekében betekintést nyújtanak üzemükbe is, ha nagyobb létszámú érdeklődés 

van rá, ahol megmutatják a pálinkafőzés folyamatát, annak lehetséges buktatóit, míg végül egy 

látványfőzővel felszerelt hangulatos helyiségben a kiváló végtermék(ek) kóstolására is van 

lehetőség (43-45. képek).  

A pálinkakóstolás mellett a finom falatok is megjelennek, helyi szarvasszalámis szendvicsekkel 

(46. kép), de akár egy közös főzés élményével kiegészítve az ízhatást. Egy szintén hungarikum 
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étel elkészítésével felteheti a pontot az i-re, ugyanis a Pálinkaház területén van lehetőség 

bográcsgulyás készítésére is. 

Piros rózsa (Szőreg) 

Mondhatjuk, hogy az egyik „legújabb” hungarikumról van szó – természetesen nem csak a 

piros változata – hiszen a szőregi rózsatő 2020-ban került be ebbe a kiváltságos körbe. Ez 

hazánk egyetlen nagy rózsatermesztő tájkörzete, a Magyarországon termelt rózsatövek 98 

százalékát a Szőreg környéki területeken termelik.  

A szőregi rózsatő külföldön is jó hírnévnek és elismerésnek örvend, az évente megtermelt 4-5 

millió darab döntő többsége exportálásra kerül. A rózsatermesztés környezeti feltételei közül a 

legfontosabb a fény. A szőregi rózsatő minőségét a napsütéses órák száma mellett nagyban 

meghatározza a naphossz, a fényerősség, valamint a fényenergia is. Szőreg környéke 

Magyarország legmelegebb nyarú és legjobb fényellátottságú vidéke. (http://szoregirozsa.hu) 

Maga a rózsatermesztés több, mint száz éves múltra tekint vissza, egy nagyon körülményes és 

sok munkát és szaktudást igénylő folyamat. Bár a technológia fejlődést sok mindent 

megkönnyíthet, de vannak olyan folyamatok (pl. szemzés), amely továbbra is kézi munkával 

zajlik, általában a nyár közepén, a legnagyobb melegben. Maga a termesztés általában több 

generációs családi gazdaságokban folyt évtizedeken keresztül, mára azonban nagyon 

megcsappant azon termelők száma, akik még hajlandóak a „virágok királynőjének” 

szolgálatában dolgozni és évről évre megtermelni a világhírű rózsatöveket.  

Véleményem szerint ezt a csodanövényt semmiképpen sem szabad hagyni elveszni. Az, hogy 

idén hungarikumi védelem alá került a rózsatő is azt mutatja, hogy óriási értéket képvisel. 

Ennek turisztikai vetülete már elindult annyiban, hogy minden évben megrendezésre kerül a 

Szőregi Rózsafesztivál, amikor egy hatalmas felvonulás keretében mutatják be a szebbnél szebb 

virágokat a nagyközönség számára (47-50. kép). Szerencsére ez évről évre egyre népszerűbb 

program, és nem csak a helyiek számára. Ehhez kapcsolódhat egy interaktív program is, 

melynek keretében a látogatók kimehetnek egy rózsaföldre és ott testközelből találkozhatnak a 

megszámlálhatatlanul sok színpompás virágsorral (51-52. képek) és akár egy rövid bemutatás 

keretében, ő maga is közelebb kerülhet a termesztés folyamataihoz, betekintést kaphat annak 

értékeibe, hogy ha esetleg otthon is elültetne néhány rózsatövet, akkor mire figyeljen oda. 

Ennek a programjavaslatnak az optimális időszaka júniustól szeptemberig, a turisztikai 

főszezon időszakában van. 

Pick szalámi (Szeged)  

A Pick szalámi évszázados hagyományon alapuló, sertéshús és sertésszalonna felhasználásával, 

titkos fűszerezéssel, bélbe töltve, hideg füstöléssel, szárításos érleléssel készült, nemespenész-

bevonatú termék. A szalámikészítés alapját a Dél-Alföld kedvező adottságai jelentették a 

növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez. Ez a földrajzi környezet és az ehhez párosuló 

szakértelem lehetőséget adott a 19. század második felétől a jellegzetes tulajdonságokkal bíró 

szalámisértések tenyésztéséhez. A Pick szalámi kiemelkedő tulajdonságait, a harmonikus illatot 

és az egyedi ízt a helyi sajátosságok adják. Az alapanyag jellegzetessége, a szalámigyártás 

hagyományőrző gyártástechnológiája, a Tisza közelségéhez kapcsolódó klimatikus viszonyok 

(„ a hűs tiszai levegő teszi olyan finommá a Pick szalámit”), a penészflóra jelenléte, a megőrzött 

– szalámimestertől szalámimesternek átadott – mesterségbeli tudás, mind-mind hozzájárultak 
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ahhoz, hogy a ma már hagyományos terméknek számító szegedi téliszalámi meghódítsa a 

világot. 

Igen ám, de mit lát ebből a mai 21. századi ember, aki érdeklődik a hagyományos szegedi 

téliszalámi iránt? 

A magas árat igen, de a mögötte lévő értéket, kemény munkát és évszázados hagyományos 

technológiát már kevésbé. Sajnos amióta bezárt a Pick szalámi és Szegedi Paprika Múzeum 

(2018), azóta az utolsó kézzel fogható tudást bemutató helyszín is eltűnt Szegedről és az 

érdeklődőnek nincs lehetősége testközelből megismerni a Pick szalámi titkát.  

A múzeum pótlására egy modern megoldás született a Pick Zrt. részéről a szalámikészítés 

bemutatására. Ugyan a gyárlátogatás többek között élelmiszerbiztonsági okokból nem 

kivitelezhető, de a modern technológiának köszönhetően ez mégis lehetséges, hiszen a Picknél 

kialakítottak egy virtuális bemutatótermet (https://pickmuzeum.hu), ahol online (vagy akár 

mobilapplikáción keresztül) végig vezetnek minket és rengeteg érdekességet meg lehet tudni a 

szalámi és a Pick család történetével kapcsolatban. Az applikáció már egy nagyon hasznos 

dolog, főleg a fiatalabb korosztály számára, de ennek véleményem szerint akkor van igazán 

nagy vonzereje, ha VR szemüveg segítségével tényleg kézzel foghatóvá tesszük az élményt. A 

szegedi Belvárosi Mozi egy Európai Uniós fejlesztésnek köszönhetően rendelkezik ilyen VR 

szemüvegekkel, megfelelően felszerelt VR és AR szobával (53-54. képek), ezért én úgy 

gondolom, hogy a jövőben érdemes lenne összefogni a két cégnek annak érdekében, hogy az 

érdeklődők tényleg megismerhessék modern formában az egyik legismertebb hungarikum 

történetét.  

+1: Tisza halászlé 

Ugyan nem P betűvel kezdődik, de mégis kihagyhatatlannak tartom a sorból – ha már a kulináris 

értékek bemutatására fűztem fel útvonalamat – a tiszai halászlé megkóstolását. Mindezt nem is 

akárhol tenném, hanem egy autentikus Tisza-parti halászcsárdában (pl. Kiskőrössy vagy Öreg 

Kőrössy Halászcsárda). „A klasszikus Tiszai halászlé a fehérhúsú halakból, a ponty fejéből, 

farkából és hagymából készülő alaplé készítésével kezdődik, majd a passzírozás után a felöntött 

alaplébe kerül a só, a piros paprika, s a pontyszeletek. (55. kép) A Tiszai halászlé, amellett, 

hogy jellegzetes étele a Tisza-mentének, maga a tovább élő halászhagyomány. AZ alapanyagok 

tekintetében szigorúan őrzi az ősi halászkultúrát…” (Hungarikumok Gyűjteménye – 

Agrárminisztérium kiadványa 2019) 

A tiszai halászélet megismeréséhez pedig mindenképpen ki kell próbálni, hogy milyen hajózni 

Szeged egykori főutcáján, a Tiszán. Ehhez bérelhető hajóval (4-10 fő között, igénytől függő 

méretben) mi magunk is jogosítvány nélkül (rövid betanítást követően) vezethetjük a vízi 

járgányt és felfedezhetjük a különleges tiszai környezetet és Szeged vízről látható érdekességeit 

(56. kép). Érdemes egészen a Boszorkányszigetig lemenni, majd a Tisza-Maros találkozásáig 

felmenni a vízen. Ha magasabb a vízszint, akár még egy rövid időre a Marosra is be lehet térni, 

amely sokkal kanyargósabb, vadregényesebb folyó ezen a szakaszon, sok homokpaddal, hiszen 

rendkívül nagy mennyiségű hordalékkal rendelkezik. 

+2: Tiszavirágzás 

Ráadásul, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy az év azon időszakában van alkalmunk hajózni 

a Tiszán, amikor a kérészek híres násztáncukat járják, akkor még egy igazán különleges 

https://pickmuzeum.hu/
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hungarikummal is megismerkedhetünk utunk során. A Tiszavirágzás, mint természeti 

látványosság, a szőregi rószatővel egy időben, 2020-ban kapta meg a legmagasabb szintű 

védettséget. Az esemény csupán néhány napig tart, általában június közepén (időjárástól 

függően változhat az időpontja és az intenzitása) és ilyenkor a nyugodtabb vizeken akár 

milliónyi kérészt is lehet látni egészen közel a víz felszínéhez. Ezek a kérészek, a Tiszavirágok, 

Közép-Európa legnagyobb kérészei, és körülbelül 3 évig várják az iszapban lárvaként, hogy 

arra a néhány órára kifejlett rovarként eljárhassák násztáncukat (57-58. képek ). Mivel ilyen 

sokáig várakoznak és csak nagyon rövid ideig élnek a víz felett, innen jött a mondás: ha 

valamire szintén nagyon sokáig kell várni és végül nagyon rövid ideig tart, akkor arra szokás 

mondani, hogy kérészéletű.    

+3 Szőregi csata 

Ha már hagyományokról van szó, és Szőregen járunk a rózsák miatt, akkor mindenképpen meg 

kell említsek egy másik nagyon különleges hagyományőrző eseményt. Ez kifejezetten nagy 

élményt jelenthet elsősorban a gyermekeknek és a férfiaknak, illetve azoknak, akik vonzódnak 

a régi fegyverek, katonai öltözékek, és a történelmi csaták iránt. Éveken keresztül ugyanis 

mindig augusztus első hétvégéjén rendeztek meg az 1848-49-es szabadságharc egyik híres 

csatájának, a szőregi csatának az emlékére egy látványos hadászati bemutatót a Szegedi III. 

Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Ilyenkor korhű jelmezekben több 

száz lovas, gyalogos és tüzér érkezett, hogy eljátsszák és felelevenítsék a régmúlt eseményeit a 

látogatók nagy örömére (59-62. kép).  

Ez a csata 1849. augusztus 5-én zajlott Szőregnél, ahol a magyarok sereg Dembinski lengyel 

tábornok vezényletével vereséget szenvedett a Haynau vezette császári-királyi csapatoktól. 

Tartozik ehhez az eseményhez még egy legenda is, mely szerint Haynau az akkori szegedi 

városháza tornyából figyelte a csata eseményeit. Amikor 

a magyarok megtudták, hogy a fővezér hol van, belőttek 

egy ágyúgolyót a egyenesen a városháza tornyába. Ez a 

golyó nem találta el Haynaut, de beragadt a toronyba és 

később, amikor a szegedi nagy árvíz után lebontják az 

épületet és felépítik az újat, akkor emlékképpen betettek 

az új toronyba egy ágyúgolyó másolatot, amely a mai 

napig ott látható.  

Sajnos az elmúlt néhány évben anyagi támogatás 

hiányában már nem tudták megrendezni ezt a különleges 

eseményt, de úgy vélem fontos lenne újra a hagyományőrzők mögé állni, mert ez a csata méltó 

módon emlékezett meg elődeink küzdelmeiről és tette a mai ember számára is emberközelivé 

a 19. század közepének eseményeit. Elsősorban a fiúgyermekek számára ez egy olyan példát 

adhat, melyben megmutatkozik a bátorság, a küzdeni tudás, az együttműködés és  haza 

védelme, melyek napjainkban már más formában, de fontos értékek kellene, hogy legyenek. 

Tehát ez a programjavaslat is csak nagyon feltételes módban szerepel, hiszen kérdés, hogy a 

jövőben sikerül-e vinni tovább a megkezdett hagyományt. Ha megrendezik a bemutatót, akkor 

az mindig augusztus első hétvégéjének vasárnap délelőttjére kerül, ekkor vannak a 

leglátványosabb jelenetek, így ebben az esetben az alábbi túraútvonalat mindenképpen ehhez a 

programhoz kell igazítani.  
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Konkrét programjavaslat/túraleírás: 

2 nap/1 éjszakás gasztro-program a Dél-Alföld néhány jellemző hungarikumának 

megismerésére 

Javasolt szállás: Szeged – Art Hotel**** 

1.nap: Röszke – Szeged – Szőreg – Deszk – Szeged (33 km) 

 

A reggeli órákban érkezés Röszkére, a Molnár Paprika Malom és Múzeum megtekintésére. 

Interaktív tárlatvezetésünk során megismerkedünk a szegedi paprika történetével, előállításával 

és kóstolási valamint vásárlási lehetőség is lesz a friss paprikaőrleményekből. Javasolt 

időtartam: 1-1,5 óra. 

Majd átutazunk a Napfény Városába, Szegedre (Röszke-Szeged 13 km, kb. 15 perc), ahol egy 

rövid séta keretében felfedezzük a belváros legszebb részeit (Dóm tér, Tisza-part, főtér, Kárász 

utca, Dugonics tér). Sétánk során gyönyörködhetünk a mediterrán hangulatú terekben, 

épületekben és ha időnk és kedvünk engedi, fakultatív ebédelési lehetőség egy helyi kézműves 

vendéglátóhelyen (pl. Napfény Műterem/Rudi és Fickó/Cirmi gasztrokocsma/Hági Udvar). 

Javasolt időtartam: 2-3 óra. 

Kora délután átmegyünk Szőregre és megtekintünk egy gyönyörű rózsaföldet (Szeged-Szőreg 

10 km, kb. 17 perc). Testközelből vizsgálhatjuk meg a hungarikum rózsatöveket és 

ismerkedhetünk a rózsatermesztés munkaigényes folyamataival. Javasolt időtartam: 30 perc. 

Ezt követően pedig átutazunk Deszkre, ahol a díjnyertes Gong Pálinkaház természetközeli 

gyönyörű üzeméhez megyünk (Szőreg-Deszk 4 km, kb. 10 perc). A kétszeres nemzetgyőztes 

pálinkaház kulisszatitkaiba is beleshetünk egy üzemlátogatás keretében, majd a díjnyertes 

pálinkákat is megkóstolhatjuk néhány finom falat kíséretében. Javasolt időtartam: 3 óra. 

Ezt követően az esti órákban visszamegyünk Szegedre (Deszk-Szeged 6 km, kb. 15 perc), 

elfoglaljuk szállásunkat, vacsora. 

2.nap: Szeged 

Reggeli után, ha előző napunkba nem fért bele, akkor a szegedi városnézést erre a napra is 

áttehetjük vagy akár folytathatjuk. Javasolt időtartam: 1-2 óra. 

Ezt követően kimegyünk a kikötőbe (FOKA Ökokikötő) és kishajóval felfedezzük a tiszai életet 

és a várost egy különleges perspektívából. A kishajó (4-10 fő) jogosítvány nélkül is vezethető, 

egy gyors továbbképzés után bárki hajóskapitánynak érezheti magát és kipróbálhatja, milyen 

átvezetni a szegedi hidak alatt, eljutni a Boszorkányszigetig vagy éppen a Maros torkolatig. Ha 

az év azon szakában vagyunk (június közepe-vége), amikor épp a tiszavirágzás zajlik, akkor 

egy nyugodtabb szakaszon felfedezhetjük a gyönyörű kérészeket is. A hajózás javasolt 

időtartama: min. 1 óra. 

Hajózást követően ebéd egy autentikus Tisza-parti halászcsárdában (Kiskőrössy vagy Öreg 

Kőrössy Halászcsárda). 

Az ebédet követően visszamegyünk a belvárosba. Utunk során látni fogjuk a Pick szalámigyár 

hatalmas érlelőtornyát és gyárépületeit kívülről. Ezek aljában hétköznap egy márkaboltban akár 
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vásárolhatunk is a világhírű termékekből. Majd egy virtuális bemutató megtekintése a Pick 

család történetéről és a szalámi világhódító útjáról (jövőbeni javaslat ennek helyszínére: 

Belvárosi Mozi VR szoba). Javasolt időtartam: 1 óra. 

Ezt követően hazautazás. 

 

Összegzés: 

Két javasolt tematikus túraútvonallal szerettem volna bemutatni, hogy már önmagában 

Csongrád-Csanád megye képes arra, hogy többféle programmal várja látogatóit, ezáltal 

vonzereje növekedjen a többi hazai népszerűbb régiókkal szemben. Célom egyértelműen az 

volt, hogy ne a szokványos, sokak által ismert turisztikai látnivalókon legyen a hangsúly, sokkal 

inkább a különleges, némi interaktivitással fűszerezhető programokat tettem a fókuszba. 

Második túraútvonalam (hungarikumok) nagy részét az idei évben már élesben is kipróbáltam 

saját szervezésben: a paprika, a szőregi rózsa, a pálinka és a tiszai hajózás halászlével már létező 

programjaim elemei, melyek bizonyítottan nagy sikert arattak a vendégeim körében.  

Hosszabb útvonalam ugyan 4 napos, de akár lehetne még egy egész hétre is kibővíteni a 

látnivalók sorát, ám arra törekedtem, hogy bemutassam, hogy egy közepes hosszúságú 

programmal és a víz tematikára építve, hogyan és mivel lehetne elsősorban családokat 

megcélozni, akik vágynak a természetközeliségre és az aktív kikapcsolódásra. 2020-ban a 

természet felértékelődött az emberek számára és ezek a látnivalók nagyrészt még a kevésbé 

zsúfolt területek közé tartoznak, ezért könnyebb a távolságtartást is megoldani, ugyanakkor 

maradandó élményeket tudnak biztosítani, ezáltal bárki számára vonzóak lehetnek. 

Második programjavaslatomban pedig helyi értékeink bemutatására tettem kísérletet egy rövid, 

de annál tartalmasabb útvonal keretében, ahol a cél az, hogy a hagyományokat egy kicsit 

modernebb és a mai ember számára élvezetesebb formában adjuk át. Hiszen a múlt értékeit 

fontos megismertetni a jelen és a jövő generáció tagjaival, melyek nemzeti identitásunk 

alapköveit jelentik.   

A programokat úgy állítottam össze, hogy a napokon belül egyéni preferencia alapján lehetnek 

kihagyható elemek, de akár a két útvonalat ötvözni is lehet. Célom az volt, hogy két olyan 

témára építsek, ami véleményem szerint kiaknázatlan de fontos és nagy potenciált rejt magában 

a régió szempontjából. 
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Fényképes melléklet: 

 

1. kép: Lombkorona sétány (Makó): háttérben a háromszintes kilátótorony, ahonnan a 

csúszdázás élményét is ki lehet próbálni.  

 

 

2. kép: Lombkorona sétány (Makó) előtere: információs pont, csúszózsák vásárlási 

lehetőség, pihenőhely 
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3. kép: Lombkorona sétány (Makó): a híres makói hagyma alakú kupola 

 

4. kép: Maros-part 
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5. kép: Maros Kalandpart: gyermek kalandpálya és a mászófal 

 

6. kép: Maros Kalandpart: a folyón átívelő közel 160 méteres drótkötélpálya az egyik 

legnagyobb szenzáció  
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7. kép: Maros Kalandpart: az egyik tíz méter magas acéltorony, ahonnan indul a 

drótkötélpálya 

 

8. kép: Makó-Apátfalva Természetjéró Túraútvonal (tanösvény) kezdete 
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9. kép: Marospart – tanösvény II. 

 

10. kép: Marospart – tanösvény III. 
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11. kép: Mártély Tájvédelmi Körzet északi („Korhány”) harmada: mozgalmas 

üdülőövezet kiépített stranddal, vendéglátóhelyekkel, nyaralókkal, parkolóval 

 

12. kép: Mártély Tájvédelmi körzet középső („Kutyafenéki hullámtér”) harmada: 

átmeneti zónát képez az idegenforgalmi és a háborítatlanságot igénylő védett terület 

között 
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13. kép: Mártély Tájvédelmi Körzet – Barci-rét: a teljes terület egyik legjelentősebb 

fészkelőhelye 

 

14. kép: Mártély Tájvédelmi Körzet: nyári időszakban még egy romantikus 

csónakázásra is van lehetőség a holtágon 
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15. kép: Mártély Tájvédelmi Körzet: az ún. Ártéri tanösvény egyik információs táblája, 

amely bemutatja a holtág kialakulását, legfontosabb növény-és állatvilágát 

 

16. kép: Mártély Tájvédelmi Körzet: az ún. Vízi tanösvény I. 
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17. kép: Mártély Tájvédelmi Körzet: Vízi tanösvény II. 

 

18. kép: Mártély Tájvédelmi Körzet: Vízi tanösvény III. – pár száz méteres szakasz, 

ahol fapallókon keresztül vezet utunk. Egy kis Plitvicei-tavak varázs. 



10 
 

 

19. kép: Mártély Tájvédelmi Körzet: Vízi Tanösvény IV. – egyik oldalról szinte 

holdbéli táj, másik oldalról pedig a legfestőibb és legizgalmasabb része a túrának 

 

20. kép: Fehér-tó: gazdag növényvilág, nádrengeteg és a háttérben a tavak 
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21. kép: Fehér-tó: naplementés hangulatkép 

 

22. kép: Fehér-tó: őszi daruvonulás naplementekor 
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23. kép: Szeged, Tisza (FOKA Ökokikötő): Jogosítvány nélkül vezethető hajó (6-10 

fős) I. 

 

24. kép: Szeged, Tisza (FOKA Ökokikötő): Jogosítvány nélkül vezethető hajó (4 fős) II. 
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25. kép: Szeged, Tisza (FOKA Ökokikötő): bérelhető túrakenuk, melyekkel akár egy 

egész napos vízitúrát is tehetünk 

 

 

 

26. kép: Tisza: igazi vízi kaland a Tiszán, ahol a közösségépítő élményen túl gyönyörű 

természeti környezetben is lehetünk 
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27. kép: Szeged, Tisza: Szeged jónéhány látnivalója tárul a szemünk elé a vízről, egy 

igazán különleges perspektívában 

 

28. kép: Szeged, Tisza: A szegedi Belvárosi híd alatt is áthajózhatunk túránk során. 
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29. kép: Nagyszéksósi Bivalyrezervátum: természetvédelmi terület is egyben 

 

30. kép: Nagyszéksósi Bivalyrezervátum: egy bivaly testközelből. A paraszti kultúra 

mindennapos szereplője volt régen, mára már házi körülmények között való tartása 

megszűnt. 



16 
 

 

31. kép: Nagyszéksósi Bivalyrezervátum: a bivalyok egészen közelről megfigyelhetőek, 

ami nagyon nagy élményt adhat kicsiknek és nagyoknak egyaránt 

 

32. kép: Nagyszéksósi Bivalyrezervátum: a fapallón megközelíthető magasles egészen 

benyúlik a Nagyszéksós-tóba, innen az egész táj jól belátható 
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33. kép: Nagyszéksósi Bivalyrezervátum: a tó, a messzi távolban a bivalyrezervátum, 

mindez belesimul az autentikus alföldi tájba 

 

34. kép: Homokháti Quad Szafari: a kb. 3 órás túra egyik kihagyhatatlan megállója a 

Bivalyrezervátum, háttérben a Nagyszéksós-tóval 
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35. kép: Homokháti Quad Szafari 

 

36. kép: Homokháti Quad Szafari: óriási élmény így felfedezni az alföldi tájat 



19 
 

 

37. kép: Homoháti Quad Szafari: egy igazi kuriózum megálló – az Antonov 2-es típusú 

egymotoros, duplafedelű repülőkkel 

 

 

38. kép: Paprika Molnár Kft. paprika múzeuma (Röszke) I. 
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39. kép: Paprika Molnár Kft. paprika múzeuma (Röszke) II.  

 

40. kép: Paprika Molnár Kft. paprika múzeuma (Röszke) III. 
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41. kép: Paprika Molnár Kft. paprika múzeuma (Röszke) IV.: nemcsak történeti 

kiállítás, hanem rendkívül széles termékkínálat és kóstolási lehetőség is van 

 

42. kép: Paprika Molnár Kft. paprika múzeuma (Röszke) V.: érdemes végig 

szaglászni és kóstolni a különféle minőségi paprikaőrleményeket 
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43. kép: Gong Pálinkaház (Deszk): látványfőzővel és egy hangulatos nagy térrel várja az 

érdeklődőket az üzem, ahol van lehetőség kóstolásra is 

 

44. kép: Gong Pálinkaház (Deszk): a kétszeres nemzetgyőztes pálinkaház díjnyertes 

pálinkáiból válogatás 
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45. kép: Gong Pálinkaház (Deszk): a pálinkakóstoló legalább ötféle különböző tétel 

kóstolását tartalmazza 

 

 

46. kép: Gong Pálinkaház (Deszk): a díjnyertes pálinkák méltó társai a 

szarvasszalámiból készült szendvicsek 
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47. kép: Szőregi Rózsafesztivál 

 

 

48-50. kép: Szőregi Rózsafesztivál
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51. kép: Szőregi rózsaföld I. 

 

52. kép: Szőregi rózsaföld II. 
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53. kép: Belvárosi Mozi (Szeged): az idén 100 éves szegedi Belvárosi Mozi legújabb 

attrakciója – virtuális valóság, melybe esetlegesen bele lehetne kapcsolni a Pick virtuális 

múzeumát is 
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54. kép: Belvárosi Mozi (Szeged): a fiatal és a jövő generáció számára a VR és AR 

élményelemek a legvonzóbbak 

 

55. kép: Tiszai halászlé: autentikus Tisza-parti kockás terítős halászcsárdában érdemes 

megkóstolni a klasszikus hungarikum halételt 
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56. kép: hajóval a Tiszán: érdemes kipróbálni, hogy milyen Szeged egykori főutcáján 

közlekedni 

 

 

57. kép: Tiszavirág: Közép-Európa legnagyobb kérészei nyár elején a Tiszán járják 

násztáncukat 

 

58. kép: Tiszavirágzás: a nyugodtabb tiszai szakaszokon akár milliónyi kérész is lehet a 

vízfelszínhez nagyon közel egyszerre egy időben, de Szegednél általában csak néhány 

„hírmondó” példánnyal lehet találkozni 
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59. kép: Szőregi csata: a magyar csapatok támadása 

 

60. kép: Szőregi csata: lovas harci jelenet 
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61. kép: Szőregi csata: kisebb-nagyobb ágyúkkal is lőnek a tüzérek 

 

62. kép: Szőregi csata: csatajelenet 
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