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A Tisza néhány természeti értéke és a Tiszára leselkedő veszélyek1
Czékus Géza
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Email: czekus.geza@gmail.com
Abstract
Natural values and potentials have been discovered recently by more and more
people, who are at the same time trying to make some profit out of them. The case is
similar with the Tisa river, as well. In the past, the river used to get into spotlight only
due to the floods, or in case of „emergencies“ like the recent cyanid pollution.
However, both the river and the people have their everyday life: the river has its
runoff, depth, temperature, pollution, while it is a living space for numerous creatures.
People use it asa transporting corridor. Touristic significance of the Tisa has been also
known for a long time. Tourism has more dimensions (long walks along the rampart,
cycling, boat-trips and different types of hikes and toures). There is river tourism,
sport, recreation. However, nature cannot be divided from human beings and vice
versa. Hiking around the Tisa does not simply mean recreation or sport activities.
People who decide for some kind of recreation or sport will find themselvesin a
living, active surroundings, made up by plants and animalsin their natural habitats as
well as their effects. Natural surroundings plays a great role in determining the
touristic value of a territory. If nothing else, aesthetic values attract attention of those
who are recreating or training. There are more special reservates near the Tisa river,
which are protected by the law. However, while hiking along the Tisa, one will see
the destructive effects of human activity. The greatest problem is still the barrage at
Novi Bečej, which slows down the flow of the river, this way accumulating river drift
or wash, which on the other hand slows down the self-cleaning process of the water
etc. This study is the result of observations we have conducted for many years, as well
as of the project WATERTOUR (HUSRB/1602/31/0204).
Keywords: Tisa, natural values, damaging the environment.
Összefoglaló
A természetes környezet adottságait, lehetőségeit az utóbbi időben egyre többen
ismerik fel és próbálnak belőle profitálni. Így van ez a Tiszával is. Valamikor csak
egy-egy árvíz kapcsán került a hírek homlokterébe, majd a ciánmérgezés
foglalkoztatta az embereket. Viszont a folyó és az ember is éli a mindennapjait: van
vízhozama, vízmélysége, hőmérséklete, szennyezettsége, számtalan élőlénynek nyújt
életteret. Az ember pedig közlekedési folyosóként használja ki. Rég óta ismert a Tisza
turisztikai jelentősége is, amely több területre is kiterjed (kezdve a töltéseken történő
sétáktól, kerékpározásoktól a csónakázáson keresztül a különböző túrákig). Viszont a
természet sem választható el az embertől, mint az ember sem választható el a
természettől. Az, aki a Tiszát járja, nem csak rekreál vagy sportol, hanem egy élő,
aktív közegben van, amelyet a környező növény- és állatvilág és annak hatásai
alkotnak. Egy terület turisztikai értékét a természetes környezet nagyban befolyásolja.
1
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Ha más nem, a környezet esztétikai értékei/értéktelenségei hívják fel a rekreáló vagy
sportoló figyelmét. A Tisza közelében több, törvényileg védett terület (speciális
rezervátum) is van. Az is az igazsághoz tartozik, hogy a Tiszát járva lépten-nyomon
az ember természetkárosító hatásait tapasztalja. A legnagyobb gondot mégis a
törökbecsei (Novi Bečej) tiszai gát okozza, amely nagymértékben lelassítja a víz
folyását, megnövelve a hordalék lerakódását, lelassítva a víz öntisztulását stb. Jelen
munkánk többéves megfigyelések eredménye.
Kulcsszavak: Tisza, természeti értékek, természetkárosítás.
Bevezetés
A természetes környezet adottságait, lehetőségeit az utóbbi időben egyre többen
ismerik fel és próbálnak belőle profitálni. Így van ez a Tiszával is. Valamikor csak
egy-egy árvíz kapcsán került a hírek homlokterébe, majd a ciánmérgezés
foglalkoztatta az embereket. Viszont a folyó és az ember is éli a mindennapjait: van
vízhozama, vízmélysége, hőmérséklete, szennyezettsége, számtalan élőlénynek nyújt
életteret. Az ember pedig közlekedési folyosóként használja ki. Rég óta ismert a Tisza
turisztikai jelentősége is, amely több területre is kiterjed (kezdve a töltéseken történő
sétáktól, kerékpározásoktól a csónakázáson keresztül a különböző túrákig). Viszont a
természet sem választható el az embertől, mint az ember sem választható el a
természettől. Az, aki a Tiszát járja, nem csak rekreál vagy sportol, hanem egy élő,
aktív közegben van, amelyet a környező növény- és állatvilág és annak hatásai
alkotnak. Egy terület turisztikai értékét a természetes környezet nagyban befolyásolja.
Ha más nem, a környezet esztétikai értékei/értéktelenségei hívják fel a rekreáló vagy
sportoló figyelmét.
Két festői szépségű Tisza-szakaszra mindenképpen fel kell hívnunk a folyót járók
figyelmét.
Adorjánnál éles kanyart vesz a Tisza, erős a sodrása, szinte „bevágja” a partot. Ezt a
partszakaszt nevezik Bevágásnak. Még néhány évtizeddel ezelőtt kezdtek el egy új
folyószakaszt kialakítani azzal a céllal, hogy ezt az erős vízsodrást csökkentsék.
Pénzhiány miatt ez a művelet csak egy bugyrot eredményezett. A kivájt új mederrész
az Adorjáni-tó, a Prokop (a prokopati, kivájni szóból). Festői szépségű, vize tiszta,
háborítatlan. Alját folyami- és tavikagylók (Unio tumidus és Anodonta cygnea) héja
borítják. Csak egy-két horgász tartózkodik a tavon. A Prokop bejárata a Tiszáról: 46°
00' 17.9" É, 20° 02' 55.0" K
Szanádnál viszont elődeink elvégezték a folyószabályozást. Az ősmeder egy keskeny,
csatornaszerű, ugyancsak érintetlen holtág. Eliszaposodott, ezért a közlekedés
nehézkes. A 133. és a 132. fkm közt van. 46° 59' 09.5" É, 20° 05' 42.2" K
A Tisza vajdasági szakaszán több sziget van. Mindnek megvan a maga flórája és
faunája, sőt, a Gyöngyszigeten gyümölcsészettel és szőlészettel is foglalkoznak. Az
Óbecse közelében lévő Gyöngysziget gyöngye a messzeföldön ismert krokán
szőlőfajtából készült krokán muskotály.
Az is az igazsághoz tartozik, hogy a Tiszát járva lépten-nyomon az ember
természetkárosító hatásait tapasztalja: a sok műanyag-hordalékot, a jövevény- és
invazív fajokat, amelyek gyakran kiszorítják az őshonos fajokat, több helyen a hódok
egykori nyomát. A legnagyobb gondot mégis a törökbecsei (Novi Bečej) tiszai gát
okozza, amely nagymértékben lelassítja a víz folyását, megnövelve a hordalék
lerakódását, lelassítva a víz öntisztulását stb. (Guelmino én-a, Fehér én)
Jelen munkánk többéves megfigyelések eredménye.
Célkitűzés
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Munkánkban a Tisza alsó szakaszának néhány természeti értékét mutatjuk be,
amelyek a (vízi)sportolók, turisták vagy szabadidősportot űzők számára is érdekes és
értékesek lehetnek. Ezek víz- és partközelben vannak, tehát a vízen érkező (csónakon,
kajakon) turisták is - egy rövid pihenő alkalmával megtekinthetik.
Anyag és módszer
A Tisza szerbiai Martonostól (Martonoš) Óbecséig (Bečej) terjedő szakaszát jártuk
be: Martonos (Martonoš), Magyarkanizsa (Kanjiža), Törökkanizsa (Novi Kneževac),
Adorján (Adorjan), Zenta (Senta), Ada (Ada), Mohol (Mol), Péterréve (Bačko Petrovo
Selo), Óbecse (Bečej), Törökbecse (Novi Bečej). Az adatgyűjtés (2018-2019) java
része terepen történt, gyalogosan vagy csónakon, kisebb hajón (tiszavirágzás). Terepi
utainkról részletes fotódokumentáció készült. Gyakran meghatároztuk a (WGSʼ84)
GPS-koordinátákat is.
Az idevágó szakirodalmat folyamatosan követtük.
Eredmények
4.1. Speciális rezervátumok
Szelevényi puszta (Horgos) – Selevenjska pustara, Horgoš
Kapitányrét (Kispiac) – Kapitanjski rit, Male Pijace
Sóskopó (Törökbecse) – Slano kopovo, Novi Bečej
Péterváradi-kaboli rét (Kabol, Kovilj) – Petrovaradinski-Koviljski rit, Kovilj
Nagy túzok-rétek (Csóka) – Staništa drozda, Čoka
Okanj Bara (Tiszatarrós - Elemér, Taraš) – Okanj bara, Taraš
Császártó (Erzsébetlak, Belo blato) – Carska bara, Belo blato
A SZÉPSÉG IS ÉRTÉK!!!
Magyarkanizsa
Tiszavirágzás
Ez a jelenség Magyarkanizsánál és Zentánál a leglátványosabb. Június elején-közepén
megelevenedik a Tisza és a Tisza-part is. A parton, a Tiszavirág-sétányon a
helybéliek és a Magyarkanizsára látogatók tömege várja a naplementét. Vannak, akik
csónakba ülnek, hogy közvetlen részesei legyenek a tiszavirágzásnak. Eközben a
vízben és fölötte élet-halál harc kezdődik, amely mindig az élet győzelmével ér véget.
Az agyagos partba vájt csőjáratokban három évig fejlődő tiszavirág (kérész) Palingenia longicauda - lárvák, amelyek algákkal és baktériumokkal táplálkoznak,
Évi 5-6 vedlést követően, tömegesen, egy időben hagyják el az iszapot és emelkednek
a víz felületére. Előbb a hímek tömege jelenik meg, még egy, utolsó vedlést követően
(levetve ingecskéjüket) válnak ivaréretté. Valamivel később jelennek meg a
nőstények, amelyek a magasba emelkednek, ott termékenyülnek meg. A hímek ezrei
esnek vissza a víz felületére és fogják közre a nőstényt. Olyan ez, mint egy nyíló
sárga rózsa (innen a „tiszavirág” elnevezés). A nőstények a hullámokon még lerakják
petéiket, majd ők is a hullámsírt választják. Terített asztalt jelentenek a halak,
madarak és a békák számára is (Guelmino én-b).
Szerbiában Magyarkanizsa környékén a legintenzívebb és a legszebb a tiszavirágzás.
Fontos természeti örökségünk. Az ember a Tisza agyagos partját ezen a szakaszon
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változtatta meg a legkisebb mértékben, ezért itt a legtömegesebb a tiszavirág.
Magyarországon a Tiszán és mellékfolyóin is megfigyelhető.

1. ábra: A kérészek a násztáncot követően csakhamar leereszkednek a víz felszínére,
nyíló sárga rózsát alkotva (innen a tiszavirág elnevezés)
(Czékus Borisz, 2014. 06. 10)
Legnagyobb veszélyt a lassú vízfolyás (1977 óta működik a törökbecsei
duzzasztógát), a meder eliszaposodása, a víz oxigénhiánya, és a vízszennyezés jelenti
számukra.
Lárvájuk, kifejlett formájuk és tetemük is kitűnő halcsali. Minden formájukat törvény
védi, nem szabad begyűjteni.
A magyarkanizsai Tiszavirág-tanösvény
A Horgos-Magyarkanizsai műút mentén, Magyarkanizsa bejáratánál a
természetbarátok alakították ki ezt a természetes bemutatóhelyet. Kb. egy km hosszú,
az ártéri erdőn vezet keresztül. Hol közelebb, hol távolabb van a folyótól. Az 1-2 m
széles földes út néhol gödrös, ezért kerékpáron nem lehet rajta közlekedni. Padok és
asztalok várják a pihenni vágyókat.
Élővilága változatos és gazdag. A vegyes ártéri erdőben vakondtúrás, apró rágcsálók
vannak, a madarak közül pedig harkály, fekete rigó, varjú, szarka, széncinege, veréb,
jégmadár stb. figyelhető meg, de a récék is itt fészkelnek.
Az év folyamán a tanösvény életében a legnagyobb esemény a tiszavirágzás. Sajnos, a
part elég meredek, tehát az idelátogatók viszonylag messziről követik a virágzást.
Ez a tanösvény még nem teljes.
A tanösvény rekreációs célt is szolgálhat. A település felőli vége a strandhoz (és a
kikötőhöz) van közel, onnan pedig a töltésen betonozott sétány vezet végig; itt már
szemetesek, padok, világítás is van.
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Fontosabb koordináták: a tanösvény kezdete: 46° 04' 34.7" É, 20° 03' 02.0" K, a
tanösvény Horgos felé eső vége: 46° 04' 51.3" É, 20° 02' 23.8" K
A fekete gólya (Ciconia nigra)
Kevésbé ismert, és kisebb, mint a fehér gólya. Csőre és lába élénkpiros. Háta, szárnya
és nyaka fémfényű fekete. Hangja mély korrogás. Ritkán kelepel. Nem viseli el az
ember jelenlétét. Nagyon félénk, vad, bizalmatlan. Élőhelye erdők közelében lévő
mocsaras tisztások, ártéri erdők, folyóholtágak. Fészkét természetes vagy
természetszerű erdőrészekbe építi idősebb fára (akár 100 éves tölgyre vagy nyárra).
Minden évben a saját fészkére tér vissza. Az április végén, május elején lerakott 4-5
tojásból a fiókák júniusban kelnek ki. Két hónap után tudnak repülni.
Fő táplálékforrása a halak, kétéltűek, rovarok, csigák, kígyók, apró emlősök.
Április közepétől szeptember-októberig marad fészkelőhelyén. Téli pihenőhelye DélAfrika. Vonulásra készülve táplálékát szántóföldeken, legelőkön keresi.
Magyarországon a legnagyobb népességük a Gemenci-erdőben van.
Szerbiában az Obedi-lápon (Száva folyó) mintegy 70 pár, a Duna és Tisza-menti
erdőkben legfeljebb 200 pár költ.
A Tisza mentén három fekete gólya-fészekről tudunk (Gergely, 2019). Ezek közül ma
a Magyarkanizsától északra lévő, a Majomszigettel szembeni, a 150. fkm-nél, a bánáti
oldalon lévő erdőségben és Adánál, a híd közelében lévő lakott. Az előbbi fészek
2015-től folyamatosan aktív, az idén is visszatértek (Sarnyai, 2019).
Természetvédelmi okokból nem látogatható.
Egyetlen ellensége van, az ember. A költőhely háborítása és az erdőgazdálkodás,
erdőrendezés jelenti a számára a legnagyobb veszélyt. Élőhelye folyamatosan szűkül
vagy teljesen megszűnik. A fekete gólyák védelme az élethelyük háborítatlanságában
áll. Egyes becslések szerint tavasszal az elköltözött madarak ¾ része jön csak vissza.
Hazánkban is szigorúan védett.
A Tisza-menti fekete gólyákról még nem jelent meg publikáció (Szekeres, 2019).
Magyarkanizsához fűződik még a hódok (Castor fiber) jelenléte és a tölgyfaerdő a
gémessel (gémteleppel - Ardea cinerea) is. Említést érdemel még a Majomsziget
élővilága.

2.ábra: A törökkanizsai park közelében készült a hód farágását megörökítő felvétel
(Czékus Géza 2019. 04. 08)
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A törökkanizsai (Novi Kneževac) kastélypark
A Magyarkanizsa felől Törökkanizsára vízi úton érkezőnek szembetűnik a
kastélypark, amely szomszédságában kimagaslik a katolikus templom tornya. A park
előtt kis kikötő van, lépcsőkön lehet feljutni a parkba. A benne lévő épületek közül a
legnagyobb a Szerviczky-Shulpe-kastély (1793), amely a Tisza melletti dombra épült.
Ma könyvtárként működik. Az 1816-os kataszteri térképen már a park (francia-kert)
is be van jelölve. A 10 hektáros park 1975-től államvédelem alatt áll, attól
függetlenül, hogy az egykori rendkívül gazdag flórája mára igen megkopott. Tallián
Emil báró, főszolgabíró nevéhez fűződik a település zöldítése. A parkot is ő utasításai
alapján rendezték be. A Tisza-parti sétányt pl. Olaszországból hozatott
hársfacsemetékkel szegélyezte. Egyébként a parkban több mint 100 fafaj(ta) volt
elültetve. Igazi botanikus kert volt, amely állapotáról főkertész gondoskodott! A
kastélyok mellett télikertek is voltak, teli egzotikus növényekkel (Szabó, 2017).
Mi maradt ránk?

3.ábra: A törökkanizsai park, ahogy a folyóról látni.Van csónakkikötési lehetőség is
(Czékus Géza 2019. 04. 08)
A park egyes részei, különösen (az elhanyagolt, felújításra váró) kastélyok még az
egykori patinás múltat idézik. Féltve őrzött, és a park méltóságát a ritka és öreg fák
adják meg. Ilyenek a megmaradt páfrányfenyők (ginkgók) (Ginkgo biloba), egy
nagyon öreg és mutatós platánfa (Platanus hybrida) és az ugyancsak védett öt tiszafa
(Taxus baccata).
Négy 200 év feletti kocsányos tölgy (Quercus robur) is a régmúltat idézi.
A Ginkgo koordinátái: 46° 02' 43.2" É, 20° 05' 16.7" K
A legfejlettebb tiszafa koordinátái 46° 02' 42.4" É, 20° 05' 18.9" K
A vadászház (Lovac) alatti folyószakasz: 46° 02' 47.8" É, 20° 05' 07.9" K
Tisza-menti sétány és park ma TÁJÉPÍTÉSI ARCHITEKTURA EMLÉKE és
védelem alatt áll.
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Zenta
A zentai Tiszavirág sétány
Zenta város fás szárú növényvilága is gazdag és változatos. 1905-ben a Tisza-parti
öreg sétányra fehér és hússzínű (közönséges és pirosló) vadgesztenyefák
(=bokrétafák) (Aesculus hypocastanum és Ae.x carnea) sora került. A kiöregedett
példányokat folyamatosan, mind a mai napig újabb facsemetékkel pótolják. A Tiszamenti árvízvédelmi vonal felújításakor szinte minden zentai tudta, hogy a
gesztenyefák többek, mint gesztenyefák. Számukra azonosak a településsel! A város
jelképei. Cegédi Rudolf polgármester szavai is ezt támasztják alá: „Nem titkoljuk azt
sem, hogy büszkék vagyunk a zentaiságunkra, …, amely akkor hatalmasodik el
rajtunk, ha végigmegyünk a gyönyörű, vadgesztenyefa sorral övezett Tisza parti
sétányunkon” (Ceglédi in Hajnal, 2019).
Zenta népszerű vadgesztenyefás korzóját a századforduló előtti években felépült,
patinás, tagoltabb rakpart „egyszerűsítésével” 1984-ben építették ki.
A helybéliek bokrétafához kötődését igazolja, hogy 2014 óta évente ültetnek el egyegy vadgesztenyefát a Népkertben az előző évben született kisbabák tiszteletére.
A fehér vadgesztenye a Balkánról és Kis-Ázsiából került Közép-Európába. A tápdús,
jó vízellátású talajt és a sok fényt meghálálja. A városi szennyezett levegőt és a sózott
talajt nehezen viseli. Ezek a kedvezőtlen körülmények, és a vadgesztenyeaknázómoly kártétele a lombozat korai sárgulásához vezet, gyakran
másodvirágzáshoz is. A hússzínű vadgesztenye egy hibrid faj.

4.ábra:A zentaiaik féltett kincse a Zenta-Csóka közúti és vasúti hídtól kb. egy km
hosszan díszíti a partot
(Czékus Géza, 2019. 04. 27.)
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A Tiszavirág-sétányon összesen 109 fehér- és 24 hússzínű bokrétafa van. A
legészakibb fa koordinátái: 46° 56' 02.5" É, 20° 05' 30.2" K, a legdélebbié pedig 45°
55' 38.7" É, 20° 05' 51.3" K.

5. ábra. Közönséges bokrétafa (Aesculus hypocastanum)
(Czékus Géza, 2019. 04. 27.)

6. ábra. Pirosló bokrétafa (Ae.x carnea)
(Czékus Géza, 2019. 04. 27.)
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7. ábra: A sétányra néző házak eresze alatt számtalan fecskefészek van
(Czékus Géza, 2019. 04. 27.)

8. ábra: A vadgesztenyék vegyszeres védekezéséről szóló értesítés
(Czékus Géza, 2019. 04. 27.)
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A zentai Tisza-parti kocsányos tölgyek
A zenta-csókai hídtól a töltés mentén haladva, mintegy 2,5 m-re, az adorjáni
folyókanyarnál, a töltés jobb oldalához közel, a beckei gátőrháznál található két
hatalmas mocsári tölgy (Quercus robur). Igaz, a folyóról nem közelíthető meg, a vízi
turizmus szempontjából jelentéktelen, viszont Zentáról akár a hajókázók is tehetnek
egy gyalogos vagy kerékpáros kitérőt. Megéri!

9. ábra: A két matuzsálemi tölgyfa. Vajon hány zentai csodálkozott el méretükön?
(Czékus Géza, 2019. 04. 27.)
Guelmino tanár úr 2000-ben 170 évesre becsülte őket, tehát ma közel 200 évesek. Az
északi a nagyobb. A törzset másfél méter magasságban négy ember éri körül. Becsült
kerülete 690 cm. Átmérője mintegy 220 cm. A korona becsült átmérője 44 m.
A másik példány valamivel „karcsúbb”. A koronája mindössze 30 m átmérőjű lehet.

10. ábra: Az ember elvész a hatalmas törzs mellett. Egykor több hasonlókorú tölgy is
élt a folyó közelében
(Czékus Géza, 2019. 04. 27.)
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A két fa koordinátái:
az északi példány 46° 57' 59.1" É, 20° 05' 14.6" K,
a déli 46° 57' 58.5" É, 20° 05' 14.3" K, (WGSʼ84 koordináta-rendszer).
Óbecse (Bečej)
Türr István-zsilip és vízlépcső
A Tisza szabályozásával lecsökkent a vízzel borított területek nagysága, megnőtt a
művelhető földterületek nagysága és lehetővé vált a tiszai vízi közlekedés, amely a
gazdasági fejlődés elengedhetetlen feltétele volt. Viszont igény mutatkozott a folyami
közlekedés további fejlesztésére. Ezt a célt szolgálja a Türr István-zsilip.
A Ferenc-csatorna (Duna-Tisza-Duna-csatorna), amely 1793-1802 közt épült ki,
Bezdántól köti össze a Dunát a Tiszával. Ilymód leegyszerűsödött és felgyorsult a vízi
gabonaszállítás. A Türr István-zsilip a Ferenc József-csatorna Tisza felőli torkolatánál
áll Becsén.
Terveit Hainz Albert és Türr István készítették, de maga Gustave Eiffel is részt vett
elkészítésében. A zsilip mellett felépített vízerőmű által termelt áram hajtotta meg a
zsiliprekeszeket. Ez világviszonylatban is új megoldásnak számított.
A Tisza-szabályozásnak sok bírálója akadt. A mederbe zárt folyó gyakran kiönt(ött).

11. ábra: Türr István-zsilip (üzemelt 1896-1975 között)
(Czékus Géza, 2019. 09. 29.)
Törökbecse
A tiszai gát
A Tiszát számtalan antropogén hatás érte és éri ma is. A folyószabályozáskor több
helyen is átvágták. Szanádnál az Őstisza sokkal keskenyebb, mint az új mederben
folyó. Viszont a törökbecsei gát esete egyedi.
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Az 1950-es években a szakemberek véleménye az volt, hogy víztározókat és
vízlépcsőket kell a folyóra építeni. 1977-ben megépült a jugoszláviai Tisza-szakaszon
az első és egyetlen vízlépcső, a törökbecsei és a vele kapcsolatban lévő csatorna a
duzzasztott víz befogadására. A vízlépcső ökológiai katasztrófák sorát eredményezte:
lelassult, majdnem megállt a Tisza folyása (a lassulást Dél-Magyarországon is
tapasztalják), ennek eredménye a hordalék lerakódása – a folyómeder eliszaposodása,
a part menti állóvizekben új növényfajok jelentek meg vagy példányaik
elszaporodtak, egyes halfajok eltűntek, míg új fajok is megjelentek. Mivel a vízfolyás
lelassult, a folyóba jutó szennyező anyagok sokkal lassabban vonulnak le, ezért
pusztító hatásuk erőteljesebb és hosszabb ideig tart. Ennek a gyakori halpusztulás a
legszembetűnőbb jele.

12. ábra: A tiszai gát. A lelassult vízfolyás egyik következménye a felgyülemlő apró
békalencse (Lemna minor). Ez a legkisebb gond
(Czékus Géza, 2019. 09. 29.)
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Gyöngysziget (Biserno ostrvo)
A Holt-Tisza ölelésében van a Gyöngysziget. Valójában félsziget. Főleg
(krokán)szőlőt termesztenek rajta. De itt áll az öreg tölgyfák árnyékában a Rohonczykastély is. Ma védett terület.

13. ábra: A Gyöngyszigeten főleg krokán szőlőt termesztenek. Valamikor a Nyugat
európai vendéglőkben is gyöngyszigeti krokán muskotályt szolgálták fel
(Czékus Géza, 2019. 09. 29.)
A turizmus és az oktatás szempontjából is érdemes ökológiai tartalmak
Ezek a tartalmak nem minden esetben vannak településhez kötve, így több helyen is
megfigyelhetők. Az alábbiakban a legfontosabbakat soroljuk fel.
a) A Tisza part menti élővilága – a folyó menti tagozódások
b) Ártéri erdők élővilága
c) Invaziv fajok az ártéren
gyalogakác – (Amorpha fruticosa),
akác – (Robinia pseudoacacia)
süntök - (Echinocystis lobata)
parti szőlő - (Vitis riparia )
japánkeserűfű-fajok – (Faloppia spp)
aranyvessző-fajok (Solidago spp)
kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum)
d) Gyógynövények
e) A folyóhoz közeli szikesek élővilága
Következtetések
A Tisza-ember kapcsolata sokrétű. Ezek közé tartozik a vízi turizmus, sportolás,
rekreáció is. De nem szabad megfeletkezni a folyó és partja környezetvédelmi
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jelentőségéről sem, amely viszont iskolai tananyag (is lehetne). A Tiszát járó
csónakázó, kajakozó, esetleg a töltésen sétáló, joggingoló a rekreáció mellett észre
kell, hogy vegye a folyó természeti értékeit.
A tiszavirágzás a legattraktívabb esemény. A 2-3 napig tartó kérész-rajzást távoli
vidékekről (Közép-Szerbiából) érkezők is élvezik.
A tiszavirágzást követően (21 óra után) Magyarkanizsán és Zentán is turistavonzó
fáklyás hajós felvonulást tartanak.
A magyarkanizsai Tiszavirág-tanösvény valójában csak a nevében tanösvény.
A zentai Tiszavirág sétány a vízről is és a partról is esztétikai élményt nyújt, a
tiszavirágzáson kívül a vadgesztenye-sorok is. Különösen szép látvány április végén,
május elején a virágzó fák sora.
Az antropogén hatások különbözők. A folyó élővilágára nézve csak a
legjelentősebbeket soroljuk fel:
folyószabályozás és töltésépítés „Prokop” Adorjánnál
becsei duzzasztógát és zsilipek
patakok torkolata (Körös, Csík-ér)
Tisza-Palics csatorna kezdete
legeltetés
monokultúrák létrehozása
csatorna (rendszerek) kiépítése – a Duna-Tisza-Duna csatorna
nyers kőolaj tárolása és tankerekbe töltése (2000 óta nem üzemel)
különböző turisztikai objektumok és azok infrastruktúrája
Lepenka papírgyár vízszennyezése (nem üzemel)
horgászás, fakitermelés (kisnyugdíjasok)
kosárfonás – kosárkötő fűz (Salix viminalis)-termesztés
A folyó élővilágát számtalan veszély fenyegeti. Amit megtehetünk, tegyük meg érte!

14. ábra. Az utolsó, ma is működő tiszai komp Pecellónál
(NN, 2009. 09. 21.)
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15. ábra. A Péterrévéről Óbecsére vezető út mentén áll a két, ma már védelem alatt
álló kocsányos tölgy-sor (Quercus robur)
(Czékus Géza, 2019. 09. 29.)
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Inter-university cooperation for the development of water tourism in
Hungary and Serbia – summary of the results of WATERTOUR
project
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Abstract
The ‘WATERTOUR’ program was related to the cooperation in the area of tourism
and cultural heritage. The program has a special euroregional significance, since it
builds on the River Tisza, one of the local resources of the Vojvodina and Southern
Great Plain regions. The aim of the project was the encouragement of engagement in
water tourism as well as the investigation of the common traditions and cultural
heritage of Hungary and Serbia. The project's implementers explored the touristic
attractions of the river Tisza and it’s settlements, including the natural resources,
social and cultural values of the region. High attention was paid to connecting the
touristic attractions on the two sides of the border. The target groups of the program
include participants in tourism as well as touristic organizations, enterprises, local
governments, university staff and university students. Complexity of
‘WATERTOUR’ project was granted by a variety of sport-, eco-, and cultural tourism
attractions.
Introduction
For people living close to the Tisza, since ancient times the river has provided food,
the means to get by and the opportunity to travel from one place to another. Though,
the river’s role and importance in the lives of the people who live next to it has
remarkably changed by now, one thing has continued: The potential to serve as a link
that connects the peoples of the adjacent regions it shapes, at the same time also
opening up new dimensions in the cooperation and common thinking offered by the
modern era.
The University of Szeged and the University of Novi Sad have been doing model
work for a long time in gaining from the geographical vicinity and the benefits of
being good neighbours, upholding and developing social and scientific relationships
between the two universities. Within the frame of the Interreg-IPA CBC
‘WATERTOUR’ program (HUSRB/1602/31/0204) for Hungary and Serbia, the two
big universities have teamed up to develop tourism on the river Tisza and to help
protecting the common natural, historical and cultural heritage along the river. The
direct background of the cooperation was the fact that both institutions have training
programs in sport and tourism. In international professional forums, lecturers talked a
lot about the possibility of organising common sports tourism programs and training.
On the other hand, there was a need to promote active tourism. Everyone knows that
people are suffering from the lack of physical activity nowadays. In our geographical
2
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region, physical inactivity is a serious problem too. The share of those who exercise
regularly is about 20%, and 53% of those who do not exercise at all (Ács et al.,
2016a). Thus, every opportunity should be taken to increase physical activity, which
also has significant social and economic effects (Ács et al., 2011, Stocker et al., 2012,
Ács et al., 2016b). The two universities are committed to developing a sporty and
healthy lifestyle.
The active tourism is a form of tourism, in which the tourists’ motivation is some
recreational or leisure time physical activity. The sports tourism literature defines
these kind of activities as soft sport tourism (Gammon and Robinson 1997). The
landscape, climatic, hydrographic, vegetation conditions, the aesthetics of the scenery
and the healthy environment can be important attractions for sports tourism. Water
tourism – combined with other recreational sports – offer great opportunities for
increasing physical activity, which could significantly reduce the incidence of
cardiovascular disease. Active sport tourists are mostly young and middle-aged
people, but it can be seen that the sport activity of seniors is on the rise. Offers and
services need to be based on the health care and activity needs of these age groups.
People with higher income and qualification are more active in sports and in sport
tourism as well. Those people who do sport or who are sport tourists have got a lot of
common motivators, including for example the preservation of health, physical and
mental wellbeing and adventure seeking. On the demand side of active tourism there
are the sporty people. On the supply side of that there are the infrastructural and
supply resources.
There are significant differences in the supply and demand conditions of tourism in
the municipalities of Tisza examined in Hungary. While the regions of Tiszakécske,
Csongrád and Szentes and the settlement group of Szeged have considerable
potential, there are significant tourist shortages in these areas, where inequalities have
increased in the latter period (Vida, 2019). But money spent on sports tourism
generates a multiplier effect and this has a cross-border impact on the income and
labour market situation of the municipalities along the Tisza (Vida, 2019).
Development of sport tourism promotes other branches of tourism (e.g. gastrotourism, ecotourism, cultural tourism).
The third reason of the cooperation was the fact that Hungary and Serbia have got
many common historical traditions and cultural heritage. Despite that, we don't often
speak in each other’s language. By better understanding each other's cultures,
economic relations would also work better.
Last but not least, the river Tisza connects us. The unique values of the river valley
are not only tourist attractions. Getting to know the natural environment also helps us
to preserve it and make responsible use of the landscape.
The implementers, target groups and budget of the WATERTOUR project
Each implementation unit had a serious project experience. In the implementation
every university unit has its own task. The “Juhász Gyula” Faculty of Education
took a big part from the project:
The Institute of Physical Education and Sports Science gave the sports science
background to measure the water tourism potential and run the pilot water tour
program with students and experts. The Institute of Applied Sciences helped to explore
and document the attractions of natural environment, participated in thematic
mapping, developed mobile applications and published scientific publications. The
Institute of Applied Social Sciences and Minority Politics explored and documented
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the social and historical background, cultural attractions of the sample area. They also
participated in thematic mapping and the preparation of tourist publications.
Economic and Social Geography Department of the Faculty os Sciences and
Informatics was responsible for exploring the socio-geographical and economic
characteristics of the settlements of Tisza Valley, for listing, evaluating, mapping and
publishing tourism demand and supply in a professional manner.
On the other side of the borderline at University of Novi Sad the same tasks were
taken place like in Szeged University. The Faculty of Sport Science and Physical
Education was responsible for organizing sports activities and writing about the
methodology of water tourism. The Hungarian Language Teacher Training Faculty
in Subotica explored and gathered natural and cultural attractions of the Tisza-valley
in Vojvodina. The Department of Geography, Tourism and Hotel Management of
Faculty of Science treated with and worked up geographic and tourism questions.
The programme targeted those people who love an active lifestyle and spending time
on the river and the riverside, people who wish to relax and have a good time, and of
course tourism organisations, enterprises and municipalities serving them. The main
target groups of this programme were young people, university students, and every
inhabitants of the Vojvodina and the Southern Great Plain regions who will have been
tourists in the future. The indirect target group consisted of the members of local
governments of the settlements, providers of sport services and tourism service
providers.
University of Szeged won more than 240.000 € and University of Novi Sad won more
than 220.000 € support for the implementation of the project. Most of the budget was
made up of personal payments and external services. This was because universities
used their own material infrastructure, devices and tools to implement the project
tasks.
The tangible outputs of the project
Conferences, workshops, forums
The project was set up to establish new traditions with various programs organized
with the involvement of professional, municipal and service provider partners that
made it possible for university students and stakeholders from Serbia and Hungary to
meet and work together at international scientific, cultural, sports and nature
protection programs organized in partnership. The following programs were
implemented during the project:
A professional field trip (12-13 September 2019) was organized with motor boats on
the sites of the waterway of the project. During the trip there was possible to gather
professional experience and get to know each other in the field of water tourism. The
first professional expert meeting (Szeged, 4 October 2019) was set up to finalize
project assignments, submit modification requests, select project event dates, and
provide procurement information.
The Opening Conference (Szeged, 28 February 2019) of the project was organized to
reach the maximum impact of communication activities and the broadest visibility in
media coverage. During this activity an open call was launched in order to attract
target groups. 9 plenary presentations was taking place introducing of the project and
the beneficiaries.
There were 6 workshops held in Hungary (Szeged, 1 March 2019 – 16 May 2019)
where professional speakers, trainers and students presented the characteristics of the
target area in a multi-faceted, focused on the regional and local potential of tourism
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(Topics: historical and ethnical heritage, ethnographic and cultural traditions, physical
geographical and ecological values, society and economy, prospects for tourism, sport
tourism traditions and perspectives in the Tisa Valley).
4 workshops, 2 forums, 1 professional conference were organized in Serbia (Novi
Sad, Kanjiza, 1 March 2019 – 31 Aug 2019), where also special approaches,
suggestions arised in connection to the development of water tourism in Tisza Valley
(Topics: Rural and ethnotourism, watertourism and the potential stakeholders,
recreational, tourist and cultural activities during the pilot program, sport tourism
traditions and perspectives, prospects of the implementation of various sports and
recreational contents, the examples of good practice in tourism in the Tisa Valley).
The Closing Conference of the project was held in Subotica (11 December 2019) with
the aim to summarize and to present the research results and conclusions, offer a
variety of solutions to the current challenges, and outline the sustainability of the
programme and its findings.
The Pilot Program
The two weeks long pilot water tour program was implemented (1st stage 23-29
August 2019 between Tiszakécske and Szeged, 2nd stage 31 August – 5 September
2019 between Szeged and Stari Slankamen) with the involvement of Hungarian and
Serbian students and experts (58-58 persons). The practical programme contributed to
the creation of new destinations in water tourism along the River Tisza, Hungary’s
and Serbia’s border regions by exploring on-site mooring facilities (eg sandy beaches,
stairs), local attractions (e.g. natural rarities, cultural traditions) and available services
(eg accommodation, catering, shopping, rentals).
The local attractions were checked, which were found in various sources before the
‘WATERTOUR’ program. The kayak-canoe trip was organized for the students of the
University of Szeged and the University of Novi Sad combined with handling over
the academic knowledge about geography and culture of the region with sports and
leisure time activities. New canoes, paddles and lifejackets have been purchased by
the universities for implementig the field programme. Students and instructors lived
together, paddled together, ate together and also participated in joint programs to
learn each other's language, culture, and make suggestions for necessary tourism
developments.
The program planners and implementers found it important to organize lots of joint
programs for students. A novel feature of the project was that it enables the
participating Serbian and Hungarian students to meet and cooperate through
professional, community, cultural, sports, recreational and environmental programs.
Through the popularization of water tourism in the press and social media and the
strengthening of the role of nearby settlements, as well as by popularizing practical
achievements of service providers in the area of tourism the geostrategic position of
the Southern Great Plain and Vojvodina regions would be stabilized.
Water Tourism Guide
A trilingual watertour guide has been made for tourists containing the natural and
environmental characteristics, historical and cultural development of the area,
touristic attractions and water touring facilities of the Lower-Tisza Valley. It contains
maps, short descriptions of the settlements and practical advises for the paddling
sportsmen, tourists (105 pages).
Mobile Application
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An offline trilingual mobile application has been made for the tourists of the river
region. The free downloadable application contains the most recent, zoomable route
map showing the various tourist attractions and services. It allows everyone to
accurately locate one's geographycal position, easily find berths, access desired
services, water touring facilities and visit attractions in the target area as needed.
Joint methodological result products
Joint methodological materials have been done: one of them was developed and
prepared for children, the other one was made for adults both of them in three
languages (Hungarian, Serbian, English). They present the Lower-Tisza region with
its historical, cultural traditions and natural beauties.
Water Tourism Strategy
The scientific and practical work carried out for the implementation of the project and
the mapping of water tourism opportunities have allowed the development of a joint
water tourism development strategy for the Lower-Tisza region. Some of the main
findings:
- EU funds can be involved in river tourism product development.
- The tourist infra- and suprastructure along the River Tisza needs further
development (e.g. camping sites, water stops, shower cabins).
- Connecting the backwaters and canals can be developed the Tisza water-touring
route.
- The tourist attraction of natural environment would be further enhanced by the
creation of new nature trails.
- The creation of thematic and complex tourist routes (e.g. public buildings, schools,
churches, castles, gastronomy) would further increase the attractiveness of
settlements.
- It would be worthwhile to widen the range of leisure facilities and services at each
of the water stops, campsites.
- Continuous improvement should also be made in the field of sports knowledge and
tour organization, supported by universities and sports clubs.
- It is very important to motivate young people – especially students from two major
universities. They represent a large and mobile mass of youth in the region.
- It is also inevitably important involve the local population in sports and
recreational activities.
- Marketing communication should be coordinated created a unified image.
- The developments would also serve the recreational needs of the local population,
and on the other hand, services (e.g. accommodation, hospitality) could bring
resources to the settlement, creating jobs.
Partnership and publicity
The added value of the two partners could be considered exceptional in the area of
project results, background knowledge and experience. Participating units of the
project leader University of Szeged (LB), and the University of Novi Sad (PP) have
been cooperating for many years in the area of research and common activities. The
partnership of these institutions is purposefully built on the novelty of the topic, its
potential for development, professional challenges, the partners’ past experiences and
their common interests and goals. LB and PP represent higher educational institutions
from across the two sides of the border, meaning, that in order to succeed in each
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project task and phase including planning, preparation, implementation and finances.
Both universities have qualified and experienced professional staff. External partners
(e.g. tourism service providers, water sports associations, municipalities) were also
involved in the program.
Complex public relations and communication kit has been implemented during the
whole period of the programme. The three-language project webpage has been made
and was filled up with the professional contents of WATERTOUR project
(tomorrowtrading.hu/watertour). Other mandatory and choosend publicity items
(based on the guidelines of the program) have also been done (promotional materials:
e.g. printed publications, rollup banners, posters, photo documentations, press releases
in social media, print medis and online media. Professional, scientific publications
(e.g. Győri et al., 2018, Győri and Horváth 2018, Czékus, 2019, Győri et al., 2019,
Ivkov-Džigurski et al, 2019, Košić et al., 2019, Pinter Krekity et al. 2019, Raffai et
al., 2019, Vida, 2019) and educational, methodological materials (Major et al., 2019,
Raffai and Czékus, 2019) also have appeared in three languages.
Summary
The ‘WATERTOUR’ program had a special euroregional significance, since it builds
on water, one of the specific, local resources of the Vojvodina and Southern Great
Plain regions. In addition, considering its content, the program presented a novel way
in how to utilize comparative advantages of geographical conditions and regional
multicultural specificities. In addition, it contributed to the further development of
university partnerships; the strengthening of cross-border socio-economic
relationships and, it also serves as an incentive for the activities of local small- and
medium-size enterprises in both countries (Győri et al., 2019).
Our program has proven that European Union funding can be used in the development
of water tourism. The cooperation between the University of Szeged as the main
beneficiary, and the University of Novi Sad as the project partner served as a good
example in cross-border cooperation. The project sought to promote water tourism on
the River Tisza, and at the same time to uncover the values of the shared cultural
heritage of Hungary and Serbia, the traditions, the river that connects the two
countries, and the natural and social values of the Tisza. Within the framework of the
project, the two major universities have teamed up to develop sport tourism and to
protect the cultural heritage along the river.
The programme targeted those who love an active lifestyle and spending time at the
river, people who wish to relax and have a good time, and of course the tourism
organisations, enterprises and municipalities serving them. Our goal was to introduce
the attractive tourism destinations along the Tisza to them, including the treasures of
nature, society and culture. However, we shouldn’t forget that the regions by the river
Tisza aren’t only about tourist attractions. The Tisza connects us. Getting to know
nature and each other’s culture better can help us to use the landscape more
responsibly, to understand each other better and to respect one another more, in the
spirit of the united Europe.
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A határ menti turizmus fejlesztése az Alsó-Tisza-völgyben
Lados Gábor3 - Tóth Bettina* - Vida György* - Kovács Zoltán*
Bevezetés
Napjainkban az Európai Unió fejlesztéspolitikájában egyre nagyobb szerepet kap a
periférikus határ menti területek fejlesztése. Ennek keretében az EU határokon
átnyúló együttműködési programokat indított a strukturális akadályainak és
különbségeinek leküzdésére, a perifériás helyzet és az egyenlőtlen fejlődés
kompenzálására, valamint olyan határ menti régiók megtervezésére, amelyek lehetővé
teszik a helyi lakosság számára a gazdasági fejlődés elindítását, valamint a kulturális
és társadalmi kapcsolattartást (Wastl-Walter, 2009). Mindezeken belül kiemelt
jelentőséget kapnak a határ menti területek idegenforgalmi fejlesztései (Bujdosó et al.,
2015). Az EU fejlesztési politikáját figyelemmel kísérve azt tapasztalhatjuk, hogy a
folyók által összekötött határ menti területek jó alapot nyújtanak az idegenforgalmi
fejlesztésekben, ugyanakkor kihívásokkal teli is. Ezen felbuzdulva választottuk ki
kutatásunk mintaterületét, a Tisza folyó szerbiai és magyarországi határszakaszát,
ugyanis a turizmus fejlesztésének lehetőségei különösen kedvezőek itt, a folyó alsó
szakaszában (azaz Szolnoktól délre), ahol a Tisza hajózható, és vannak nagyobb
központok (pl. Szeged, Szentes, Zrenjanin, Becej), amelyek katalizátorként
szolgálhatnak a regionális turizmus fejlődéséhez. Kutatásunkban felvázoljuk a határ
menti régiók földrajzi kihívásairól és a határokon átnyúló turizmus fejlődésének
lehetséges szerepéről szóló irodalmat. Ezt követően bemutatjuk a vizsgált terület
legfőbb demográfiai jellemzőit, a terület potenciális turisztikai attrakcióit, mely
alapján javaslatokat fogalmazunk meg a terület idegenforgalmi fejlesztésére. A
fejlesztési javaslatok megfogalmazásában már megvalósult, Európai jó gyakorlatok is
segítségünkre szolgáltak.
Módszertan
A tanulmány megállapításainak minél összetettebb értelmezéséhez szükséges a terület
lehatárolásának és az adatok legyűjtésének folyamatát, valamint a statisztikai
módszertanát is részletesen kifejteni.
A kutatás során szükséges volt meghatározni a vizsgálandó területet, esetünkben a
Tiszához szorosan kapcsolható településeket Tiszakécske (Magyarország) és Titel
(Szerbia) között. Két lehatárolási módszertant vettük alapul. Egyrészt elemzésünkbe
vettük az összes olyan települést, aminek a közigazgatási határa érintkezett a Tiszával.
Másrészt elemzésünkbe kerültek olyan települések is, amelyek közigazgatási határa
nem érintkezett a Tiszával, azonban a központi rész légvonalbeli távolsága 10
kilométeren belül van. Így 83 települést határoztunk meg, ami a demográfiai,
társadalmi és turisztikai jellemzésünk alapját adta (1. ábra).
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1. ábra: A kutatásunkban elemzett magyarországi és szerbiai települések
Forrás: Open Street Map alapján saját szerkesztés
Az előző gondolatmenetből adódik, hogy a települések általános demográfiai
jellemzőjét és dinamikáját népszámlálási adatokkal határoztuk meg. Az adatokat a
magyarországi Központi Statisztikai Hivatal és a Szerb Statisztikai Hivatal bocsájtotta
rendelkezésünkre. Fontos megjegyezni, hogy a millennium után Magyarországon
2001-ben, míg Szerbia esetében 2002-ben történt az első népszámlálási adatfelvétel.
Ezután a következő népszámlálás már mindkét ország esetében 2011-ben volt. Így az
adatok értelmezésénél az összehasonlítások a magyar adatok esetében 2001-re és
2011-re értelmezhetők, míg Szerbiai települések vonatkozásában ez 2002 és 2011. Az
adatok összeaggregálását és adattisztítását Microsoft Excel programmal végeztük el,
valamint az alaptérképek létrehozásához és módosításához ArcMap 10.3
szoftverprogramot használtunk.
Kutatási kérdéseink megválaszolásához szükséges volt a vizsgált területen található
potenciális turisztikai attrakciókat. Kutatásunk kezdetén nem létezett egy olyan
adatbázis, amely tartalmazta volna a vizsgált területen található összes vonzerőt, ezért
ezeket mi magunk gyűjtöttük le. A legyűjtés során elsősorban a területen található
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települések honlapjain közölt információból tájékozódtunk, de segítségünkre voltak
turisztikai programajánló honlapok is. Az így megtalált értékekből vonzerőleltárt
hoztunk létre, és az értékeket különböző kategóriákba soroltuk be. Az értéktár nagy
segítségünkre volt abban, hogy felmérjük a terület idegenforgalmi kínálatát, mely
alapján megfogalmaztuk javaslatainkat is.
Kutatásunk során feltártuk, hogy Európában több olyan terület van, melynek
adottságai hasonlóak a mi vizsgált területünkhöz. Ezeknek a területeknek a nagy
részén pedig már megvalósultak idegenforgalmi fejlesztések, amelyek jó alapot
szolgálhatnak a Tisza-menti terület fejlesztéséhez a javaslatok kidolgozásában. Ezért
különböző nemzetközi honlapokról összegyűjtöttünk európai jó gyakorlatokat is.
A határ menti régiók kihívásai és az idegenforgalom fejlesztésének szerepe
Az Európai Unió határ menti területei – melyek az országhatároktól számított 25 kmen belül helyezkednek el – különleges helyzetben vannak, ugyanis 2014-ben az EU
népességének körülbelül egyharmada határ menti régiókban élt, miközben a teljes
GDP mindössze 28%-a származott innen, és az egy főre jutó GDP-értékek csak az EU
átlagának 88%-át tették ki (Európai Bizottság, 2017). Továbbá, ezek a régiók gyakran
mutatnak gyengeségeket a megfelelő infrastruktúra, a magas színvonalú
szolgáltatások és a jól fizetett munkahelyek biztosítása terén. Így a határ menti régiók
általános tünete, hogy nehézségekbe ütköznek az emberek megtartásában. Ezen
tényezők miatt a határ menti régiók hosszú távú kihívást jelentenek minden tagállam
számára. Viszont EU igyekszik csökkenteni e területek lemaradását, ugyanis 2014–
2020 közötti fejlesztési időszakban 6,6 milliárd eurót különítettek el 60 határokon
átnyúló együttműködési programra (Európai Bizottság, 2017, 126.).
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a határokon átnyúló együttműködésnek számos
akadálya van, amelyek jellemzően magukban foglalják a fizikai földrajzi akadályokat
(hegység, folyók stb.), vagy a kulturális (például nyelvi) különbségeket. Ezen kívül a
határ két oldalán levő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek vagy a nem megfelelő
infrastrukturális kapcsolatok (például a rossz közlekedési kapcsolatok) szintén
akadályozhatják a határ menti régiók területi fejlődését (ESPON, 2019). Mindezen
okokból gyakran a határ menti területek turisztikai látványosságait nem használják ki,
a két terület döntéshozói nem képesek együtt működni egymással a fejlődés
reményében sem – melyben még az eltérő érdekek is gyakran szerepet játszhatnak.
Pedig a határ menti együttműködések segíthetnének fellendíteni a területek
gazdaságát, valamint hozzájárulhatnak a társadalmi-kulturális környezet fejlődésében
is (Rátz és Puczkó, 2002; Kovács és Nagy, 2013; Prokkola et al., 2015).
A turizmus alternatív formáit (például ökoturizmus, vidéki turizmus) a határokon
átnyúló turizmus fejlesztésének potenciális témáinak tekinthetjük. Manapság egyre
népszerűbbek, amelyek - a tömeges turizmussal ellentétben - érintetlen természeti
területek felfedezésével járnak új vagy még fel nem fedezett turisztikai célpontok
mellett (Marton el al., 2016). Ezek a turisztikai formák kulcsfontosságú tényezők
lehetnek a fejlődésben, különösen a határ menti régiók esetében.
A turisztikai áramlásoktól hermetikusan levágott határ menti régiók nagy
lehetőségeket rejtenek az idegenforgalom fejlesztésében. Jellemzőktől függően
akadályok vagy szűrők lehetnek a turizmus fejlődésében a turisztikai folyamatok, a
marketing, a promóció, a turisztikai infrastruktúra fejlesztése vagy a regionális
márkák létrehozása szempontjából (Wieckowski, 2010). Háromszoros tipológia
létezik a határok és a turizmus közötti térbeli kapcsolatokban: a határvonal messze
van a turisztikai térségtől, a turisztikai célpont az oldalról a határhoz közel
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helyezkedik el, vagy a turisztikai övezetek kitágulnak vagy találkoznak a
határvonalnál (Gelbman és Timothy, 2010). Az Alsó-Tisza-völgy, mint egyedülálló
turisztikai célpont, a harmadik kategóriába tartozik, amely a folyó mentén húzódik, és
két országot összeköt a schengeni határ mindkét oldalán.
A Tisza-mente demográfiai jellemzői
A kutatásunkban vizsgált terület 35 magyarországi és 48 szerbiai települést foglal
magában. A terület népességét vizsgálva megállapítható, hogy mindkét népszámlálás
alapján a magyar területen élnek többen (1. táblázat). Ennek oka, hogy a Tisza
keresztülhalad a Dél-Alföld NUTS 2-es regionális centrumán, Szegeden. Hasonló
regionális központok a Vajdaságban nem kapcsolhatók a folyóhoz, hiszen a földrajzi
elhelyezkedés miatt Újvidék és Szabadka is távolabb helyezkedik el a Tiszától, ami a
tematikus utak fejlesztési szempontjából a Dél-Alföldhöz képest is más kihívásokat
rejt.
Megállapítható, hogy a helyi népesség korösszetétele a szerb oldalon a kedvezőbb. Az
időskorúak (65 év felettiek) aránya alacsonyabb, míg a gyermekek (15 év alatti)
aránya magasabb. Ennek eredményeként a szerb térségben alacsonyabb az öregedési
index átlagértéke 2011-ben, és ha figyelembe vesszük a 2001 és 2011 közötti
dinamikát, akkor a szerbiai települések ebből a demográfiai szempontból jobb
helyzetben vannak. Ezzel ellentétben a magyarországi települések elöregedése
komoly probléma, hiszen 2011-ben 100 gyermekkorúra nagyjából 124 időskorú jutott.
Mivel 2001-ben ugyanennyi gyermekre száznál kevesebb időskorú jutott ezért a trend
a térség gyors elöregedését támasztják alá.
Magyarországi rész Szerbiai rész
Teljes mintaterület
Települések száma 35
48
83
Népesség
száma 378157
297824
675981
2001 (2002)
Népesség
száma 365493
274737
640230
2011
Népesség változása -3,35
-7,75
-5,29
2001 (2002) - 2011
(%)
Öregedési
index 124,40
114,76
120,13
2011
Öregedési
index 30,61
17,42
24,77
változása
2001
(2002) - 2011
1. Táblázat: A vizsgált terület statisztikai adatai
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal és Szerb Statisztikai Hivatal adatai alapján
saját szerkesztés
A népesség dinamikáját figyelembe véve a vizsgált terület szerb és magyar oldala is
népességcsökkenést mutatott 2001 (2002) és 2011 között, bár eltérő intenzitással. A
viszonylag kedvezőbb (öregedési index) demográfiai körülmények ellenére a szerb
oldalon a vizsgált időszakban gyorsabb népességcsökkenést tapasztaltak, ami
elsősorban az Európai Unió országaiba történő elvándorlás következménye.
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A Tisza-mente idegenforgalmi kínálata
Kutatásunk fontos célja feltárni, vonzerőleltárba sorolni és értékelni a térségben
található, turisztikai hasznosítás szempontjából potenciális erőforrásokat, értékeket,
melyek a térség turisztikai kínálatának alapjai lehetnek (Lew 1987). Ezért a
módszertanban ismertetett módon összegyűjtöttük ezeket. A legyűjtés eredményei
alapján állíthatjuk, hogy a Tisza-menti települések számtalan olyan ismert és kevésbé
ismert értékkel rendelkeznek, melyek vonzerőként használtak és használhatók
lennének a térség turizmusában, tehát ösztönözhetik a turistákat arra, hogy a térségbe
látogassanak és élményeket gyűjtsenek (MacCannell 1976; Gonda, 2016; Michalkó,
2016; Aspridis et al., 2015). Az értékeket a legyűjtést követően négy fő kategóriába
soroltuk, így megkülönböztetjük a kulturális értékeket, a természeti vonzerőket, a
vendéglátást és a különböző idegenforgalmi szolgáltatásokat. A négy fő kategórián
belül további alcsoportokat hoztunk létre (Lew, 1987; Aspridis et al., 2015;
Swarbrook, 2002).
Vizek
Természeti
értékek

Szabadstrandok
Növényzet és
állatvilág
Épített örökség

Turisztikai
attrakciók és
szuprestruktúra

Ember alkotta
(kulturális)
vonzerők

Múzeumok,
látogatóhelyek
Események

Turisztikai
szolgáltatások
Vendéglátás

Aktív turisztikai
szolgáltatások
Gyógyturisztikai
szolgáltatások

2. ábra: Turisztikailag hasznosítható vonzerők és szolgáltatások a Tisza-mentén
Forrás: Saját szerkesztés
A magyarországi szakaszra vonatkozóan összegyűjtöttük, hogy az egyes kategóriákba
hány érték, attrakció sorolható. Látható, hogy ugyan a térség természeti
látványosságainak értéke páratlan, de ezekhez képest lényegesen magasabb az épített
örökség aránya. Ez arra enged következtetni, hogy a természetjáráshoz kapcsolódó
turisztikai terméktípusok mellett a kulturális turizmusba is lehetősége van
bekapcsolódni a térségnek (2. ábra).
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Természeti értékek
Ember alkotta vonzerők
Vizek Szabad- Növényzet, Épített Múzeumok,
Események Termálfürdő
strandok állatvilág
örökség látogatóhelyek
30
12
30
195
53
97
12
2. ábra: A vonzerőleltárban szereplő értékek száma kategóriánként
Forrás: Saját szerkesztés
A Tisza közelségéből fakadóan adott, hogy a terület gazdag természeti látnivalókban.
Ezekből egyértelmű, hogy a Tisza számtalan idegenforgalmi tevékenységnek,
különösen a sportturisztikai tevékenységeknek kínál lehetőséget. A folyó kiváló
lehetőséget kínál az evezős sportok kedvelőinek, a hajózni vágyóknak, illetve a
horgászoknak is. A folyó mentén kisebb-nagyobb természetes strandok húzódnak,
fürdőzésre hívogatva a látogatókat. A strandok sorából kiemelendő például a
tiszakécskei strand, amely nem csak fürdőzésre ad lehetőséget, de a parton számos
idegenforgalmi szolgáltatás várja a látogatókat, éttermek, büfék, szálláshelyek,
sportolási lehetőségek formájában. Ki kell emelni a strandok sorából a
szolgáltatásokkal szintén bőven ellátott csongrádi Körös-torokot is, mely strand
tengerparti hangulatot idéz. Viszont nyugodtabb, kevésbé nyüzsgő szabadstrandok is
húzódnak a Tisza mentén, például a tiszainokai szabadstrand.
Ezen felül a Tisza korábbi szabályozásából kifolyólag számtalan kisebb-nagyobb
holtág található a folyó közelében, melyek ritka madárfajok kedvelt költőhelyei,
illetve vizük halállománya gazdag, valamint egy-egy kellemes túrázás alkalmával
megközelíthetők. A Tisza közvetlen környezetében galériaerdők húzódnak, melyek
vonzóak lehetnek a túrázás kedvelői számára, de még a folyótól távolabb is
meglátogatásra érdemes különleges növény-és állatfajokban gazdag erdők és rétek
találhatók, melyek alkalmasak madarak megfigyelésére, vadászatra, növények
tanulmányozására. Ilyen például a Tiszaalpár közelében húzódó Alpári-rét vagy a
tiszaugi Körtvélyesi legelő. Ugyan a folyótól valamivel távolabb esik, de egy kisebb
túra keretében elérhető a Lakitelek közelében fekvő Tőserdő, ahol csodálatos
növényzet, tó, kastély mellett vendéglátóipari egységek és sportturisztikai
szolgáltatások, például kalandpark is kiépültek. A területen húzódik az országos hírű
Tiszakürti Arborétum is. A szerbiai oldal löszképződményekben gazdag, például
kiemelendő Titelnél a „Titel Loess Plateau” löszfal egyedi geomorfológiai
képződmény, vagy a Magyarkanizsa mentén húzódó löszterasz.
A Tisza-mente nem csak a természet kedvelőinek nyújt élményt, hanem a kulturális
értékek iránt érdeklődőknek is, ugyanis a területen nyugodt, barátságos idilli kis
falvak, valamint pezsgő kis-és középvárosok egyaránt húzódnak, számtalan
programlehetőséget és gazdag épített örökségüket kínálva a látogatóknak. A magyar
oldalon katolikus és református templomok, a szerb oldalon pedig főként ortodox
templomok találhatók. Érdemes kiemelni a 18. században épült cibakházi katolikus és
a Novi Kneževac-ban található ortodox templomot. Többféle, múltbéli építészeti
stílusokat mutatnak be a térségben található polgári házak, kúriák, kastélyok, például
a sándorfalvai Pallavicini kastély és a csókai Marcibanji-Lederer kastély, ezek mellett
főként a városokban, különösen Szegeden, számos épület őrzi a szecesszió jegyeit.
Múzeumokban és helytörténeti gyűjteményekben is gazdag a terület, például
Szentesen található a Koszta József Múzeum, Újbecsén a régi traktorok múzeuma, a
Žeravica vagy a magyar identitást erősítő magyar vidéki ház Adán. Mindemellett
számos emlékmű található a területen, melyek az adott település valamely híres
szülöttjének, csatának, vagy egyéb történelmi eseményen állítanak emléket, erősítve a
helyi és nemzeti identitást. Szelevényen található például az árvízi emlékmű. Múltat
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idéző épületek és helyszínek közül kiemelendők a csongrádi halászházak,
parasztházak, vagy régészeti feltárások, például Tiszasziget vagy Becse és Újbecse
közelében. Még a fazekasság és a csipkekészítés hagyományát is őrzik egyes
településeken, például Hódmezővásárhelyen és Cserkeszőlőn.
A különböző turisztikai szolgáltatásokban is gazdagok a Tisza-menti települések. Az
egészségturizmus kedvelői számos kisebb-nagyobb gyógyfürdő kínálatából
választhatnak, például Tiszakécskén, Cserkeszőlőn, Algyőn, vagy Becsén. Több
település kínál különböző aktív turisztikai szolgáltatásokat, amin belül lehetőség
nyílik vízi sporteszközök kölcsönzésére, például Tiszaugon és Becsén kenu
kölcsönözhető, de a szárazföldön több helyen található kalandpark, például Szentesen,
Szegeden és Lakiteleken, emellett a nagyobb településen bowling- és tekepályák is
igénybe vehetők. A kiegészítő, vendéglátáshoz köthető szolgáltatásban is bővelkedik a
térség. A terület szálláskínálata gazdag. A falvakban főként panziókat, apartmanokat,
vendégházakat, akár négy napraforgós falusi szálláshelyeket is ki lehet bérelni,
melyek zöméhez tartozik udvar, kerti sütési és főzési lehetőséggel, illetve nagy részük
alacsony férőhellyel rendelkezik, így akár az egész létesítmény kibérelhető baráti
társaságok számára. A nagyobb településeken az apartmanok, panziók mellett még
hotelszobák is foglalhatók. A térségre látogató akár a helyiek életébe is
bekapcsolódhat, ugyanis a települések nagy részén szerveznek falunapot, de még
kulturális és gasztronómiai fesztiválok is szerepelnek a térség idegenforgalmi
kínálatában. Például Cserkeszőlőn Fogathajtó versenyt, Szentesen a Kézműves Ízek
Fesztiválját, Deszken Ajvárfesztivált, Horgoson Aratónapot, Adorjánon Hurka-és
Kolbászfesztivált tartanak őrizve a helyi hagyományokat.
Ahogy a leírásból kiderült, a Tisza-menti települések potenciális turisztikai kínálata
igen gazdag és változatos mind a látványosság, mind az élményszerzés tekintetében.
A terület kínálata alkalmas lehet többféle tematikus út kialakítására, hiszen az
egészség-, a sport-, az öko- és a kulturális turizmus iránt érdeklődők számára egyaránt
vonzó lehet. Mindemellett a különböző típusú vonzerők a komplex túraútvonalak
kialakításának számtalan lehetőségét kínálják. Azonban a terület turisztikai értékeinek
nagy része kevésbé értelmezhető vonzerőként jelenleg, ugyanis a turisták kevésbé
látogatják azokat. Ennek fő oka lehet, hogy nem kapcsolódik hozzájuk megfelelő
mennyiségű és minőségű információ (amit főként a marketing szolgálhat) és az abból
fakadó érzelem, ami vonzerővé tehetné azokat (MacCannell, 1976; Puczkó és Rácz,
2000; Michalkó és Rátz 2008; Michalkó, 2016). Ebből kifolyólag nem generálnak
kedvező társadalmi gazdasági változásokat a térségben élők számára (Swarbrook,
2002; Michalkó, 2016). Ugyan a vonzerővé váláshoz szükséges információ és
érzelem sok esetben nem jelenik meg, de az attrakcióvá váláshoz és a turista
élményszerzéséhez szükség van a megfelelő szuprastrukturális ellátottságra is. Ez
például az étkezési lehetőséget, szálláshelyet, elérhetőséget tartalmazza, mellyel a
legtöbb esetben megfelelően ellátott a térség (Lew 1987, Michalkó és Rátz 2008;
Gonda, 2016 ). Azonban jelenleg alig léteznek előre tervezett útvonalak, illetve a
turisztikai információk is korlátozottan érhetők el a turisták számára. Ennek oka, hogy
kevésbé van jelen bárminemű együttműködés a települések között a turisztikai
infrastruktúra fejlesztésében, illetve a marketing kifejezetten gyenge.
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Európai jó gyakorlatok a határon átnyúló vízi turizmus fejlesztésében
Az elmúlt időben a korábban érintetlen, fel nem fedezett határ menti térségek
turisztikai hasznosítása megindult Európában (Wieckowski, 2010). Ezek a
fejlesztések egyrészt pozitívan befolyásolhatják az érintett régiók gazdasági
teljesítményét, másrészt szilárd alapot nyújthatnak a határon átnyúló
együttműködéseknek (Rátz és Puczkó, 2002; Muhi és Reményik, 2014). A határ két
oldalán néhány esetben (pl. magyar-román, magyar-szerb) a közös történelmi,
kulturális és társadalmi hagyományok lehetőséget jelentenek a jövőbeni turisztikai
fejlesztések tekintetében, ami segítheti a helyi közösségek népességmegtartó erejét.
Ezekben a fejlesztésekben a folyóknak, mint a nemzetközi határokon átnyúló
természetes folyosóknak kitüntetett szerepe van, mivel könnyedén összekötik a határ
mindkét oldalán jelenlévő turisztikai célpontokat. A turizmus egyik speciális ága, az
ökoturizmus potenciális fejlesztési terület lehet ebben a tekintetben, mivel a
háborítatlan, egyedi természeti táj találkozik a régió kulturális örökségével (Rátz és
Puczkó, 2002; Kovács és Nagy, 2013). A következőkben röviden ismertetünk a vízi
turisztikai fejlesztések terén bevált három jó európai gyakorlatot a közelmúltból.
Turisztikai hajózási útvonal fejlesztése a Dráván (Magyarország-Horvátország)
A magyar-horvát határ mentén már régebb óta tapasztalható a turizmus helyi szereplői
(pl. önkormányzatok, nemzeti parkok, szolgáltatók) közötti együttműködés, amely
során főként EU-s támogatásból számos kisebb-nagyobb, leginkább infrastrukturális
fejlesztés (pl. kikötők és táborhelyek kialakítása) is megvalósult a 2000-es években
(Muhi és Reményik, 2014). A DRAWA elnevezésű INTERREG nemzetközi projekt
keretében 2017 és 2019 között a fő cél a Dráva hajózási útvonalának fejlesztése volt,
amely a turizmus fellendítésére irányult a határ mindkét oldalán. A folyó
mederfenekének felmérését követően a vízi turizmust és a hajóforgalmat támogató
digitális térkép készült el, amely mobil applikáción keresztül elérhető. A program
amellett, hogy segíti a folyón lévő vízi közlekedést, összefoglalja a határ menti
turisztikai kínálatot (pl. látnivalók, gasztronómiai és szállás lehetőségek, aktív
turisztikai programkínálat). A mobil applikáción túl készült egy háromnyelvű
kiadvány is (magyar, horvát és angol nyelven), amely a Dráva menti települések
turisztikai kínálatát mutatja be nyomtatott formában. Ezen túl a vízi útvonal magyar
és horvát oldalán hét-hét kikötőben információs táblát helyeztek el, amely szintén a
tájékozódást segíti elő [1].
A projekt olyan további fejlesztéssel is összekapcsolható, mint a Pécs és Osijek között
kialakított biciklis útvonal (ennek horvát része nagyrészt a folyó mentén található)
(STRDA, 2014).
Az E-70-es vízi útvonal fejlesztése (Hollandia-Németország-LengyelországOroszország-Litvánia)
A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) részeként a Rotterdam és Klajpeda
között húzódó ún. E-70-es vízi útvonal fejlesztésére a mostani és a korábbi fejlesztési
ciklusokban is jelentős forrásokat különített el az EU (3. ábra). Az útvonal fontossága
az EU területét Kelet-Nyugat irányban átszelő közlekedési folyosókban keresendő,
amelyekről egy EU-s célkitűzés szerint 2030-ra vasúti és vízi útvonalakra kell terelni
a forgalmat [2]. Ennek az E-70-es útvonalnak a részét képezi többek között a lengyel
és orosz (kalinyingrádi) határnál kialakítandó vízi turisztikai fejlesztés (Kropinova,
2013) vagy a Neman és Sesupe litván folyók vízi turizmusba való beillesztése (Hall,
2017).
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3. ábra: Az E-70-es vízi útvonal elhelyezkedése
Forrás: www.mdwe70.pl
Az útvonal mentén a szükséges hajózással, vízi turizmussal kapcsolatos
alapinfrastruktúra (pl. kikötők, átemelők, sétányok) kiépítésén túl fontos célja, hogy a
környék turisztikai adottságaira felhívja a figyelmet [3].
A lengyel-orosz-litván szakasz turisztikai fejlesztési lehetősége olyan hozzáadott
turisztikai termék kidolgozásában lenne, mint például a „Borostyán Út” („Amber
Road”) vagy „A Világ Borostyán Útja” („The World Amber Way”) elnevezésű
tematikus útvonal megvalósítása (Hall 2017). Ennek a tematikus útvonalnak a
vonzereje megfelelő marketingtevékenység és TDM (turisztikai desztináció
menedzsment) eszközökkel lehetne kiaknázható. Egy egységes arculatú turisztikai
termék kialakítása a környező országokra is pozitív turisztikai befolyással bírna.
Litvánia-Lengyelország-Oroszország határon átnyúló együttműködési program
2009-2013
Az EU külső régióiban történő turizmusfejlesztésre Kropinova (2013) egy szerteágazó
és összetett fejlesztési javaslatcsomaggal állt elő. A jövőbeli fejlesztési irányok
középpontjában olyan innovatív turisztikai rendszerek állnak, amelyek egy új termék
létrehozására irányuló tevékenységek eredményei, és számos, egymással
összekapcsolt, a turizmusban részt vevő állami és üzleti szereplőből állnak (pl.
magánszemélyek, szervezetek, szolgáltatók, intézmények) (Kropinova, 2013). A
fejlesztési javaslatok a következő pontokban foglalhatók össze:
- Új típusú turisztikai termékek kidolgozása, különös tekintettel a közös, határokon
átnyúló tematikus útvonalakra.
- Új típusú tevékenységek bevezetése, amelyeket korábban a térségben nem
fejlesztettek ki bizonyos intézményi vagy infrastrukturális korlátok miatt (pl. az
ökoturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása).
- Turisztikai információs hálózat fejlesztése a határokon átnyúló régiók között. Az
így létrejövő közös adatbázis kényelmes információforrás lenne, amely egy helyen
összefoglalja a régiók turisztikai vonzerőjét, potenciálisan növelve a térségbe
érkező turisták számát.
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- Új típusú szervezet vagy bizottság megalkotása, amely kiküszöböli a határ menti
térségben működő idegenvezetők és más idegenforgalmi vállalkozók munkájának
korlátozásait.
- Kidolgozni olyan együttműködéseket, amelyeknek szezonhosszabbító hatása van
(pl. múzeumi kiállítások kicserélése a határ mindkét oldalán).
Fejlesztési javaslatok
A térségre vonatkozó társadalmi, gazdasági és azon belül turisztikai adatok elemzése,
a települési honlapokon közölt információk alapján átfogó képet kaptunk a térség
helyzetéről, turisztikai kínálatáról és fejlődési pályájáról. Mindezek alapján azt látjuk,
hogy a térség számos turisztikailag hasznosítható értékkel rendelkezik, azonban azok
gyakran kihasználatlanok. A helyzetelemzést, a helyi döntéshozók fejlesztési
elképzeléseit, valamint hasonló helyzetű térségekben megvalósult jó gyakorlatok
tanulmányozását követően szakmai fejlesztési javaslatokat fogalmaztunk meg,
melyeket a Tisza menti térséggel foglalkozó szakpolitikának célszerű figyelembe
vennie a jövőbeli gyorsabb és eredményesebb fejlődés érdekében. Ezeket pontokba
szedve közöljük:
Összehangolt szakpolitikai fejlesztés
- Kiemelten fontos a térség települései közötti összehangolt szakpolitikai fejlesztés,
mely magában foglalja a települések egyedi adottságainak kiemelését, valamint a
célcsoportok meghatározását, hiszen ha párhuzamos fejlesztésekkel ugyanazt a
célközönséget próbálják vonzani (Pl.: párhuzamos fürdőfejlesztések), akkor az
egymástól veszi el a lehetőséget és térségi szinten bevételkiesést és
versenyhátrányt okoz.
Kedvezmények nyújtása a turistáknak az éttermek és szálláshelyek, egyéb
szolgáltatók részéről
- A térségben a nagyobb infrastruktúrával rendelkező kikötési pontok településein
(Tiszakécske, Csongrád, Szentes, Mindszent, Szeged) célszerű a szálláshelyeknek
és éttermeknek folyamatos kedvezményeket biztosítani a turisták részére.
Csomagajánlatok nyújtása a turistáknak az éttermek és szálláshelyek részéről
- A kisebb településeken található szálláshelyeknek, éttermeknek, múzeumoknak és
egyéb fizetős szolgáltatásoknak érdemes összefogni, és együttesen csomag
ajánlatokat nyújtani a turisták részére. Mindez motiválhatja a turistákat, hogy minél
több szolgáltatást vegyenek igénybe, nagyobb bevételhez juttatva a szolgáltatókat.
Tematikus utak tervezése
- Ajánlott számba venni a térségben található, egymáshoz hasonló attrakciókat (pl.
múzeumok, kastélyok, fürdők, sportturisztikai szolgáltatások), melyekből
tematikus túraútvonalak szervezhetők.
Komplex túraútvonalak tervezése
- Javasolt hosszabb és rövidebb (térben és időben) túraútvonalakat kialakítani és
ajánlani a turistáknak, melyek magukban foglalják a tiszai hajózást és kikötést
egyaránt. Az előre megtervezett túraútvonalak a kikötés helyétől függően a Tiszamenti természeti értékek (pl. tanösvények, holtágak, rétek) valamelyikének
meglátogatását, kulturális értékek meglátogatását (múzeumok, kastélyok,
események), sportturisztikai szolgáltatások igénybevételének ajánlását (pl.
kalandpark), valamint éttermeket, szálláslehetőségeket tartalmazhatnak. Így a kenu
és/vagy kajaktúrákon résztvevők megismerhetik az Alsó-Tiszavidék helyi
környezeti-, kulturális- és történelmi sajátosságait.
Különböző szolgáltatások kiemelése
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- A turisztikai kínálatnál fontos, hogy több típusú szolgáltatás jelenjen meg. Például
az aktív mozgásforma mellett a szálláshelykínálatra, a kulturális programokra vagy
a helyi gasztronómia sajátosságaira is érdemes felhívni a turisták figyelmét. Ezen
belül fontos, hogy a kialakításra kerülő vízi turisztikai útvonal több tematikus
megállóból álljon. Az aktív mozgásforma (pl. kenuzás, kajakozás) mellett legyen
benne kulturális, történelmi, vagy gasztronómiai élménnyel kínáló megállóhely a
Tisza-mentén.
Szárazföldi sportturisztikai lehetőségek fejlesztése
- Javasolt a Tisza-mentéhez tartozó nem vízi sportokhoz kapcsolódó infrastruktúra
fejlesztése: Tiszakécskétől Röszkéig a gát melletti töltéseken a kerékpározás és
futás infrastrukturális feltételeinek javítása.
Szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése a fenntarthatóság jegyében
- Szemléletünk szerint a minél átfogóbb fejlesztésekkel tovább növelhető a Tisza
térségének turisztikai forgalma, így a közeljövőben a fenntarthatóságra is hangsúlyt
kell fektetni. Ennek egyik legfontosabb eleme a szelektív hulladékgyűjtők
elhelyezése és bővítése az esetleges kikötési pontokon.
Kikötők és pihenőhelyek kialakítása
- Mindenképp szükséges az egyszerű és biztonságos partraszállás érdekében
kikötőhelyeket kialakítani, legalább a több attrakcióval rendelkező települések
partjain. Valamint szükséges ezek mellett pihenőhelyeket létrehozni padokkal és
asztalokkal, szabadtéri sütési és főzési lehetőségekkel, ahol a vízi turisták
megpihenhetnek és akár ételt is készíthetnek.
Tájékoztató táblák kihelyezése
- A vízen utazó turisták megfelelő mennyiségű és minőségű információval való
ellátása érdekében javasolt a folyó mentén tájékoztató táblák kihelyezése arról,
melyik település mentén járnak, illetve milyen távol van a következő pihenőhely.
Helyi lakosság bevonása
- A versenysport mellett a települések helyi fejlesztésében hangsúlyt kell fektetni a
helyi lakosság bevonására és további rendezvényekkel és árkedvezményekkel
ösztönözni őket a sportolásra.
Célcsoportok meghatározása
- A kialakítandó turisztikai terméknél a célcsoportok között a sportolni vágyók
mellett (turisták és helyiek), a családosok és az ökoturisták is fontos célcsoport
lehetnek, számukra is ajánlott a csomagajánlatok létrehozása.
Fiatalok motiválása
- A Tisza érintett szakaszán a például a Szegedi Tudományegyetem hallgatói egy
fontos piacot képezhetnek. Így az érintett felsőfokú intézmények bekapcsolásával
az egyetemi hallgatóknak különleges kedvezményeket, ajánlatokat érdemes
nyújtani a tanításmentes nyári szezonra vonatkozóan. Ezzel is elősegíthetjük a
nyári aktív kikapcsolódásukat, csapatépítés szempontjából is kedvező számukra,
valamint a Tiszához köthető identitásuk is erősödik a fiataloknak.
Összehangolt marketingkommunikáció, egységes arculat
- A fent említett infrastrukturális fejlesztéseket követően legfontosabb az egész
térségre vonatkozó összehangolt marketingkommunikáció, az egységes turisztikai
arculat megteremtése. Ez magában foglalja azt, hogy a települési honlapok
mindegyikén javasolt a helyben található értékek és szolgáltatások listázása és
bemutatása (például szálláshelykínálat, alapegészségügyi ellátás igénybevételének
lehetőségei, általános információk a területről). Kiemelten szükséges a kialakított
tematikus utak és komplex túraútvonalak reklámozása online, applikáció
formájában, illetve papír alapú prospektusban egyaránt. Ezt érdemes bekapcsolni
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az országos turizmusmarketingbe is (Pl.: We Love Hungary ingyenes
kiadványsorozat keretein belül). Az elkészült marketing anyagokat több nyelven
(magyar, szerb, román, angol, német) elérhetővé kell tenni a külföldi turisták
vonzása érdekében.
Turisztikai szövetség létrehozása
- Fontos, hogy a Tisza-menti vízi turizmus fejlesztéséhez jöjjön létre egy szövetség,
amely összefogja a magyar és a szerb oldal vízi turizmusban érintett szereplőit (pl.
önkormányzatok, turisztikai irodák, turisztikai szolgáltatók). Ennek keretében
fontos az egységes arculat kialakítása, így könnyebb és hatékonyabb marketing
tevékenységet lehetne kialakítani. A létrehozott turisztikai infrastruktúra
fenntartásáért és kezeléséért a nagyobb városok tapasztaltabb turisztikai irodái
feleljenek, egymással együttműködve.
Összegzés
A határ menti területek speciális helyzetben vannak, ugyanis az Európai Unióban
általános jellemzőjük, hogy ugyan a lakosság nagy részét magukban foglalják,
gazdasági teljesítő képességük elmarad a centrum térségektől. Éppen ezért az EU
fontos prioritásának tekinti a határ menti területek fejlesztését, melynek egyik fontos
eszköze lehet a turizmus. Azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy jelenleg nehéz a
határ menti területek közös fejlesztése, ugyanis gyakran nincsenek megteremtve a
megfelelő infrastrukturális körülmények, vagy épp ellenkezők az érdekek a határ két
oldalán. Holott a közös idegenforgalmi fejlesztések számos pozitív eredményt
generálnának az együttműködő területek között.
Kutatásunkban az Alsó-Tisza-völgy idegenforgalmi fejlesztési lehetőségeit vizsgáltuk
meg a szerb és a magyar oldalra vonatkozóan. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy
az Tiszához kapcsolható szerb és magyar települések meglehetősen hasonlóak a
népesség demográfiai kondíciói szempontjából, annak ellenére, hogy az elmúlt
században két különböző országhoz tartoztak. A lakosság csökkenésének dinamikája
és az öregedési index változása arra mutat rá, hogy fejleszteni kell a térség
gazdaságát, hiszen ez hozzájárulhat a népességmegtartó képességhez. Ez rávilágít a
turizmus jövőbeli fejlesztési lehetőségeire, amelyek például elősegíthetik a
munkahelyteremtést. Ebben a magyarok jelenléte a határ mindkét oldalán, valamint a
kulturális és nyelvi akadály hiánya jó alapot nyújthat a határokon átnyúló gazdasági
együttműködéshez, ideértve az idegenforgalom fejlesztését is. A két terület gazdag
különböző típusú, felhasználható turisztikai látványosságban, ami számos turisztikai
termék meghonosítását teszi lehetővé, például ökoturizmus, sportturizmus, kulturális
turizmus. Azonban a területen lévő értékek zöme még kevésbé kihasznált
idegenforgalmi szempontból, összehangolt fejlesztésre és marketingre van szükség a
két terület között. Az idegenforgalmi adottságok kihasználásához jó alapot nyújtanak
különböző nemzetközi jó gyakorlatok, melyek segítségével meghatároztuk a területre
vonatkozó fejlesztési javaslatainkat. Mindenképp szükség van egy tudatos fejlesztési
koncepció kialakítására, az idegenforgalmi célcsoportok meghatározására, a
megfelelő infrastruktúra kiépítésére, marketingre, illetve a helyi lakosok bevonására.
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A WATERTOUR pilot víziturisztikai program szakmai tapasztalatai
Petrovszki Zita - Dobó Andrea - Hézsőné Böröcz Andrea - Hocza Ágnes
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és
Sporttudományi Intézet
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Abstract
This study presents the professional experiences of the watertour project, including
the sport professional experience, camping knowledge and of course the successful
cooperation between the University of Szeged and the University of Novi Sad. We
consider it very important to teach students practical not only theoretical sport
professional and camping knowledge, so that they learn and live everything through
their own experience. We taught the students paddling techniques, the rules of water
traffic and the meaning of the signs. Using the possibility of the river bank and water,
students participated in various recreational programs. Another aim of the project was
the introduction of the local values and attractions of the region. We have
strengthened the professional relationship between the two nations’s university
citizens and we have also been planning further cooperation.
Keywords: watertour, camping knowledge, kayak-canoe, recreation, Tisa
Összefoglaló
Tanulmányunk célja a magyar-szerb vízitúra pilot program szakmai tapasztalatainak
bemutatása, különösképpen a sportszakmai gyakorlatok, a táborozási ismeretek és a
sikeres szakmai együttműködés tekintetében, mely a Szegedi Tudományegyetem és
az Újvidéki Egyetem között valósult meg. Nagyon fontosnak tarjuk, hogy a
résztvevők ne csak elméleti ismereteket szerezzenek a táborozással és
táborszervezéssel kapcsolatban, hanem saját tapasztalataik révén sajátítsák el a
szükséges ismeretanyagot. Továbbá megtanítottuk a helyes evezési technikákat és a
vízi közlekedés szabályait. A folyópart adta lehetőségeket kihasználva a hallgatók
számos rekreációs program részesei lehettek. A projekt célja volt még a helyi
települések turisztikai látványosságainak bemutatása is. A pilot program
eredményeként elmondhatjuk, hogy sikeresen megerősítettük a szakmai kapcsolatokat
a két nemzet egyetemi polgárai között, valamint a jövőben közös együttműködéssel
további programokat terveztünk.
Kulcsszavak: vízitúra, táborismeretek, kajak-kenu, rekreáció, Tisza
Bevezetés
Az Inerreg-IPA CBC magyar-szerb pályázat (HUSRB/1602/31/0204) keretein belül
megszervezett vízitúra célja a kajak-kenu sport mozgásanyagának elsajátításán kívül a
vízi sportturizmus lehetőségeinek feltérképezése a Tisza alsó vidékének
magyarországi és szerbiai szakaszának és fejlesztési javaslatainak feltárása volt. A
vízi turizmus a sportturisztika azon része, melynek célterülete egy természetes víz,
vagy természetes környezetben kialakított mesterséges vízfelület, vízpart és annak
környéke. Kialakulása visszavezethető a vízi közlekedési eszközök fejlődésére,
valamint az ember vízen, vízparton történő szabadidő-eltöltésének egyre szélesebb
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körű lehetőségeire (Bánhidi, 2013). Egyre népszerűbb outdoor rekreációs
tevékenységként említhetjük a vízitúrázást napjainkban, ugyanis összekapcsolódik
benne a sporttevékenység nyújtotta kihívás és élmény, valamint az ember azon
természetes igénye, hogy szabadidejét a vízen vagy a víz közelében töltse. Ma a hazai
folyók gazdasági szerepe jóval csekélyebb, ugyanakkor természetvédelmi, rekreációs
és sportturisztikai szempontból még inkább felértékelődnek, a kajak-kenu, az evezés,
a sárkányhajózás, vagy a folyóvízi vitorlázás kedvelői számára tavasztól őszig
megfelelő sportolási lehetőséget kínálnak (Győri, 2013). A folyók, a folyópartok és a
folyóparti települések számos lehetőséget kínálnak az emberek számára kultúra,
oktatás és kikapcsolódás számára. Ezen felül, mint turisztikai célpontok, jelentős
szerepet játszanak a helyi munkaerő foglalkoztatásában is (Győri et al. 2019a). Ujvári
K. (2009) három stratégiai célt különített el a Tisza-vízi turizmus fejlesztésével
kapcsolatban: az ökológiailag fenntartható turizmus megteremtését, a helyi lakosság
életminőségének javítását és a térségen kívüli célcsoportok vonzását. A turisztikai
kínálat a Tisza folyón és annak településein olyan komplex turisztikai
tevékenységekkel mutatható be, mint az oktatási-, történelmi és régészeti-, kulturális, gasztronómiai-, etno- és vidéki turizmus. Az összes említett tevékenység egymással
kölcsönhatásba lépve és összekapcsolódva a határokon átnyúló régió egyetlen vonzó
célpontjává válhat, és ebben a formában könnyebben bemutatható és eladható a
szélesebb idegenforgalmi piacon (Košić et al. 2019).
Ahhoz hogy még nagyobb tömegeket mozdítson meg ez a fajta aktív kikapcsolódás,
elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra a kikötőhelyeken, a Tisza partján. A
vízitúrázók között egyre nagyobb számban vannak és lesznek olyanok, akik a
természet közelsége mellett igénylik a komfortos kempingeket, és a könnyen elérhető
kiegészítő szolgáltatásokat (Barna et al., 2012). Korábbi tanulmányból kiderült, hogy
a Dél-Alföldön, a legnépszerűbb megállóhelyek kikötői és kempingjei sem nyújtanak
megfelelő szolgáltatásokat. Pedig az infrastruktúra javításával, sportturisztikai cikkek
fejlesztésével a kereslet nagymértékben növekedhetne. Vizsgálatuk során kiderült,
hogy a vízi túrázás „mindenki sportja”, a jövedelem nem befolyásolja az abban való
részvételt, hiszen mindenki megtalálhatja a számára megfelelő anyagi vonzatú
szálláshelyeket. Megállapításuk szerint a vízitúrázók különféle ismeretekkel
rendelkeznek a túrázásról. Sokan nem is ismerik a vízi közlekedés szabályait, ám
ennek ellenére nem veszik igénybe szakképzett túravezető segítségét (Győri és
Horváth, 2018).
Intézetünk, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Testnevelési és Sporttudományi Intézete, évtizedek óta szervez vízitúrákat a leendő
testnevelő tanároknak és sportszakembereknek, a Tisza Dél-Alföldi szakaszára
Tiszakécskétől Szegedig, azzal a céllal, hogy elsajátíthassák a hallgatók a
vízitúrázáshoz szükséges szervezési és sportszakmai kompetenciákat. A vízitúrázás és
-táborozás számunkra, sportszakos egyetemi oktatók számára komoly és
felelősségteljes munka, melynek számottevő pedagógiai értéke van. Mindamellett
ugyanis, hogy a ránk bízottak egészségtudatos szabadidő-eltöltését tervezzük,
szervezzük és irányítjuk, a vízitúrák, táborok különösen jó alkalmakat kínálnak arra,
hogy a vízi közlekedéshez szükséges technikai tudáson, szabályokon, táborozási
ismereteken és közösségi normákon túl különféle tantárgyi, szakmai tartalmakat is
képesek legyünk közvetíteni tanítványainknak (Győri et al. 2014). Ugyanakkor nem
mellékes körülmény az sem, hogy a vízi táborozás, vízi túrázás szervezésében és
lebonyolításában résztvevő tanároknak, oktatóknak, felnőtteknek rendelkezniük kell a
túraszervezés, a vízi közlekedés és vízen tartózkodást rögzítő jogszabályok alapos
ismeretével (Győri et al. 2018).
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Jelen pályázatnak köszönhetően 2019. augusztus 23 és szeptember 6. között került
megvalósításra egy magyar-szerb vízitúra Tiszakécskétől Stari Slankamenig, melyben
szerb és magyar kollégák és hallgatók közösen vehettek részt erősítve a két nemzet
közötti szakmai és baráti kapcsolatokat.
Pilot program
A Tisza folyó természetföldrajzi, vízrajzi jellemzői alapján – amit a korábbi évek
sikeres vízitúrái is bizonyítanak – kiváló adottságokkal rendelkezik a vízitúrázás
lebonyolításához, azonban a folyó vízjárása és a partformák alakulása is meghatározó
a túra biztonságos lebonyolítását illetően (Oláh, et al. 2019). Közel 300 km hosszú
vízitúránk két részből tevődött össze az Alsó-Tiszán. Első szakaszán, mely
Magyarországon került lebonyolításra (Tiszakécske-Csongrád-Mindszent-Szeged kb.
110 km), minden állomáshelyen két éjszakát töltöttünk, mely lehetőséget biztosított a
rekreációs programok megvalósítására. Az azonos táborhelyen eltöltött második
napokon a folyón felfelé történő evezésre, illetve a Tisza mellékfolyóján, a Körösön
való túrázásra is volt alkalmunk. A napok előrehaladtával nem tűntek hosszúnak a
levezendő távok, elsősorban annak köszönhetően, hogy mindenkinek napról napra
javult az evezési technikája. A túrák alatt nagyon vidám hangulat uralkodott, melyről
a fiatalok együtt gondoskodtak, nótaszóval és vicces megjegyzésekkel, mellyel
igyekeztek a magyar nyelvet részben elsajátítani. A vízitúra magyar szakaszának
kivitelezésében nagy segítségünkre volt a Szegedi Vízi Sportegyesület.
A program második részében Szegedtől Stari Slankamenig (Szeged-Kanjiža-AdaBečej-Aradac-Stari Slankamen) evezhettünk 176 km-en keresztül egészen a Dunáig.
Itt egy kicsit feszesebb volt a tempó, hiszen minden nap tábort bontottunk és
építettünk, s emellett eveztünk átlagosan kb. 35 km-t naponta. A hallgatók
kiemelkedő hozzáállást mutattak és teljesítményt nyújtottak. Jó hangulatban
teljesítették a napi túrákat, sokszor ad hoc jellegű kis versenyekkel színesítve a távok
monotonitását. Az utolsó napot Újvidéken töltöttük, ahol a város látványosságainak
megtekintésén kívül az Újvidéki Egyetem Sport és Testnevelési Karának Intézetben is
látogatást tettünk.
Táborozási ismeretek
A vízi táborok és vízi túrák megvalósításának alapvető feltétele, hogy a tábor
lebonyolításában résztvevő személyek rendelkezzenek a túraszervezési, a vízi
közlekedés és vízen tartózkodást rögzítő jogszabályok alapos ismeretével (Domokos
2014). A tábort a balesetvédelmi szabályok ismertetésével kezdtük, majd a hallgatók
megismerkedtek a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályaival, melyet a
46/2001. (XII. 27.) BM rendelet tartalmaz. A biztonságos, balesetmentes és
szabályszerű vízen való közlekedés az alapvető szabályismeretek nélkül felelőtlenség
és tilos! A vízi tábor célja és feladata alapján sajátos, speciális tervezési, szervezési
feladatokat igényel. A sportfoglalkozások mellett a hallgatók betekintést nyertek a
tábori élet rejtelmeibe. Ismertettük a táborépítés és a táborhely elhagyásának
követelményeit, egymástól ötleteket meríthettünk például a gyors és hatékony
szemétszedésben is. Megtanultak sátrat állítani és szakszerűen elcsomagolni,
megismerték a tűzrakás és a szabadban történő főzés ismérveit, szabályait. Két
alkalommal bográcsban főzhettek a hallgatók mely nagyon jó hangulatban telt,
alkalmat adva arra, hogy a két nemzet fiataljai összebarátkozzanak. Nyitottak voltak
egymás kultúrájának megismerésére, közösen énekeltek a tábortűz mellett mind szerb,
mind magyar dalokat.
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Sportszakmai gyakorlatok
A pilot program résztvevői eltérő előképzettséggel rendelkeztek a kajakozás és
kenuzás tekintetében, volt aki még soha sem evezett. A szakmai oktatást ezért a
szárazföldi gyakorlatokkal kezdtük, ahol az evezési alapismereteket ismertettük, mint
például a megfelelő méretű evezőlapát kiválasztása, lapát fogása, illetve a helyes
evezési technika. Mielőtt a vízi gyakorlatokat elkezdtük volna, ellenőriztük a
hallgatók úszni tudását, mely ellengedhetetlen egy vízitúra alkalmával. Ezt követően a
vízreszállás és a kikötés szabályait ismertettük és gyakoroltattuk az evezést a
különböző hajótípusokban. A túrák alkalmával a hallgatók folyamatosan
tökéletesíthették az evezési technikájukat, a hajók kormányzásának ismérveit
valamint, hogy miként kell áthaladni nagyobb hajók által kelltett hullámokon (1. kép).
Megtanulták, hogy mi a teendő, ha felborulnak a vízen, hogyan ússzanak ki a partra és
hogyan borítsák ki a vízet a csónakból. Ezek az ismeretek nélkülözhetetlenek a
vízitúrák alkalmával, hiszen ilyen helyzet bármikor előforduhat. A túraszakaszokon
különböző rajtgyakorlatokat, ritmusváltásokat, a csónak egy helyben tartását hárafelé
evezéssel, a fordulatokat valamint a kötelékben való haladást is gyakoroltattuk.
Fontos ismeret továbbá az is, hogy milyen szögben evezzünk be egy folyótorkolatba,
melyet a Tisza mellékfolyójánál, a Körösnél gyakoroltunk és a pilot program utolsó
szakaszánál, a Duna torkolathoz érve hasznosíthattunk. A túrákon a hallgatók
alkalmazhatták az elméletben megismert víziközlekedés szabályait, hiszen számtalan
táblajelzéssel, vízi építménnyel (hidak, duzzasztó, zsilip és komp átkötés)
talákozhattak. Véleményünk szerint az elméletben megszerzett ismeretek gyakorlati
alkalmazása kardinális szerepet tölt be az oktatásban.

1. kép: A hullámokon történő áthaladás már kellő gyakorlatot igényelt (Fotó:
Krstić, D.)
Rekreációs programok
A folyóvizek és partszakaszaik, mint a természet lenyűgöző csodái, egyre gyakrabban
válnak a rekreáció, a szabadidő-eltöltés színtereivé. A vízi túrázás sikeréhez
hozzájárul továbbá, hogy nagyszerűen kombinálható a különféle szárazföldi
rekreációs tevékenységekkel, mint például strandfoci, strandröplabda, kalandpályák
vagy akár a gyalogtúrázás. Számos hazai kutatás foglalkozott a vízi túrázás
magyarországi adottságaival, illetve olyanok, melyek a vízparti üdülésre alkalmas
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területeket túrázásra, sportolásra használható kínálat alapján vizsgálják (Győri és
Horváth 2018). Ezen szabadidős tevékenységek lebonyolítása számos élményt, kitűnő
csapatépítési lehetőséget kínál résztvevői számára, nem utolsó sorban annak
prevenciós és rekreációs hatásairól. Győri és Horváth (2018) felméréséből kiderül,
hogy az efféle kikapcsolódási lehetőségek csak ritkán, alkalomszerűen kerülnek
terítékre a folyóparti pihenőhelyeken, válaszadóinknak effajta tapasztalatai csak
helyenként voltak. Érdemes volna fejleszteni az egyes megállóhelyek szabadidős
szolgáltatásainak körét mind kulturális, mind pedig egyéb sportprogrammal.
A pilot programunk során különféle rekreációs tevékenységekben vehettek részt a
hallgatók, a táborhelyek infrastrukturális adottságainak megfelelően, mint például
termálfürdőben, uszodában. Strandröplabda házi bajnokságot szerveztünk valamint
reggeli testébresztés gyanánt különféle zenés mozgásformákkal (aerobic, pilates,
jóga) ismerkedhettek meg a résztvevők. A rátermett fiatalok a vízisít is kipróbálhatták
(2. kép). A pályázat célja volt továbbá a helyi kulturális és turisztikai látványosságok
megtekintése, melyet mind két ország területén a megvalósíthattunk.

2. kép: A kikötőhelyeken számos rekreációs program került megvalósításra (Fotó:
Krstić, D.)
Szolgáltatás
A sportturizmusban, a szabadtéren végzett aktív tevékenységek legfőbb eleme az a
földrajzi környezet, amelyben a tevékenység zajlik, ahol a természeti faktoron kívül
jelentős hatást gyakorolnak a résztvevőkre a gazdasági és infrastrukturális tényezők is
(Bánhidi, 2007). Akár mozgó akár állótáborról van szó nagyon fontos a megfelelő
táborhely kiválasztása. Az előzetes helyszíni szemle, a környék és a táborhely
feltérképezését követően kijelöltük a pilot program útvonalát és kikötőhelyeit. A
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szabadidősport projektek egyik fő céljaként határozható meg a rekreációs sportban,
aktív turizmusban érdekelt ágazatközi szereplők együttműködésének ösztönzése,
különös tekintettel a szakmai és civil szervezetekre, szolgáltatókra, munkahelyekre,
központi és helyi döntéshozókra (Győri et al., 2019b). Ennek ismeretében felkerestük
a lehetséges szolgáltató partnereket és megkötöttük az együttműködéseket. Az
élvezetes túrák elengedhetetlen feltétele a kempingek megfelelő komfortja, a
táborhelyek jobb felszereltsége. Sajnos a komfort, vizesblokkok száma, a tisztálkodási
lehetőség nem minden esetben volt kielégítő, főként a szerbiai oldalon. Ezért
mindenképpen szükségesnek látjuk a folyóparton, a kisebb kikötőhelyeken is, az
infrastruktúra fejlesztését.
A résztvevők étkeztetése is alapos előkészületet igényelt. A közeli vendéglátó és
kereskedelmi egységek felkeresése, és az ételek megrendelése, kiszállítása nem
minden esetben volt egyszerű feladat. Hosszabb vízitúrák alkalmával úti csomag
formájában oldottuk meg az ebédet, míg a többi napokon kétszeri meleg étkeztetést
szerveztünk, hiszen a kemény fizikai munka igényelte a kalóriadús és változatos
táplálkozást. Napközben odafigyeltünk a megfelelő folyadékpótlás lehetőségére,
valamint a vitaminbevitelre – gyümölcsök formájában.
Összegzés
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy együtt, magyar-szerb összefogással
sikeresen megvalósítottuk a WATERTOUR pilot víziturisztikai programot. A
résztvevők hasznos ismereteket szereztek a táborszervezés és a vízitúra lebonyolítása
terén. Mindenki elsajátította a kajakozás és kenuzás alapvető technikáját és
megtanulták a vízi közlekedés szabályait. A pilot program mindkét hete nagyon jó
hangulatban, balesetmentesen telt. A pilot program eredményeként elmondhatjuk,
hogy sikeresen megerősítettük a szakmai kapcsolatokat a két ország egyetemi
hallgatói és oktatói között, amire építve a jövőben további közös programokat
terveztünk. A kollégákkal szakmai tapasztalatot cserélhettünk, sok jó ötlettel
gazdagodhattunk a felsőoktatás és azon belül az outdoor sportfoglalkozások
lebonyolítása terén. Hallgatóink is gyorsan összebarátkoztak, mely nem volt nehéz,
hiszen a fiatalok nagyon nyitottak, kedvesek és segítőkészek voltak mindenben. Úgy
gondoljuk, a vízitúra örök emlék marad nem csak a diákjaink számára, hanem
nekünk, oktatóknak is.
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KALANDOK A TISZA MENTÉN4
(Pedagógiai füzet bemutatása)

Pintér Krekić Valéria, Horák Rita, Major Lenke, Ivanović Josip
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Bevezető
A Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Egyetem egy közös projektet indított
(IPA projektet Watertour ill. Vízi túra néven) abból a célból, hogy a magyar, valamint
a szerb fiatalok a Tiszával kapcsolatos természeti és kulturális ismereteiket
élményszerűen bővíthessék.
A közös projekt a vízi turizmus ösztönzése, valamint a szerb és a magyar közös
kulturális örökség és hagyomány megismertetése céljából jött létre. A projekt
résztvevői különféle turisztikai kiadványok által is igyekeznek elérni, hogy bárki
számára elérhetőek és megismerhetőek legyenek a Tisza-menti ökoturisztikai,
természeti és társadalmi értékek.
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanárai is, többek között készített egy
pedagógiai füzetet „KALANDOK A TISZA MENTÉN” címmel, elsősorban gyerekek
számára, de azok szülei- és a pedagógusok számára is.
A kiadvány összeállításakor arra törekedtünk, hogy a gyerekek igényeinek megfelelő,
sokrétű információval, érdekességekkel szolgáljunk az egyes történelmi emlékekről,
néprajzi szokásokról, természeti kincsekről és megannyi, a Tiszához fűződő
csodálatos részletről. A bemutatott objektumokhoz kapcsolódó feladványok
segítségével, a gyerekek alaposabban megfigyelhetik, önállóan is felfedezhetik a
látnivalókat. A felfedező kalandhoz nem adtunk meg konkrét útvonalat, így saját
igényeikhez és a rendelkezésükre álló időhöz igazíthatják a túrát. A pedagógiai
füzetet magyar és szerb nyelven jelent meg, némi kisebb eltéréssel. Szándékunk, hogy
az iskolákban szétosztjuk a gyerekek és a pedagógusok között.
A módszertani füzetet Major Lenke, Horák Rita és Pintér Krekić Valéria, a Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar oktatói szerkesztették, a fő- és felelős szerkesztő
Ivanović Josip. Természetesen a füzetben felhasznált forrásanyag – szöveg, képek
nagy része közvetlen a munkatársaink, kutatóink, oktatóink terméke, Czékus Géza
biológus, Raffai Judit néprajzkutató, Lepes Josip, a sporttudományok képviselője, de
sokan mások is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a füzet elkészülhetett.
Pedagógiai füzetet „KALANDOK A TISZA MENTÉN” címmel
“Azt mondják, hogy a Gutenberg-galaxisnak vége, de mégis jó érzés, ha az ember a
kezébe foghat egy nyomtatott kötetet.” (Czeglédi, 2013:410).
A pedagógiai füzet szerkesztése során különös tekintettel voltunk a kiadvány
didaktikai-metodikai kultúrájára, tartalmára, használhatóságára a diákok és tanárok,
szülők által egyaránt, illetve a füzet tanárt segítő szerepére, formai és terjedelmi
paramétereire.
4

A kalandok a Tisza mentén oktatófüzet a Tisza történelmi, kulturális és természeti
örökségéről az Interreg – IPA CBC Magyarország – Szerbia, HUSRB/1602/31/0204
WATERTOUR/ Jó szomszédok a közös jövőért / A projekt az Európai Unió
társfinanszírozásával valósult meg és a projekt záró konferenciáján lett bemutatva
2019.december 11-én.
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Egyéb jellemzők

A pedagógiai füzet belső struktúrája
A pedagógiai füzet felépítése logikus. Információnyújtás, információszerzés,
információ-ábrázolás, többfajta megközelítés elmondva, leírva, kérdezve. Ezt a
sokfajta megismerési formát a tanulói kreativitás köti össze, a kérdések, feladatok
különböző módozatai, amelyek csak egyben egységesek, és sohasem válnak el a
megismerés folyamatától.
- Fedőlap: KALANDOK A TISZA MENTÉN
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- Az első oldalon feltüntetve a füzet jellege: Kalandok a Tisza mentén – Oktatófüzet
a Tisza történelmi, kulturális és természeti örökségéről.
- Impresszum – feltüntetve a fő- és felelős szerkesztőt, a füzet szerkesztőit, kiadót,
nyomdát, ISBN számot és a kiadás helyét és dátumát.
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- Tartalomjegyzék:
1.Köszöntő
2.Kalandok a Tisza mentén
3.Tiszteld a természetet!
4.A Tisza
5.Történelmi emlékek a Tisza mentén
6.Műemlékek a Tisza mentén
7.Néprajzi értékek a Tisza mentén
8.Tiszavirág
9.Tanulmányozom a Tiszát
10.Növények a Tisza mentén
11.Állatok a Tisza mentén
12.Szabadidős lehetőségek a Tisza mentén
- Köszöntjük a gyerekeket és a szülőket – leírjuk, hogy mi a célunk a füzettel, hogy
közösen felfedező úton vegyünk részt és betekintsünk a Tisza-menti természeti és
társadalmi értékekbe, történelmi és néprajzi emlékekbe, hiszen a megismerésre
váró növények, állatok a felfedezésre váró kalandok kimeríthetetlen tárházát rejtik
magukban.
- Néhány mondatban ismertetjük az IPA projektet. Továbbá felhívjuk a figyelmet,
hogy az egyes helyszínekhez különböző jelzéseket is rajzoltunk a füzetbe aszerint,
hogy hol vár rájuk új információ, érdekes adat, vagy kreatív feladat.
- 15 pontban ismertetjük a „Természetjárás szabályait” a gyerekekkel.
- A hetedik oldalon a Tiszáról némi információt közlünk, valamint érdekességként
egy 19. században Kanizsán lejegyzett eredetmagyarázó monda szerint leírjuk
miért kanyargós a Tisza.
- Petőfi Sándor 1897-ben írta egyik legszebb versét A Tisza c. verset, melyben költő
visszaemlékezését örökítette meg a versben a Tiszáról.
- Az én Tiszám oldalon a gyerekek próbálják meg megírni saját versüket a Tiszáról
vagy rajzolják le, fessék le milyennek látják ők maguk a Tiszát.
- Történelmi emlékek a Tisza mentén – egy információ a rénszarvasról és a
mamutról és azok csontmaradványairól, amely a Tisza-medréből kerültek elő és a
Zentai Múzeumban őrzik.
- A történelmi emlékeknél a Tisza mentén megemlítjük Attilát, a hunok királyát,
akinek a végső nyughelye a legenda szerint a Tisza egyik ágában van, hármas
koporsóban temették el, arany, ezüst és vas koporsóban. A hun fejedelmet föld alá
és víz alá temették. A moholi monda szerint „ēterēték a folyó vizit külön, aztán oda
temették el, ráeresztëtték a vizet. Még a mai napig së tanájják mëg, hogy hova van
temetve Attila”.(Raffai Judit)
- Néprajzi értékek a Tisza mentén – Tisza a népköltészetben – Zentán és környékén
a Tiszával kapcsolatban gazdag folklóranyag gyűjthető. Az összegyűjtött szólás,
közmondás között akadnak szép számban olyanok, melyek ma is használatosak, de
sok elfeledett szólásunkra már csak a legidősebbek emlékeznek. pl. A Tiszáról is
szomjasan jött haza. - megmagyarázza mit is jelent: Nem használta ki a
lehetőséget.
Ezen az oldalon a szerb változat eltérő a magyartól – itt ismertettük, hogy a
folyó elnevezése honnan
ered, és hogy különböző nyelveken hogyan szerepel, hogyan hangzik.
- Néprajzi értékek a Tisza mentén – Tíz, tíz, tiszta víz mondóka (hintáztató)
ismertetése. Feladat, hogy szavalják el, tanulják meg a gyerekek a mondókát.
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Ezen az oldalon is eltér a két nyelv szerint a füzet – itt egy szerb népszokást
ismertetünk. A bánáti szerbek körében a II. világháborúig gyakorolt szokás volt,
hogy a hívek vízkeresztkor, azaz Bogojavljenje napján (január 19.) az egyházi
vezetőjükkel kőrmenet formájában a folyóhoz mentek, ahol megszentelték a vizet,
majd ebből a templomba, illetve otthonaikban vitték. A megszentelt vizet az
elkövetkező évben számos módon, különböző rituális, mágikus funkciókkal,
többnyire bajelhárításra használták. Ezt a szokást 2012-ben, hetven év után
Szanádon felújították. Amikor a körmenet kiér a Tiszához, a pópa egy keresztet
dob a vízbe, amely után a hívek a jeges vízbe mártóznak, és a kereszt után úsznak,
és aki a keresztet kihozza, megjutalmazzák. A rituális fürdőzés helyét a Tisza
parton egy felállított kereszt jelzi.
- A tiszavirág bemutatása, információ, a 14. oldalra kerül.
- A tiszavirág életciklusának ábrázolása magyarázattal.
- A kanizsai tanösvény bemutatása, leírása a Horgos – Kanizsa műút mentén,
Kanizsa bejáratánál, itt megadtuk a tanösvény pontos koordinátáit is.
- Kísérleti feladatok a gyerekek számára. Egyszerű kísérletek, amelyek
elvégezhetőek Tisza menti séta alkalmával, pl. hogyan tudják lemérni a folyó
sebességét egy papírhajó segítségével, vagy egyszerű megfigyelések a víz színére,
hőmérsékletére, átláthatóságára, szennyezettségére vonatkozóan, illetve hogy
milyen mértékű forgalom tapasztalható a folyón, illetve a folyó mellett, pl. lát-e
uszályt, csónakot, horgászokat a part mentén, esetleg sportolókat, mi az, amit
legtöbbször megfigyelnek a sétájuk alkalmával.
- Növények bemutatása a Tisza mentén pl. a több mint 200 éves mocsári tölgy hol
található, pontos koordinátái vagy a vadgesztenye ismertetése a zentai sétányon.
Továbbá ismertetjük a gyerekeknek, hogy a Tisza-menti ártérben nagyon sok
különböző fafajta él. –
Ismertettük a számukra az ártéri erdők néhány
növényfajának levelét, virágát, vagy termését. Feladatuk, hogy amikor a Tisza
mellett sétálnak, figyeljék meg ezeket a fákat! Ha sikerült megtalálni őket, akkor
rajzolják be a levelet, virágot vagy termést a következő oldalon található
táblázatba!
- Állatok a Tisza mentén – leírjuk, hogy milyen rovarok, emlősök élnek ezeken a
területeken. Milyen madárfajok találhatóak. Ritka faj a fekete gólya, ezt is
bemutatjuk a gyerekeknek, és hogy környékünkön a Tisza mentén két lakott fekete
gólya-fészekről tudunk. Egyik a Magyarkanizsától északra lévő, a Majomszigettel
szembeni erdőségben, a másik Adánál, a híd közelében található.
- Egy kis ismertető a gyerekek számára algoritmus formájában, a 25. oldalon, hogy
mi a teendő, ha madárfiókát találnak
- A számos szabadidős tevékenységek lehetőségeire hívjuk fel a figyelmüket a
gyerekeknek a Tisza mentén fürdőzésre, strandolásra Magyarkanizsán,
Törökkanizsán, Zentán, Adán, Moholon, Óbecsén és Törökbecsén.
- Vízitúrára, rendezvényekre hívjuk fel a figyelmüket szintén ezeken a
településeken. További spotokra, rendezvényekre hívjuk fel a figyelmüket, mint pl.
az úszó maraton Óbecsén, horgászat, csónakázás Törökkanizsán, strandröplabda,
strandfoci, homokvárépítő verseny, hőlégballon fesztivál Zentán vagy az adai
szabadidős lehetőségekre.
- Minden évben megrendezett táborokra is felhívjuk a gyerekek figyelmét.
Érdeklődhetnek, jelentkezhetnek, részt vehetnek ezekben a táborokban.
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- Egy feladat elvégzése: „Neked melyik a kedvenc szabadidős tevékenységed? Írd le,
hogy milyen sportokkal foglalkozol szívesen, vagy rajzold le magad kedvenc kültéri
elfoglaltságod közben!”
- A füzetünk végén feltüntettük a felhasznált irodalmat, képek forrásait, illetve a
Watertour-projekt weboldalát a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar honlapján,
ahol a füzet prezentáció formájában is megtalálható.
- Az utolsó oldalt egy szép kép zárja a Tiszavirágzásról.

Zárszó
Reményeink szerint, ez a pedagógiai, oktatófüzet segít és motiválja, kedvet ad a
gyerekeknek, hogy kimozduljanak a természetbe, hogy a Tiszával kapcsolatos
természeti és kulturális ismereteiket élményszerűen bővítsék. A pedagógusoknak, a
szülőknek, felhívjuk a figyelmüket, hogy tegyék lehetővé a gyerekek számára, hogy
közösen fedezhessék fel természeti kincsünk, a Tisza titkait, hogy mindezeket a
kalandokat a Tisza mentén megvalósíthassák.
A tanulmányban és a pedagógiai füzetben felhasznált irodalom és felhasznált
képek forrása:
A természetjárás szabályai. Forrás: http://bit.ly/2XQoPQK
Nagy Abonyi Ágnes: A Tisza és a Tisza vize a népszokásokban és a folklórban Zentán
és környékén. Forrás: http://bit.ly/2NWDFFN
Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok IV. Énekes népi gyermekjátékok. Forrás:
http://bit.ly/2xSVx9z Czékus Géza (2011): Kísérletek. Módszertani kézikönyv.
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka.
Czeglédi Csaba – Pléh Csaba (2013): Beszélgetés egy könyv kapcsán
https://www.researchgate.net/publication/272576086_Beszelgetes_egy_konyv_kapcs
an_Altalanos_Nyelveszeti_Tanulmanyok_XXV_A_kognitiv_szempont_a_nyelv_
pszichologiajaban
Háttér, tiszavirág: Mikkamakka folyóirat, 2016/3. Forrás: http://bit.ly/2Seir4I
4. oldal: Tisza térképe. Forrás: http://bit.ly/2YTTgHd
4. oldal: Tisza. Forrás: saját gyűjtés.
6. oldal: Csontmaradványok. Forrás: http://bit.ly/2XKyc4E
6. oldal: Attila, Képes Krónika. Forrás: http://bit.ly/2LTYJu6
8. oldal: Tiszavirág emlékmű. Forrás: http://bit.ly/2Y37OHm
8. oldal: A tiszavirág életciklusa. Forrás: http://bit.ly/2JyjGZN
9. oldal: Kossuth Tivadar: Tiszavirág esküvője. Forrás: http://bit.ly/2LnI42j
10. oldal: Tölgyfák. Forrás: saját gyűjtés.
10. oldal: Vadgesztenye. Forrás: saját gyűjtés.
13. oldal: Fekete gólya. Forrás: http://bit.ly/2G9UMh2
14. oldal: Magyarkanizsai strand. Forrás: http://bit.ly/2Z3sD1W
14. oldal: Zentai strand. Forrás: http://bit.ly/2MjB2Mz
Adai Strand. Forrás: http://bit.ly/2Mlasmw
15. oldal: Tiszai tangó. Forrás: Sarnyai Csaba fényképe.
Táborozók. Forrás: Varjú Potrebity Tatjana fényképe.
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Cultural Values of the Tisa River
Judit Raffai,5 Viktória Zakinszky Toma6
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Културне вредности Тисе
Током столећа Тиса је функционисала не само као еколошки већ и као културни
и привредни коридор, а уз то је имала и сјајну посредничку и повезујућу улогу у
преношењу и преузимању културних добара, привредних средстава и модела.
Служи као коридор којим између осталог, преко границе струјали и људи,
информације, трговачка роба, културне вредности, обичаји, привреднa пракса и
привредна средства. На то указују и археолошки налази. „… посматрано кроз
призму археолошког материјала, на занимљив начин баш супротно од Дунава
(!), највећа карактеристика Тисе је, што је адхезиона, кохезивна снага ове реке
била увек већа од Дунава. Овај потоњи је не једном и не кратко време био више
гранична линија која раздваја велика јединична подручја. (...) Није случајно,
дакле, да је ово плодно подручје током историје често потпадало под веома јак,
и удаљен утицај са истока, ван Европе (Кимери, Скити, Сармати). Ти утицаји су
се, са судбинском снагом најснажније испољили у доба сеобе народа (Хуни,
Авари, Мађари). Материјални остаци тих утицаја, са већим или мањим
интензитетом могу се исказати у археолошким налазима из околине Сенте.
(Szekeres,1975, 778) Захваљујући томе се, дуж Потисја налази мноштво
културних вредности и историјског наслеђа, који би након одговорајућег
туристичког развоја могли постати главни носиоци тиског туризма заснованог
на историјским културним вредностима.
Ми смо у нашем раду сажели етнолошка богатства реке Тисе на њеној деоници
од мађарско-српске граници па до Новог Бечеја, и то оне, које западну за око
путницима који се крећу реком, или пак оне вредности, у чијем је настанку и
одрживости улогу имала река Тиса.
Кључне речи: река Тиса, културне вредности, Потисје.
A Tisza kulturális értékei
A Tisza az évszázadok során ökológiai és kulturális folyosóként is funkcionált,
amelyen a természeti jelenségek mellett emberek, információk, kereskedelmi cikkek,
kulturális javak, hagyományok, gazdasági gyakorlatok és eszközök áramlottak át a
határokon keresztül. Ezt mutatják már a régészeti leletek is. „Részünkről csak annyit
szögezzünk le – írja Szekeres László –, hogy a régészeti anyag prizmáján keresztül
szemlélve, érdekes módon a Dunával ellentétben (!), a Tisza legfőbb jellemzője az,
hogy ennek a folyónak összetartó, kohéziós ereje mindig nagyobb volt a Dunáénál. Ez
utóbbi nemegyszer és nem is rövid ideig inkább elválasztó határvonalat képezett
hatalmas terület-egységek között. (...) Nem véletlen, tehát, ha ezt a termékeny vidéket
a történelem folyamán gyakran érték igen erős távoli, Európán kívüli, keleti hatások
5
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(kimmerek, szkíták, szarmaták). Ezek a hatások sorsdöntő erővel leginkább a
népvándorlás korában domborodtak ki (hunok, avarok, magyarok). Ezeknek a
hatásoknak anyagi maradványai a Zenta környéki leletekben kisebb-nagyobb
intenzitással mind kimutathatók.” (Szekeres 1975. 778.)
Munkánkban a magyar-szerb határtól Óbecséig tartó Tisza-szakaszon a folyó
legfontosabb kulturális értékeit kívántuk számba venni, azokat, amelyek a vízen
közlekedve a vízenjárók szemébe ötlik, illetve azokat, amelyek kialakulásában és
életben tartásában a Tisza folyónak szerep volt.
Kulcsszavak: Tisza, kulturális értékek, Tisza mente
Abstract
Throughout the centuries, the Tisa served not only as an ecological, but also as a
cultural and economic corridor, playing an excellent mediating and connecting role,
helping to transfer and accept cultural goods and economic tools and models. It serves
as a corridor through which people, information, commercial articles, traditions
flowed across borders. Archaeological finds have already shown this. “We must say –
as László Szekeres put it – that from the archeological point of view, unlike the
Danube (!), the Tisa river always had more cohesive power than the Danube, which
was more of a dividing power, or border between great units of land (…). It is no
coincidence, that this fertile land had many eastern influences coming from outside
Europe (Kimmers, Scythians, Sarmatians). These influences were the strongest in the
period of great migrations (Huns, Avars, Hungarians). The material remainings of
these effects can all be detected in the archeological areas around Senta” (Szekeres,
1975, 778). Thanks to this fact, there are numerous cultural values, pieces of historical
heritage in the Tisa region, which – with the right improvements in the field of
tourism – may be among the main pillars of touristic offer in the region. We are
focusing on the section of the Tisa from the Hungarian-Serbian border to Novi Bečej,
enumerating ethnological values along the river, especially those which are visible for
travellers going down the river, but also those values which have been created and
maintained by factors affected by the Tisa.
Keywords: Tisza, cultural values, Tisa river, storytelling.
Introduction
Throughout centuries the Tisa functioned as an ecological and cultural corridor,
transferring people, information, goods, cultural values, traditions, economic practices
and means, while crossing borders.
It is partly due to the numerous phenomena transmitted by the Tisa river, that the
ethnographic literature considers the Tisa region (from the border to Titel) as an
independent ethnographic group characterized by a more or less unique folk culture.
“The huge fertile lands near the Tisa villages and the privileges of the district favored
the development of agricultural towns. From the second half of the last century, the
area was characterized by farming, animal husbandry, wheat and maize production,
and by the almost complete lack of industry ”(Kósa, 1982, 297).
The commercial strength of the cities along the Tisa has increased the region's
cohesive power. Before the railway has been constructed all around the region, the
river and its crossings were important locations for trade routes. For example, „huge
herds of animals were occasionally brought and exchanged at the fairs in Senta. The
“national” character was indicated by the potters from Gemer, the Transylvanian
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barrel makers and fork sellers, and the livestock merchants from Serbia and Bosnia.
Hundreds of rafts went down the Tisa loaded with boards, iron or grain ”(Kósa, 1972,
145). The settlements along the Tisa river are still hosting significant fairs. Many
elements of folk culture are present predominantly in the area.
Our study enumerates those ethnological values, which have been transmitted by the
river, as well as those which can be seen from the river and may be significant from
the touristic point of view. For one year, in the period between 2018 and 2019 we
conducted fieldwork on a regular basis along the above mentioned stage of the Tisa
within the framework of the project called WATERTOUR (HUSRB/1602/31/0204)
IPA Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia. We
have also examined referring literature, archives, manuscripts of ethnographic
research. While collecting ethnographic material, we focused on narratives that are
related to the unique phenomena of the region. With the help of these, the history of
the given phenomena may appear in the touristic offer of the region. These are in part
records of folklore works, while we used some parts of biographical and publicist
writings, too. “Nowadays storytelling became a key concept in management and
marketing sciences. Storytelling is one of the most modern tools of the marketing
communication activities. Some enterprises use storytelling as an effective
communication device of the product advertisement. Stories are about us, they
influence our emotions. The involvement level of the customers can be increased very
effectively by storytelling, by the stories.” (Mátyás, 2017, 223) By following this
directon and keeping in mind the principles of storytelling, our aim is to present the
most important ethnological values with regard to the above mentioned criteria.
The role of the Tisa river in the economy of the region
“Although the whimsical floods of the river worried the locals – according to Sándor
Bálint – the river gave them reeds, wood, hay, fish, birds, eggs, this way providing
self-sufficiency for a primitive community. The river often defended them from
hostile attacks.” (Bálint, 1976, 339) Until the middle of the 20th century inhabitants
used the river for many economic activities. It was used a lot for washing, hemp
washing, grinding of grain in water mills, and transporting goods by rafts and ships.
Besides rafting, “Ships have gradually taken over the role of rafts; first for the
transport of goods and then for the transport of passengers (with barges or
steamboats).
Starting from the turn of the 18–19th century, more and more cargo ships have
appeared on the Tisa due to the grain boom due to the Napoleonic Wars. Demand for
other agricultural products had also increased. While the transport of live cattle
continued to be carried on land, the transport of cereals and later of flour continued to
be carried on water. Even in the second half of the 19th century, after the
establishment of the rail network, transportation by boats continued, since it has been
cheeper than transport by train. Until the second half of the century, the road network
in Bács-Bodrog County had not yet been sufficiently developed, so that could not
seriously jeopardize the priority of river transport either”(Pejin, 2000, 6).
Water transport has made it possible to access various goods, for example, we know
that salt transportation happened on the Tisa, as well; the salt was transported from the
Transylvanian salt mines by boats or rafts.
At the end of the 18th century, the two banks of Tisa became connected by ferry,
which was an important means of transportation until the beginning of the 21st
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century. We are witnessing the disappearance of the ferry, nowadays it is used only
near Bačko Petrovo Selo.
Except for these, the Tisa river can be associated with some typical economic
activities that are known in other areas but in many different ways, such as fishing,
basket weaving, sheep breeding, pepper growing and processing.
Noble model farms along the Tisa-bank
The history of the Castle Park along the Tisa-bank in Novi Kneževac is closely related
to the history of the settlement. The park dates back to 1781, when Marko ĐurkovićSzerviczky, a nobleman of Aromanian-Greek origin bought the property from the
Vienna Court. “By buying the property and the agricultural town of Novi Kneževac,
the Szerviczky family has layed down the foundation for the first family mansion and
property in the region. Thanks to his diversified family relations, other families settled
down like the Tallián, Schulpe, Maldeghem and Feilitzsch noble families” – as József
Szabó, the local historian of the settlement wrote it. (Szabó, 2004, 167)
In planning and shaping the Castle Park, the Tallián siblings had a great role, who on
their mother's side were ancestors of the Schulpe family. They both were attached to
Torontál county. Baron Béla Tallián (1851–1921) had also developped his family
property of 2100 acres to a model farm. His Swiss cow farm, his half-breed stud, his
wool sheep-farm and nursery garden were all well-known in the region. He was the
first in the county who began applying watering system at his farm. (Kalapis, 2003,
219) Emil Tallián (1859–1911) was an exotic traveller and hunter, and he visited East
Africa, Ceylon, India, Egypt, Brasil, Tibet and the North Pole. At the same time, he
did a lot for his hometown, too. “Since 1888, he was the mayor of the town on the
Tisa-bank for 20 years. The townscape was created in his time: from a dusty
agricultural settlement, Novi Kneževac became the town of parks” (Kalapis, 2003,
220). His rich ethnographic collection may be found in the Town Museum of
Subotica.
The so-called Pearl Island (Biserno ostrvo) near Stari and Novi Bečej was also a
unique model farm in the 19th century. Its story is closely related to Gedeon
Rohonczy (1852–1929), who was a representative in the Hungarian Parliament, but
also a writer, an ice-skater and a vegetable and fruit producer. This nobleman is on his
mother's side from the Szissányi family. This family had owned Novi Bečej since
1782 and Gedeon Rohonczy inherited a part of the family property.
Since 1878 Gedeon Rohonczy created his huge model gardening and made built his
family mansion. “His gardening products are famous all over Europe" – as his
contemporary biographer wrote it. (Szinnyei, 1906, 658) A special sort of watermelon,
the Pearl of the Tisa (Tiszagyöngye) is the result of his hybridization work. This sort
of watermelon was sold in Budapest, Vienna, Berlin and Paris. (Kalapis, 2003, 79)
Rohonczy's farm was unique regarding its specific sorts of grape, as well. “His
property was 650 acres, and the vineyard took 100 acres of it, where he grew 120
different sorts of grape.” (Mód, 2012, 8) About 1890 he planted a special sort of grape
from North Africa, the Krokan, which – due to its microclimate could be naturalized
only on the Pearl Island. His farm was unique regarding its marketing, too. His
vegetable and fruit were packed in a specific way, and products were sold from Novi
Bečej to Budapest and Austria as well as Germany. He also presented his products on
numerous world fairs. (André, 2012)
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Fish dishes and vernacular kitchen in the Tisa-region
“In 1870 and 71 there was wonderful great water (in Tisa) (..). Later this deep water
became a Paradise for the fish. They used to say that Tisa had more fish than water by
then. If someone wanted to drink water, one could have choked as fish got stuck in
their throat while drinking” – wrote János Bitó in 1930 in his memoirs. He was a
fisherman and fish farmer from Szeged, who knew very well the water of Tisa from
Csongrád to Titel (Bitó, 1993, 39). In the last quarter of the 19th century, the intense
flood protection and river management of the Tisa river put an end to the natural river
we used to know and destroyed the huge fish stocks. Industrialization and water
pollution that started in the middle of the 20th century, and the construction of
barrages, did not favor the Tisa river wildlife, including the fish. Fishing, fish
processing and trade, as well as its role in the gastronomy of the area, had been
gradually neglected. Numerous dishes, such as salted-smoked fish, jelly and fried
mussel fish, had been excluded from the gastronomy. Among the dishes prepared by
the fishermen that the „civilian kitchen” took over were the fish soup and the fish
stew. The fish gastronomy of the Tisa had been clearly distinguished from the Danube
fish gastronomy already in the 19th century. There are differences, the fish soup is
made according to a unique recipe in almost every settlement by the Tisa, as a typical
dish of riverside restaurants and taverns. “Real fish soup can only be cooked in a
cauldron (…) – writes Tömörkény. It is against the rules to mix it while cooking. The
cauldron is hanging on a string or a chain and it is only allowed to shake it left and
right while holding its handle. Every piece of fish must stay whole until it is cooked.
First you must place the heads, then the body parts, fish wings, and tails in the
cauldron, everything salted in advance. Then you put inside the paprika and chopped
onions, always when its needed and that is always obvious... (…) They say that after
the first spoon of the fish soup you can tell the difference if the fish was from a lake,
from the Danube or from the Tisa river. Old fishermen even say that the fish should be
cooked in river water, otherwise the soup is not good. ” (Tömörkény, 1911, 95.)
The uniform folk gastronomy of the Tisa region is still present today. This can be
seen, for example, in the milk industry. For instance, a typical dish of the Tisa region
is made from clotted cream and butter, salted and floured to give a preserved dairy
product which can be consumed with bread. The typical food of villages in Banat
(Čoka, Ostojićevo, Sajan) along the Tisa river was the sheep farm cheese.
“The sheep used to play an important role in meeting the everyday needs of the local
population. Its milk and flesh were used for food, while its wool and skin were
significant in clothing. The dish called „tarhó” in this area is made exclusively from
sheep's milk. Hungarians in Vojvodina distinguish several similar sheep cheese,
although they are almost identical. Four to five kilogram cheeses were also made
along the Tisa ”(Beszédes, 2008, 21).
Thanks to the sheep breeding traditions of the Tisa region, one of the typical dishes of
the area is sheep stew. “Sheep stew is a popular, traditional main dish on weddings
and community celebrations at the Temesköz region. It is unique for the following
reasons: (1) all the appropriate parts of the sheep are used for its production: besides
the thighs, neck and side, the head (from which the eyes are removed), the liver, heart,
lungs and throat are also being used (2) the order in which meat is placed in the
cauldron is important; (3) made with lots of onions and crushed garlic; (4) goose fat is
used as fat; (5) spiced with cumin, pepper, sweet and hot paprika. The dish had been
named birkapörkölt (sheep stew) only in the last decades, before it used to be called
sheep goulash, and even before that sheep meat with paprika. ”(Kónya, 2016).

WATERTOUR
HUSRB/1602/31/0204

60

Vernacular architecture – sunbeam pediments
Sunbeam pediments are typical for folk architecture in the Tisa region – the SouthernAlföld region in Hungary and the region that spreads on east and west sides of the
Tisa river in Vojvodina. There are still many existing examples along the Tisa,
especially around Senta and Bečej.
The basic motif of wooden pediments is the sun and the ray of light. This symbol can
be seen in various forms, with various aesthetic arrangements of strips and cassettes.
The pediments probably came to this region through Szeged (Hungary). Based on the
research of Valéria Beszédes, we know that the sunbeam pediments in Vojvodina were
built in the 1970s by local carpenters. The pediments from Szeged certainly served as
a model, but the local carpenters further varied the shapes of casettes (Beszédes,
1989). Their appearance may be associated with the spread of sawn boards and saw
mills that became popular in the second half of the 19th century. “The adjusment of
the opportunities and workmanship was also crucial for the development of the
typical Senta sunbeams” – writes Zoltán Valkai. „Without the steam saw set in 1884,
the cheap floated Transylvanian wood, the post-flood constructions in Szeged (1879),
it would‘ve been hardly possible. Senta's craftsmen are praised for their beautiful and
creative application of material and style ” (Valkai, 1997, 99).
Folk customs of the Tisa region
The water of the river also plays a role in the development of the folk customs along
the Tisa region. The Serbs from Banat used to hold an Epiphany procession on the
19th of January, together with their religious leaders. They used to go down the river
and sanctify the water, which was later brought to the church and to their homes.
During the upcoming year this holy water was used in different rituals, mostly for
keeping away the bad spirits. Ice bathing in the river was common during the
Epiphany in many places, including Sanad (Banat region). When the procession
reached the Tisa, the pope (priest) threw a cross into the water, after which the
believers dipped into the icy water and swam after the cross, and tried to bring it back.
The winner was rewarded (Босић, 1985, 176). This tradition was renewed in Sanad in
2012, seventy years after. The place of the ritual bathing is marked by a big cross on
the Tisa bank.
The Hungarians along the Tisa, on the other hand, swam in the river at dawn, on
Easter Friday. This immersion was also ritualistic, and it was believed that anyone
who washed themselves in the river on Good Friday morning would be healthy
throughout the year. In Senta only the young men took part in the first bathing of the
year (Nagy Abonyi, 2000, 13).
Legends about the Tisa
There are a lot of legends from the folklore, which have kept narratives about
important historic events of the region. We would like to highlight some of these:
According to a 19th century legend from Kanjiža, the Tisa river was created by St.
Peter. The legend says that Peter caught a donkey in his plow and the river followed
the path of the donkey. Because the donkey was hungry, he was distracted by every
thistle on the path, plowing a curved groove. That is why the Tisa river became so
winding.
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According to the legend from Kanjiža, St. Peter is responsible for the formation of the
Tisa vortex, too. This legend says that Saint Peter and our Lord Christ travelled on the
Tisa river and Peter started fishing. While fishing, he asked Christ to help him and
make one side of the river flow upward and the other downward. However, the
fishermen did not appreciate this and they kept sworing while fishing. Peter had
enough of them and asked Christ to restore the original flow. The Creator had done
so, but at some places the two flows were still clashing, and this is what we call water
vortex, while locals say that the vortex is St. Peter's water.
According to some historical legends, the golden coffin of Attila (a Hunnish king
from the 5th century) is also hidden in the Tisa river. The Prince of Huns was buried
underground and under water. According to a saying from the village of Mol, ”they
separated the water of the river, then buried him there, and then let the water flow
back. To this day, they haven’t found where Attila was buried ”(Boja Patyi, 2018, 56).
“Based on our archaeological material – says László Szekeres – we cannot identify a
site that definitely uncovers the remains of the Huns. It should be mentioned that there
are many who are still hoping for Attila's non-existing triple or coffin to be found in
the river bed of the Tisa. However, they are all victims of vain daydreaming”
(Szekeres, 1975, 778).
There are similar folklore tales related to the Battle of Senta, as well. The memory of
the battle that ended the Turkish rule has a strong role in the narratives of the people
in Senta. In their folk poetry, many Turkish stories refer to the important battle, as
well.
Conclusion
To sum up, one may say that any elements of folk culture are present predominantly
in the area. This includes, for example, the wooden sunbeam pediments characteristic
for the Tisa area. The Tisa river can be associated with some typical economic
activities that are known in other areas but in many different ways, such as fishing,
basket weaving, sheep breeding, pepper growing and processing. All these
phenomena can be connected with the settlements after the Turkish conquest, the
Szeged origin of the Hungarian population of some villages (Martonoš, Adorjan,
Čoka, Padej) and the cultural elements brought from there. All these elements are part
of ethnological values of the Tisa region today. Together with the stories related to
them and behind them, they can be very useful in promoting touristic potentials of the
region.
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