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Körösök Völgye – K Ö S Z Ö N T Ő   

Köszöntő

  3

Tisztelt Olvasó!

A magazin, amelyet most kézbe vehet, több szempont-
ból is egy új korszak kezdetének lenyomatát őrzi szerkesz-
tőségünk életében. Talán legfontosabb ezek közül, hogy 
ennek a lapszámnak a készítésével egy időben robbant 
ki az a bizonyos világjárvány, amelynek neve generációk 
tudatába vésődött be kitörölhetetlenül, és amelynek hatá-
sai régen látott globális hullámokként járták/járják körbe 
planétánkat egyrészt élesen kirajzolódó, másrészt megjó-
solhatatlan jövőképeket vetítve az emberi civilizáció elé.

Van abban valami sorsszerű, hogy éppen ennek a lap-
számnak az előzetes tartalmi tervezésénél döntöttünk bi-
zonyos témakörök erőteljesebb fókuszpontú megvilágítása 
mellett, mert létjogosultságukat – még krízishelyzet nélkül 
is – kiemelten hangsúlyosnak és aktuálisnak éreztük. Jö-
vőbelátásunk helyességének ugyan nem örömteli, de annál 
ékesebb bizonyítéka, hogy a vírustrauma pontosan ezeket 
a kérdésköröket találta „telibe” a mi házunk táján is.

Ezek egyik nagy csoportját azok a szabadidős termé-
szetkörnyezeti kikapcsolódási formák adják, amelyek le-
hetőségei – az utazási korlátozások, illetve a külföldi él-
ménykeresések mélybezuhant bizalmi indexe miatt – egy 
csapásra határainkon belülre összpontosultak. Ebben is 
kiemelt szerephez jutott a hazai aktív turisztika számos 
irányzata, ez pedig ennek a sajátos természetföldrajzi 
adottságokkal bíró tájegységnek az esetében igencsak fon-
tos következmény.

Lapszámunk másik prognosztizált aktualitása ahhoz a 
szemléletáramlathoz köthető, amely éppen azoknak a vilá-
gi folyamatoknak igyekszik ellenpólusa lenni, amelyekben 
a vírus kapcsán hirtelen tömegek láttak meg az ok-okoza-
tokat. A járvány negatív üzenetű, de mesterséges módon 
létrehozhatatlan erejű „marketingje” a Helyi! Egészséges! 
Környezetkímélő! jelszavakra olyan fényt vetett, amely so-
ron kívüli létjogosultságot adott az olyan nagyszerű kezde-
ményezéseknek, mint amilyen a következő oldalak hasáb-
jain bemutatkozó KörösKosár bevásárlóközösség is.

A váratlanul homloktérbe sorolódott témák mellett 
persze továbbra is igyekszünk ápolni és népszerűsíteni 
„régi” kincseinket: természetföldrajzi adottságainkat, tör-
ténelmi-kulturális örökségekeinket, települési értékeinket, 
közösségben rejlő lehetőségeinket. Mindennek fényében ta-
lán még jobban megérthetjük, miért is olyan könnyű meg-
szeretni, megbecsülni és miért olyan fontos fenntartani, 
megújítani ezt a folyókkal megrajzolt különleges tájat, a 
Körösök völgyét.

Tószögi György
főszerkesztő

Samu-kanyar – a Kettős-Körös egyik legszebb 
természetes medervonulata

megújítani ezt a folyókkal megrajzolt különleges tájat, a 
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A vizsgált helyszínek a területhasználati kon� iktushelyzetek – a gyors városnövekedés, ipartelepek kialakítása, az intenzív 
beépítés – megoldásának reprezentatív tanulmányhelyszíneit adták (Kép: Gyepterület Békéscsaba déli hattárrészein)

Natura 2000munkacsoport
A „The Nature Corner – ROHU-14” projekt 
kutatási tevékenységét támogatja két 
munkacsoportból álló szakmai grémium. A 
munkacsoportok tagjai részt vesznek egy 
helyi cselekvési terv elkészítésében, amely 
a lakosság elvárásai és a Natura 2000-terü-
letek védelmével kapcsolatos követelmé-
nyek között fennálló kon� iktusokat kíván 
kezelni. A dokumentum a helyi szinten 
szerzett tapasztalatokat és tanulságokat 
foglalja össze egy jelentés formájában, és 
vázolja fel a különböző társadalmi kon� ik-
tusok mérséklésére szolgáló forgatóköny-
veket Natura 2000-területeken. A Natura 
2000 munkacsoportok munkájában a tér-
ségi szakmai szervezetek, hatóságok, ön-
kormányzatok és civilszervezetek képvise-
lői közreműködnek.

A munkacsoportok tagjai 2019. októberig két terep-
bejáráson vettek részt, amelyek célja a tapasztalatcsere 
és ismeretszerzés, a különböző területhasználati konf-
liktushelyzetek megoldására irányuló jó gyakorlatok be-
mutatása. A program résztvevői saját szakterületükhöz 
adekvát információkat tudtak beszerezni és azt a cselek-
vési tervbe integrálni.

A szakértők első tanulmányi kirándulásként 2019 
szeptemberében látogatták meg a határ romániai részén 
elhelyezkedő Natura 2000-területeket. A táj a romániai 
Körös-vidék része, Arad megye északnyugati részén és 
Bihar megyétől délnyugatra található, majdnem teljes 
egészében (98,7%) Arad megye, és csak 1,3% Bihar me-
gye közigazgatási területén, a Pannóniai biogeográfi ai 
régióban fekszik. A rétekkel borított dombsági részek 
nagyrészt a Fehér- és Fekete-Körös folyók által közrefo-
gott hátakon alakultak ki, főként a Fehér-Köröstől dél-
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  Szerző: dr. Duray Balázs
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JELÖLŐ FAJOK: az Európai Parlament és a Tanács vadon élő madarak védelméről szóló 
2009/147/EK, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelvei 
értelmében azon fajokat értjük ez alatt, amelyek fennmaradásának és szaporodásának biztosítása 
érdekében elterjedési területükön az élőhelyüket érintő különleges védelmi intézkedésekre, illetve 
különleges természetmegőrzési területek kijelölésére van szükség.

nyugatra, a román–magyar határ közelében. A térségben 
59 madárfaj, 86 vándormadárfaj, 3 emlősfaj, 1 hüllőfaj, 2 
kétéltűfaj, 9 halfaj, 2 gerinctelenfaj, 3 növényfaj és 7 élő-
hely élvezi a természetvédelem oltalmát.

A szikes rétek és sekély sós tavak kialakulását a szél-
sőséges hőmérsékletű, száraz nyarú pannon éghajlat 
nagymértékben befolyásolta. A talajban a só feldúsulá-
sa a talajvíz nyári magas párolgásának köszönhető. A 
vegetáció száraz sós talajon és sztyeppén található nö-
vényközösségekből, nedves sós rétekből és időszakosan 
elárasztott sótavak éves növényközösségeiből áll. Ennek 
megfelelően a tájban a pannon szikesek jellemző fl órája 
található, úgy, mint a mézpázsit, a kígyófark, a bárány-
paréj, az üröm, a gumós perje. Legfontosabb, úgyneve-
zett jelölő fajok a vöröshasú unka (Bombina bombina), 
a mocsári teknős (Emys orbicularis), a mezei görény 
(Mustela eversmanii), a közönséges ürge (Spermophilus 
citellus) és a közönséges tarajosgőte (Triturus cristatus).

A Nădab–Socodor–Vărșad (ROSCI0231) közel 8000 
hektáron elterülő, mozaikos szerkezetű mocsárrét és szikes 
pusztán 1960-tól kezdődően az intenzív talajjavítás követ-
keztében a talaj és a növényzet alaposan megváltozott. A 
felhagyást követően a potenciális növényzet újra elfoglalta 
helyét, az utóbbi években néhol újra szántóföldi növényter-
mesztés indult meg. Mint általában, ezek az élőhelytípusok 
is részben természetes eredetűek, részben pedig a szarvas-
marha-legeltetés befolyása alatt vannak. Socodor térségé-
ben viszonylag kevés a szennyezőforrások száma, ezért is 
tudott megmaradni ez az értékes táji környezet. A Bihar-
hegységből érkező Fehér-Körös vízgyűjtő medencéjének 
nyugati kitettsége biztosítja az állandó csapadékmennyisé-
get és gazdag vízhálózat kialaku-
lását. A dombsági részeket 
erős talajerózió (talaj- és 
földcsuszamlás) veszé-
lyezteti.

A növény- és állat-
világot veszélyeztető 
tényezők elsősorban a 
társadalom gazdasági tevé-
kenységeire vezethetők vissza. 
A kiemelt közlekedési útvonal menti talaj- és növényta-
karó kitett a káros légszennyező anyagoknak, hiányos a 

nyugati kitettsége biztosítja az állandó csapadékmennyisé-
get és gazdag vízhálózat kialaku-
lását. A dombsági részeket 
erős talajerózió (talaj- és 
földcsuszamlás) veszé-

A növény- és állat-
világot veszélyeztető 
tényezők elsősorban a 
társadalom gazdasági tevé-
kenységeire vezethetők vissza. 

Mocsári 
teknős
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környezeti infrastruktúra (szennyvíz-, út- és gázhálózat) 
kiépítettsége, kihasználatlan a nap-, termál- és szélener-
gia-potenciál. A településkörnyéki gyepek kritikus ve-
szélyeztető faktora a gyors városnövekedés, ipartelepek 
kialakítása, az intenzív beépítés. Tipikus konfl iktushely-
zet, hogy a termelés infrastrukturális feltételeit biztosí-
tandó mezőgazdasági utak hiányoznak, ami egyben az 
egységes, homogén táj zavartalan működéséhez járul 
hozzá.

A terület fenntartásának célja egyrészt a Fehér-Kö-
rös part menti részeinek gyalogakác-mentesítésével pár-
huzamosan a fűz-nyár ligeterdők kialakítása, illetve a 
gyepfenntartás és mocsár-rét gazdálkodás.

Örvendetes, hogy a helyi vidékfejlesztési stratégia 
kiemelten kezeli a természeti erőforrások fenntartható 
kezelését és a klímaváltozás elleni küzdelmet.

A romániai szikes táj természetes folytatásai a hazai 
pannon szikes sztyeppek és mocsarak. A munkacsoport 
2019 októberében járta be az ennek részeként fenntar-
tott Gyula–szabadkígyósi gyepeket (HUKM20010). A 
Békéscsabától Elekig húzódó, közel 11 ezer hektáros te-
rületen síksági pannon löszgyep élőhelytípusok is meg-
találhatók, közé szántóföldi művelésre kevésbé alkal-
mas területek ékelődnek. Kiemelt jelölő fajok a dobozi 
pikkelyescsiga (Hygromia kovacsi) és a nagy szikibagoly 
(Gortyna borelii lunata).

A talaj nagyon gyorsan kiszárad, illetve elvezetik az 
időszakos felszíni vizeket, ami jelentős probléma a ter-
mészetvédelemnek, hiszen a vizes élőhelyek eltűnnek, a 
fészkelő és vonuló madarak sem találják meg életterüket. 
A vonuló darvak (Grus grus) a közép- és nyugat-európai 
útvonalukon keresztül egyelőre még jelentős számban 
érintik a területet.

A táj fenntartása nagyon sokrétű. Az aktív termé-
szetvédelmi kezeléstől (legeltetés, kaszálás) kezdve, a 
cserjésedés, gyomosodás esetén a kaszáláson keresztül, 
az inváziós növényfajok (elsősorban a keskenylevelű 
ezüstfa, fehér akác, selyemkóró, amerikai kőris, gyalog-
akác) visszaszorításáig, a vizes élőhelyek megfelelő víz-
ellátásának biztosítása elsődlegesen a cél. A szántóföldi 
művelésre kevésbé alkalmas területeken visszagyepesí-
tés, a dobozi pikkelyescsiga állományainak fenntartása 
érdekében többszintű, cserjefajokban gazdag természet-
szerű keményfás ligeterdők kialakítása a cél.

Lényeges jogszabályi különbség a magyar és a román 
Natura 2000-területek védelmi intézkedései vonatkozá-
sában, hogy a legelők kezelése nem minden esetben egy-
séges. Miközben Magyarországon szigorú jogszabályok 
szerint kell a földtulajdonosnak a gyepművelést végez-
nie, addig a romániai gyepterületek esetében a jogsza-
bály már nem ennyire rigorózus.

A munkacsoportok további területek helyszíni bejárá-
sát követően a téli és tavaszi időszakban értékelik közö-
sen a területek tájökológiai állapotát, és beazonosítják a 
területhasználati konfl iktusokat, aminek eredményeként 
várhatóan 2020. nyár elejére kidolgozzák a területek táj-
használati konfl iktuskezelési cselekvési tervét.

Fotók: Natura 2000 munkacsoport

Ősgyep tavaszi pompájában
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  Szerző: dr. Duray Balázs
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A II. KVNE vetélkedő nyertes csapata is megismerkedett 
a drón tudományos munkájával

Tájelemzés drónnal

A pilóta nélküli légi járművek (UAV), közkeletű 
elnevezéssel a drónok ma már megfi zethető és 

költséghatékony eszközévé váltak a terepi felméréseknek. 
Általuk gyorsan és pontosan tudjuk berepülni és megfi -
gyelni a célterületeket, így az ökológiai megfi gyelések és 
a biodiverzitás megőrzése területén megjelenő számos 
alkalmazás számára kiváló eszköznek bizonyulnak. A 
geoökológiai térképezés során a kutatók nagy felbontá-
sú, a látható fény tartományában vagy a multispektrális, 
illetve hőkamerákkal felszerelt professzionális drónokat 
használnak, hogy felmérjék többek között az ökosziszté-
mák állapotát, a zavaró hatásokat vagy az élőközösségek 
dinamikáját és változásait.

A Körös-vidék tájelemzése során a drónfelmérések 
segítik a biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatá-
sok, az ökológiai integritás és az idegen fajok elterje-
désének feltérképezését, ezáltal lehetőséget teremtve a 
drónhasználaton alapuló hosszú távú ökológiai monito-
rozásnak.

A felmérések során 2–5 cm-es felbontásban ké-
szülnek felvételek a látható fény, illetve speciális NDVI 
spektrális tartományban. A felvételek ortofotó formá-
ban kerülnek térinformatikai feldolgozással földrajzi 
adatbázisba, ahol a kutatók további geoökológiai elem-
zésekkel értékelik azokat.

A Körös-vidék potenciális élőhelyeinek feltérképezé-
se a „� e Nature Corner – ROHU-14” projekt keretében 
zajlik. Cél a rendelkezésre álló adatbázisokkal kompati-
bilis, azokat kiegészítő, illetve részletező, egységes infor-
mációbázis létrehozása. A terepi drónvizsgálatok azokat 
a helyszíneket érintik, amelyekről még nem állnak ren-
delkezésre elegendő információk. Ezek többnyire olyan 
természetközeli élőhelyek, kisebb tájfoltok, amelyek se 
védett, se a Natura 2000-hálózat – viszonylag jól doku-
mentált – kategóriába nem esnek, valamint felszínen ne-
hezen megközelíthetők. A légi felvételezés repülési ter-
vei alapján került sor a projekttérség berepülésére.

A felmérések várhatóan hatékonyan tudnak hozzájárul-
ni a térségben fellelhető természetes vagy természetközeli 
élőhelyek ökológiai rekonstrukciójához, az ökoszisztéma 
jelenlegi állapotának fenntartásához. A kutatás további cél-
ja, hogy a projektben elkészülő regionális zöldinfrastruk-
túra-hálózat természeti rendszerösszetevőiről még ponto-

sabb képet kapjunk.
Fotó: Körösök Völgye magazin szerkesztőség
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖKKEL AZ ÉLHETŐ NATÚRPARKI 

TELEPÜLÉSEKÉRT

A természetvédelmi törvény megfogalmazása sze-
rint a natúrpark: „a helyi közösségek (önkormányzatok, 
társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek és az 
érintett lakosság) összefogása eredményeként létrejövő, 
a táji, természeti és kulturális értékek megőrzésén és 
fenntartható hasznosításán alapuló terület- és vidék-
fejlesztési célok megvalósulását is támogató, meghatá-
rozott területre vonatkozó együttműködés, amely e tör-
vény végrehajtására kiadott jogszabály szerint jön létre”.

Rövidebben kifejezve, a natúrpark egy, az érték-
központú közösségi célok elérése érdekében működő, 
konrét területre vonatkozó együttműködés. A natúrpar-
ki együttműködés összetartó és mozgató erejét a tagok 
területi identitása, közös területi értékrendje adja. Ahol 
hiányzik ez egyéni, közösségi, települési és táji elemekből 

Tavasz a dobozi kastélyparkban

A natúrparkok települési önkormányzatainak a feladata, 
hogy a települések fejlesztési irányait meghatározzák

  Szerző: dr. Szilvácsku Zsolt

Tavasz a dobozi kastélyparkbanTavasz a dobozi kastélyparkbanTavasz a dobozi kastélyparkban

Natúrparkok 
           mint a jövő kistérségei?
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Településfejles ztési és településrendezési kihívások

                                        és lehetőségek a natúrparkokban
                                        és lehetőségek a natúrparkokban
                                        és lehetőségek a natúrparkokban
                                        és lehetőségek a natúrparkokban

Talán mindenki ismer olyan települést, amely meg-
kapó, elragadó, amely látványa, szépsége rabul ejti 
a látogatókat. A szerencsésebbek csodás településen 
élhetnek, mások lehetőséget kapnak, hogy csodássá vará-
zsolják saját településüket, környezetüket. Magától ugyan-
is egyik település sem lesz szép, harmonikus, egészséges és 
jól használható. Sokszor az elődeink tudatos és megfontolt, a 
környezeti jellemzőket is � gyelembe vevő, olykor a gazdagság, 
máskor a szűkösség közepette meghozott döntései alapján ala-
kultak ki, jöttek létre, maradtak fenn a települések, a táj értékei.

Ha jobban szemügyre veszünk egy települést, számos értéket 
fedezhetünk fel, mint például a település szép fekvése vagy 
gazdag növényvilága és érdekes térszerkezete, közösségi 
terei, védettsége. A település értékei mellett felfedezhe-
tők az elvesztett értékek és fejlesztési lehetőségek, mint 
például a sűrű beépítésnek köszönhetően szűk, járdák, 
közösségi és zöldterületek nélküli városrészek, az egy-
hangú formavilág vagy az élőhelyek, kilátási lehető-
ségek elvesztése, hiánya.

A natúrparki települések lakóinak változó jogi, poli-
tikai, gazdasági, társadalmi és környezeti viszonyok 
között kell meghozniuk egyéni és közösségi döntése-
iket. Azoktól, akik a természeti és kulturális értékek-
re alapozott együttműködésre és fejlesztésekre létrejött 
natúrparki térségben, a natúrpark egyik településén laknak, 
vállalkoznak vagy gazdálkodnak, illetve választott döntésho-
zóként az önkormányozásban vesznek részt elvárható, hogy 
minden eszközzel keressék azokat a lehetőségeket és eszkö-
zöket, amelyekkel a természeti és kulturális értékek meg-
őrizhetők és gyarapíthatók, az ott élők és az odalátogatók 
életét gazdagíthatják.

A natúrpark célja, hogy a mindennapi élet részévé, a helyi 
identitás elemeivé, mindenki számára értékelt jelensé-
gekké emelje, tegye a település, a táj természeti és 
kulturális értékeit. Ebben a cikkben azokra az esz-
közökre és szemléletmódra szeretném felhívni a � -
gyelmet, amelyek a natúrparki települések fejlesz-
tése és rendezése során jól használhatók lehetnek.
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felépülő közös identitás, ott hiányzik az összetartó erő, 
amely az adott területen, térben a különböző terület-
használati érdekeket összeillessze, kibékítse egymással. 

A területi értékrend megmutatja, hogy az adott te-
lepülésen, tájban, natúrparkban mely területek, terület-
használatok milyen értékkel, jelentőséggel bírnak a te-
lepülés jelene és jövője számára. Egy natúrparki területi 
értékrend egyrészt megjeleníti a táj értékeit, működési 
sajátosságait, a közösség érdekeit, kapcsolatait, de fi gye-
lembe veszi az egyének szempontjait és megélhetéséhez, 
egészséges élethez való hozzásegítésének szempontjait 
is. A területi értékrend megfogalmazásának és haszná-
latának több eszköze is létezik, amely megfelelő szemlé-
lettel alkalmazva jelentősen segítheti a natúrparki tér-
ségek fejlődését. Ezen eszközökből emelünk ki most 
néhány települési szinten alkalmazhatót, azzal a 
céllal, hogy a natúrparki alkalmazásukhoz sajátos 
szempontokat mutassunk be.

MIT SZERETNÉNK ELÉRNI? 
ELVÁRJUK VAGY TESZÜNK ÉRTE?

– NATÚRPARKI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓK, STRATÉGIÁK

A natúrparkok az ország jellegzetes természeti, tájké-
pi és kultúrtörténeti értékekben gazdag területein, helyi 
közösségek által létrehozott tájszintű együttműködések, 
amelyek célja a természeti és kulturális örökség megőr-
zése, bemutatása és a vidék fejlődését elősegítő haszno-
sítása. A natúrpark az integrált védelem elvére építve a 
tájat és a természetet nem a tájban élő embertől, hanem 
azt vele együtt hasznosítva védi meg! A natúrparkok te-
lepülési önkormányzatainak a feladata, hogy a települé-
sek fejlesztési irányait meghatározzák. Az eredményes 
megvalósításhoz azonban önmagában nem elegendő, 
hogy a településvezető nyitottsággal és kezdeményező-
készségek, illetve jó politikai kapcsolatokkal rendelke-
zik. Tapasztalatok szerint akkor működik és fejlődök jól 
hosszabb távon egy település, ha a döntéshozók megis-
merik az érintettek véleményét, a település környezeti és 
kulturális működési sajátosságait, táji és gazdasági kap-

csolatait, valamint döntő jelentősége van annak, hogy a 
lakossággal együtt alakítsák ki a jövőre vonatkozó elkép-
zeléseiket, amelyeket közösen valósítanak meg.

A települések jövőjét meghatározó közös cselekvés-
nek két alapvető keretdokumentuma a településfejlesztési 
koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia.

A településfejlesztési koncepció készítése közösségfej-
lesztő, hálózatépítő, közös értékeket lefektető fejlesztési 
dokumentummá válhat, amennyiben közös, társadalmi 
konszenzuson alapul. A közös értékekre és a megerősödő 
közösségre építhető eredményes fejlesztési stratégia egy 
településen, vagy egy natúrparki települési összefogásban. 
Lehetőség van arra, hogy a natúrparki települések együtt 
vagy csoportokban közösen alkossák meg és önálló önkor-
mányzati döntésként fogadják el a saját közigazgatási terü-
letükre vonatkozóan (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. 
§). Az együtt, közös értékekre és közös jövőképre, közösen 
célul tűzött jövőbeli táj- és településszerkezetre alapozott 
együttműködés és fejlesztés a tapasztalatok és kutatások 
szerint az átlagnál jóval ellenállóbb (reziliensebb) a kör-
nyezeti, társadalmi és gazdasági kihívások okozta negatív 
hatásokkal szemben.A település értékei mellett felfedezhetők az elvesztett értékek 

és fejlesztési lehetőségek

  Szerző: dr. Szilvácsku Zsolt

Natúrparkok 
           mint a jövő kistérségei?

Településfejles ztési és településrendezési kihívások

                                        és lehetőségek a natúrparkokban
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latának több eszköze is létezik, amely megfelelő szemlé-
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értékrend egyrészt megjeleníti a táj értékeit, működési 
sajátosságait, a közösség érdekeit, kapcsolatait, de fi gye-
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A natúrparkok az ország jellegzetes természeti, tájké-
pi és kultúrtörténeti értékekben gazdag területein, helyi 

egészséges élethez való hozzásegítésének szempontjait 
is. A területi értékrend megfogalmazásának és haszná-
latának több eszköze is létezik, amely megfelelő szemlé-
lettel alkalmazva jelentősen segítheti a natúrparki tér-

• A KONCEPCIÓ ÉRTELME: 
Kell egy világos cél, amely egy elképzelt és 

vágyott, de reális jövőképpé, jövőbeli telepü-
lésszerkezetté, tájszerkezetté áll össze.

• TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ: 
A település környezeti, társadalmi, gazdasági 

adottságaira alapozó, a település egészére ké-
szített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú táv-

ra meghatározó dokumentum. (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 27.)
• A FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉRTELME: A célok eléréséhez 

kisebb célok elérése, amelyekhez kisebb lépések vezetnek. Ezek a 
célok és lépések egymásra épülve, egymás eredményeit erősítve, 

integrált megközelítésben hozzák meg a kívánt eredményt, azaz 
a koncepcióban meghatározott állapotot.

• INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRA
TÉGIA: A településfejlesztési koncepcióban foglalt 
környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósí-
tását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési prog-

ram. (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 12.)
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Két alapvető kritériumát szeretném kiemelni a natúr-
parki települési együttműködéseket érintően. Sokakat 
meglephet, hogy nem ökológiai, természet- és tájvédelmi 
szempontokat helyezek előtérbe. Természetesen kiemelt 
és központi jelentősége van az ökológiai és kulturális ér-
tékeknek, azonban nem véletlen, hogy az értékrend és 
a szövetség (szubszidiarit támogató összefogás, szubszi-
diaritás) kritériumát emelem ki, mivel ez az a két esz-
köz, amely nélkül nem válnak a mindennapi és a jelentős 
döntéseink részévé sem az ökológiai, sem a kulturális, 
szociális szempontok, értékek.

KÖZÖS ÉRTÉKEK ÉS KÖZÖS TELEPÜLÉSKÉP, 
TELEPÜLÉSI, TÉRSZERKEZETI VÍZIÓ

Alapvető jelentőségű egy település vagy térség életé-
ben, hogy van-e világos elképzelés és elköteleződés arra 
vonatkozóan, hogy hogyan nézzen ki a település, milyen 
alapvető értékek és szempontok vezéreljék a települési 
területek felhasználását. Közös értékeken, értékrenden 
alapuló településkép, településműködés egyszerre jelent 
szabadságot és kötöttséget. Szabadságot abban az érte-
lemben eredményez, hogy nem kell folyamatosan attól 
rettegni, hogy milyen újabb és újabb konfl iktusok várnak 
ránk a fejlesztések során, ugyanis a főbb értékekben meg-
egyeztünk, közösen látjuk, hogy merre tartunk és milyen 
értékek mentén. Ez feltételezi, hogy szánjunk időt bőven 

arra, hogy tisztázódjanak a közös 
értékek és azok értelmezése.

Ha nem szánunk elég időt be-
szélgetésre, tisztességes, őszinte 
egyeztetésekre és vitákra, akkor 
könnyen abba a csapdába eshe-
tünk, hogy minden fél mást ért 
az ún. közös célok és jövőkép 
alatt, ami konfl iktusok további 
forrása lehet. A kötöttség abból 
adódik, hogy minden szereplő, 
aki részt vesz az értékegyeztetési 
folyamatban, elköteleződik, köti 
magát a megállapodáshoz, a kö-
zös értékekhez, ezzel vállalja, hogy 
saját maga és másokkal együttműködve tesz ezekért az 
értékekért a saját erőforrásainak felhasználása során és 
saját hatáskörének érvényesítése közben.

Az értékek feltárásához, egyeztetéséhez, ahhoz, hogy 
a sok saját érték mellett megtaláljuk azt a néhány közös 
értéket, amely az életünkben és környezetünkben is jelen-
tős szerepet játszik, elsősorban személyes beszélgetésekre 
kell időt szentelni. Olyan találkozásokra, együtt töltött 
időre, beszélgetésekre van szükség, amelyek során meg-
valósul az egymásra fi gyelés, érvelés, megértés és az elfo-
gadás, de legfőképpen a bizalom. Nem szabad elfelejteni 
a megbeszélések során létrejött megállapodások doku-
mentálását, ilyen megállapodás a koncepció és a stratégia 
is. Ki kell emelni, hogy a megegyezéseken alapuló tettek 
egyéni vagy közös végrehajtása a megállapodás értékmé-
rője, illetve az eredmények közös települési és térségi, táji 
értékelésére, megünneplésére is sort kell keríteni. 

SZERZŐDÉSI HELYETT, 
MELLETT SZÖVETSÉGI KAPCSOLATOK

A közös értékek és célok együttműködést igényelnek, 
amelyek jellemzően szerződéses keretek (contract) között 
valósulnak meg, javaslom, különösen a natúrparkok te-
rületén a szerződéses szemlélet helyett és mellett a szö-
vetségi (covenant) szemlélet egyre nagyobb arányú alkal-
mazását, amelynek alapja a keresztény eredetű kisegítés 
(szubszidiaritás) elve. A szövetség alapvetően jobb eszköz 
az együttműködési kapcsolatok építésére, mint a szerző-
dés, igaz ez a mindennapi élet, de az üzleti világ ügyeiben 
is. A szerződéses viszonyban, ha egyik fél nem teljesít, ak-
kor a másik fél várhatóan kilép a kapcsolatból. Hasonló 
helyzetben ez nem igaz a szövetségi kapcsolatban, ahol 
egy partner nem teljesítése esetén is tartja magát a másik, 
vagy a többi partner az ígéretéhez. A szövetség is a szer-
ződések egyik típusa, de másként működik.

A két jogi eszköz részletes bemutatására kevés a ren-
delkezésre álló hely, azonban néhány szempontot össze-
foglalóan bemutatok. A szövetség egy bizalmi kapcsolat, 
amely a partnerek felelősségére, fegyelmére és tisztessé-
gére épül, és ezen jellemzők próbája, építője is egyben. 
A szerződésben foglaltak végső érvényesítője a bíróság, 

 Elmocsarasodott holtág rehabilitációja Vesztőn

tünk, hogy minden fél mást ért 
az ún. közös célok és jövőkép 
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forrása lehet. A kötöttség abból 
adódik, hogy minden szereplő, 
aki részt vesz az értékegyeztetési 
folyamatban, elköteleződik, köti 
magát a megállapodáshoz, a kö-
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értékekért a saját erőforrásainak felhasználása során és 
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kell időt szentelni. Olyan találkozásokra, együtt töltött 
időre, beszélgetésekre van szükség, amelyek során meg-
valósul az egymásra fi gyelés, érvelés, megértés és az elfo-
gadás, de legfőképpen a bizalom. Nem szabad elfelejteni 
a megbeszélések során létrejött megállapodások doku-
mentálását, ilyen megállapodás a koncepció és a stratégia 
is. Ki kell emelni, hogy a megegyezéseken alapuló tettek 
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míg a szövetség eredménye és működése a felek valódi, 
megélt értékeitől függ.

Natúrparkfejlesztési koncepció és natúrparki együtt-
működési szövetség: NATÚRPARKI TÁJKARTA

• Településszerkezeti terv
• Stratégiai környezeti vizsgálatok
• Településfejlesztési koncepciók – amelyek lehetnek 

több szomszédos településre együttesen készülő 
koncepciók

• Integrált településfejlesztési stratégia

• Településképi arculati kézikönyv és településképi 
rendelet, illetve helyi jelentőségű védett természeti 
terület rendelete

• Helyi építési szabályzat
• Okos natúrparki térség- és okos településfejlesztési 

és működési terv, közösségfejlesztési program
• Natúrparki és települési zöldinfrastruktúra- 

fejlesztési és fenntartási akcióterv
• Natúrparki és települési helyi gazdaságfejlesztési, 
szegénységet felszámoló program és turisztikai 
akcióterv

• Natúrparki és települési klímastratégiai és akcióterv
• Natúrparki és települési vízgazdálkodási akcióterv
• Éves települési költségvetés és munkaterv
• Rendszeres monitoring és beszámolás, közös értékelés 

és visszacsatolás, az eredmények megünneplése

MIT? MILYEN CÉLLAL? 
HOVA ÉS HOGYAN A NATÚRPARKOKBAN?

A mit, milyen céllal kérdésre a koncepció és a 
stratégia adja meg a választ. A hova és a hogyan 
kérdésekre vonatkozóan pedig a településszer-
kezeti terv és az azon alapuló helyi építési sza-
bályzat tartalmaz iránymutatást. A település-
szerkezeti terv a település fejlődésének térbeli 

irányait, a településhez tartozó terület (teljes közigaz-
gatási terület) területhasználati rendjét határozza meg 
hosszú távra (10 évre). Településszerkezeti tervben kell 
megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet 
alakításának és védelmének területfelhasználással ösz-
szefüggő módját, valamint ki kell jelölni a település fej-
lesztésének területi irányait. A településszerkezeti terv-
ben meg kell határozni a település egyes területrészeinek 
területfelhasználását, a település működéséhez szüksé-
ges műszaki infrastruktúraelemeknek a település szer-
kezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. 
(lásd 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. §) 

Egy natúrpark rendezési tervének és készítési, meg-
valósítási és értékelési folyamatainak tükröznie kell a 
természeti, kulturális értékeket, a közös jövőképet és a 
közösségi összefogást a táji és települési szintű szövet-
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gatási terület) területhasználati rendjét határozza meg 
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A mit, milyen céllal kérdésre a koncepció és a 
stratégia adja meg a választ. A hova és a hogyan 
kérdésekre vonatkozóan pedig a településszer-

SZÖVETSÉG  JELLEMZŐEN
• Lelki, szellemi, érzelmi kapcsolat
• Több szereplő
• A partnerek közös értékei, céljai mentén adott ígéret, 

elköteleződés
• Valaminek a megvalósításáról, teljesítéséről, 

valamilyen közös cél eléréséről szól
• Egyik partner nemteljesítése esetén segítségre számíthat 

a feladatainak teljesítéséhez

SZERZŐDÉS JELLEMZŐEN
• Szorosan vett jogi kapcsolat
• Két, esetenként több fél
• A felek egyéni érdekei mentén kötött megállapodás
• Egyéni célok szempontjából a felek kölcsönösen hasznos 

kapcsolata
• A felek kapcsolata valamilyen jószág, szolgálat cseréjéről szól
• Egyik fél nemteljesítése esetén különböző szankciók várhatók 

(nem� zetés, kötbér� zetés stb.)

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS -RENDEZÉS 
ALAPVETŐ KERETEIT, MOZGÁSTERÉT, 

ÉRTÉKEIT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK:

NATÚRPARKI TÁJKARTA
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ség együttműködésének tartalmi és eljárási elemeit. Az 
egymás (személyek, települések, vállalkozások) iránti fe-
lelősséget és a saját és közös tevékenységek hozzáadott 
értékeit. Mindezek együtt szükségszerűen egy, a tájban 
élő és működő kapcsolatokra és értékekre fi gyelő közös-
séget és harmonikusan működő szép tájat eredményez-
hetnek. Ennek érdekében a területpazarló beruházások 
megelőzése, visszaszorítása és a barnamezős vagy ron-
csolt területetek hasznosítása alapvető vezérelvként kell 
hogy beépüljön a mindennapi gyakorlatba, döntéshoza-
talba, közös és egyéni értékrendbe.

A településképi arculati kézikönyvek és rendeletek 
tekintetében pedig kifejezetten hangsúlyozni kell az épí-
tett környezeti értékek mellett a zöldfelületi, ökológiai és 
táji, tájképi elemek részletes feldolgozását, annak érdeké-
ben, hogy a beépítésre szánt (’belterületi’) és a beépítésre 
nem szánt (’külterületi’) növényalkalmazás, a parcella, a 
földúthálózat, a kertkialakítás, a telken belüli csapadék-
víz-gazdálkodás, a helyi éghajlati hatások közötti össze-
függéseket megismertessék és a lakosság körében a jó 
megoldásokat elterjesszék.

FÁT? IDE? – ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT, 
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA, 

FAÜLTETÉSI MOZGALMAK A NATÚRPARKOKBAN

Napjaink egyik újraéledő mozgalma a faültetési moz-
galom (10 millió fa mozgalom), amely a történelem fo-
lyamán különböző keretekben és apropók mentén újra 
és újra éledt (lásd az 1986-ban ültetett 2 millió fa, vagy 
az Erzsébet ligetek). A faültetési mozgalmak eredmé-
nyessége és haszna, főként egy natúrparkban, akkor biz-
tosítható, ha a táj- és településszerkezetbe átgondolt mó-
don az ökológiai hálózat működését elősegítve, javítva, 
azt nem károsítva, hanem illeszkedve az adottságokhoz 
(pl. gyepek megőrzésével, fasorok és erdősávok, parkok 

Natúrparki üdvözlet 
Gyomaendrődről
Natúrparki üdvözlet 

megfelelő kialakításával és elhelyezésével) és a zöldinf-
rastruktúra-tervekbe, a településrendezési tervekbe be-
épülve valósulnak meg. 

MINDENTUDÓ? FELELŐS?
– OKOS TELEPÜLÉSEK ÉS OKOS NATÚRPARK

Hazánkban és a nagyvilágban is egyre népszerűbb 
és terjedő modell az okos város, okos település és okos 
térség modell. Okos város módszertan: települések 
vagy telepü lések csoportjának olyan településfejlesztési 
módszertana, amely a természeti és épített környezetét, 
digitális infrastruktúráját, valamint a települési szolgál-
tatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű 
és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, 
fenntartható módon, a lakosság fokozott bevonásával 
fejleszti. (Lásd 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. §) Egy, 
az előző pontok szerint megvalósuló natúrparki együtt-
működés átültetése a korszerű technológiákon alapuló 
okos település és okos térség modellbe, valódi tartalom-
mal és értékekkel töltheti meg az önmagában csupán 
technológiai szemfényvesztésnek tűnő megoldásokat. A 
hazai natúrparkok az okos térségek megvalósítási mo-
delljeivé válhatnak, akár európai vagy a V4-ek szintjén, 
megfelelő felkészültség, összefogás és szakmai támoga-
tás mellett.

Amennyiben bármelyik a cikkben bemutatott téma-
körben szüksége van önnek, kedves olvasó vagy telepü-
lésének szakmai segítségre, kérem, forduljanak bizalom-
mal a Körösök Völgye Natúrpark munkatársaihoz és 
szakértői hálózatához.

Fotók: Tószögi György

mal a Körösök Völgye Natúrpark munkatársaihoz és 

Faültetés a békéscsabai Zöld
Csütörtök Természetvédő Körrel
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„THE NATURE CORNER” 
 NAGYSZALONTABÉKÉSCSABA HATÁR 

MENTI TÉRSÉG TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK 
VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE ROHU14

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület projektben 
vállalt fő feladatainak átfogó célja, hogy növelje a 
Natura 2000-területekkel kapcsolatos pozitív atti-
tűddel rendelkező lakosság arányát. A fő hangsúly 
a lakosság pozitív hozzáállásának növelése a Natura 
2000 programhoz. Ennek keretében a KVNE olyan 
közvetlen kommunikációs és szemléletformálási te-
vékenységeket szervez, amelyek célja a Natura 2000 
és a természetvédelmi célok ismereteinek továbbítá-
sa a helyi társadalom számára. A tevékenység egy-
ben példaértékű is, hogy hogyan lehet megoldani 
a természetvédelem és a térségfejlesztés gyakran 
eltérő érdekeiből következő kon� iktusokat. A ter-
mészetvédelem elfogadottságának növelésével a 
projekt hozzájárul az EU természetvédelmi törekvé-
sei interregionális szabályozási gyakorlatának kiala-
kításához is.

A rendezvény fő célja a Natura 2000 ismertségének 
és megbecsülésének javítása az állampolgárok körében, 
illetve az érintett terület lakossága, a gazdák, a környe-
zetvédelmi civilszervezetek és a helyi hatóságok közötti 
szorosabb együttműködés ösztönzése.

Az esemény a romániai és magyarországi természet-
védelmi területen működő civilszervezetek, hatóságok, 

önkormányzatok és gazdálkodók szakmai fóruma, a 
Natura 2000 védelemmel kapcsolatos problémák eltérő 
érdekeltségű felek közötti megvitatásának és a tapaszta-
latcserének a platformja.

2019 nyarán és őszén került sor a két tudásfórum 
megrendezésére, ahol a természet- és tájvédelem terén 
tevékenykedő szakemberek, civilek, intézmények és az 
érdeklődő lakosság gyűltek össze és cserélték ki a táj-
gazdálkodási, természetvédelmi is-
mereteiket, valamint meg-
vitatták gyakorlati 
tapasztalataikat. 

A nyári ese-
mény plenáris 
előadásokkal 
indult, ahol 
szakértők ve-
zették fel a dél-
utáni kerekasztal-
beszélgetések témáit.

Dr. Szilvácsku Zsolt 
tájépítész, jogász, a Ma-
gyar Natúrpark Szövet-
ség alelnöke a nemzeti 
örökség megőrzéséről adott elő, továbbá a határ menti 
együttműködésekben rejlő lehetőségeket vette számba. A 
szakember elméleti-fi lozófi ai megközelítésben beszélt a 
kulturális és a természeti örökség tájban történő megje-
lenéséről, illetve a társadalmi összefüggésekről, végül az 
örökségmegőrzési feladatokat érintően praktikus ajánlá-
sokat fogalmazott meg a természetvédelem számára.

Molnár Géza a Körös–Maros Nemzeti Park Igazga-
tóság pályázati felügyelője a természetvédelmi szerv ha-
táron átnyúló természetvédelmi tevékenységeit mutatta 
be. Az Igazgatóság munkatársa szólt a legeltetéssel tör-
ténő ártériélőhely-fenntartás előnyeiről és a fejlesztések 
során várt eredményekről. A táj- és élőhelyfenntartó 
gazdálkodás során mintegy 167 hektár legeltetési infra-
struktúra kerül kialakításra, 56 hektáros terület mente-
sül az invazív gyalogakáctól, illetve tudományos és szak-
mai tevékenységek által valósul meg a tudásátadás.

  Szerző: dr. Duray Balázs
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Csikós Sándor, a Békés 
Megyei Kormányhi-
vatal Agrár- és 
Vidékfejlesz-
tést Támoga-
tó Főosztály 
Hely sz í n i 
Ellenőrzési 
O s z t á l y á-
nak vezetője 
e l ő ad á s á b a n 
a hivatal Natura 
2000-területeket érin-
tő feladatait foglalta össze, 
amelynek keretében a legfon-
tosabb jogszabályokat, illetve 
a szabályozás által érintett természetközeli területeken 
történő gazdálkodási formákra vonatkozó előírásokat 
ismertette. A prezentáció utolsó harmadában a Natura-
területeken gazdálkodók által kapható támogatási formák 
ismertetésére került sor. 

Gyenes Adrienn, a Nemzeti Agrár Kamara inno-
vációs szakértője a gazdálkodás és a természetvéde-
lem összefüggéseire hívta fel a résztvevők fi gyelmét. 
A prezentációban elsősorban a gazdálkodásban 
megjelenő természetvédelmi szemlélet szüksé-
gességét hangsúlyozta, beszélt a gazdák hiányos 
ökotudatosságáról, a felmerülő problémákról és 
azok megoldási lehetőségeiről. Ez utóbbi kere-
tében a tájékoztatás és szemléletformálás fon-
tosságáról, a különböző ágazatok közötti kom-
munikációról és a támogatások jelentőségéről. 
A szakértő tájékoztatást adott a következő időszak 
agrár- és vidékpolitikai célkitűzéseiről is.

A kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők – saját 
tapasztalatuk alapján – megfogalmazták a táj- és föld-
használatot érintő tipikus problémákat és szükséglete-
ket. Szóba került az új EU-s agrárpolitikai reform, illetve 
vidékpolitikai lehetőségek, amelyek közvetlenül is érintik 
a Natura-területek földhasználatát. Legtipikusabb prob-
lémaként fogalmazódott meg, hogy a gazdák még min-
dig nincsenek kellő ismeretekkel ellátva az érzékeny ter-
mészeti területükön folytatható gazdálkodási formákkal 
kapcsolatban, továbbra is szkepticizmus 
jellemzi őket. Egyértelmű, hogy a támo-
gatások nélkül e földterületeket művelők 
nem tudják a minimális létfeltételeiket 
sem megalapozni. Javaslatként fogal-
mazódott meg, hogy további felmérések 
lennének szükségesek a gazdák körében, 
amelyek azt vizsgálnák, hogy miképp 
lehet a legjobb gyakorlatokat elterjeszte-
ni egymás közt, van-e valódi kötődés és 
kialakult-e táji identitás a térségben élők 
körében. Igényként jelentkezik a vissza-
csatolás, amellyel a szakigazgatási szer-
vek a begyűjtött információ- és adathal-
maz alapján jeleznék vissza az érintett 

térség és parcellák környezeti állapotára vonatkozó in-
formációkat a gazdák és a társadalom számára.

A beszélgetés második felében elsődlege-
sen a tájban élők földhasználati tudásával 

kapcsolatos kérdések kerültek górcső alá. 
A vitaindító előadásban kiemelt problé-
maként fogalmazódott meg, hogy egyes 
térségekben élő társadalmak optimális, a 

táj háztartását szem előtt tartó földhasz-
nálati ismeretek híján vannak. A fenntart-

ható tájgazdálkodás elsődlegesen csak ex-
tenzív módon valósítható meg, ehhez azonban a 

tájban élők ilyen jellegű tudására van szükség. Ezért 
kiemelt feladat az ismeretek, a know-how átadása. Ez a 
fajta tudástranszfer ugyanakkor eltér a mainstream ok-
tatás-képzési rendszerektől, nagyon sok esetben az ilyen 
tudással felvértezett gazda (pásztor, termelő stb.) az, aki 
például a hivatali szakember (természetőr) számára tud 
adekvát ismereteket átadni. Sőt, ebben a tanulási folya-
matban nem ritka, hogy a szemléletformálásban részt-
vevő gyermekek adják tovább a tudásukat szüleiknek, 
nagyszüleiknek. 

Csikós Sándor, a Békés Csikós Sándor, a Békés Csikós Sándor
Megyei Kormányhi-
vatal Agrár- és 
Vidékfejlesz-
tést Támoga-

nak vezetője 
e l ő ad á s á b a n 
a hivatal Natura 
2000-területeket érin-
tő feladatait foglalta össze, tő feladatait foglalta össze, tő feladatait foglalta össze, 
amelynek keretében a legfon-amelynek keretében a legfon-amelynek keretében a legfon-

térség és parcellák környezeti állapotára vonatkozó in-
formációkat a gazdák és a társadalom számára.

A beszélgetés második felében elsődlege-
sen a tájban élők földhasználati tudásával 

kapcsolatos kérdések kerültek górcső alá. 
A vitaindító előadásban kiemelt problé-
maként fogalmazódott meg, hogy egyes 
térségekben élő társadalmak optimális, a 

táj háztartását szem előtt tartó földhasz-
nálati ismeretek híján vannak. A fenntart-

ható tájgazdálkodás elsődlegesen csak ex-
tenzív módon valósítható meg, ehhez azonban a 

tájban élők ilyen jellegű tudására van szükség. Ezért 
kiemelt feladat az ismeretek, a know-how átadása. Ez a 
fajta tudástranszfer ugyanakkor eltér a mainstream ok-

, a Nemzeti Agrár Kamara inno-
vációs szakértője a gazdálkodás és a természetvéde-
lem összefüggéseire hívta fel a résztvevők fi gyelmét. 
A prezentációban elsősorban a gazdálkodásban 
megjelenő természetvédelmi szemlélet szüksé-
gességét hangsúlyozta, beszélt a gazdák hiányos 

munikációról és a támogatások jelentőségéről. 
A szakértő tájékoztatást adott a következő időszak 

A kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők – saját 
tapasztalatuk alapján – megfogalmazták a táj- és föld-
használatot érintő tipikus problémákat és szükséglete-

nagyszüleiknek. 

Az őszi tudásfórum már 
az első rendezvény 

tapasztalatait 
leszűrve 

kerekasztal-
beszélgeté-

sekkel indult

A nyári esemény plenáris 
előadásokkal indult
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A két témában folytatott beszélgetés közös pontja 
volt, hogy a Körösök Völgye Natúrparknak kiemelt sze-
repe van a térség fenntartható tájhasználatait érintő ku-
tatásokban és szemléletformálási tevékenységekben. A 
„� e Nature Corner” program ebben a folyamatban ki-
váló kereteket tud nyújtani. A soron következő, októberi 
tudásfórum fő tematikája a felmerült problémákra adha-
tó jó válaszok bemutatása. Ezt a tevékenységet egészíti 
ki és ehhez járul hozzá a – szintén a projekt keretében 
megvalósuló – Natura 2000 mun-
kacsoportok munkája is.

Az őszi tudásfórum már az első 
rendezvény tapasztalatait leszűrve 
kerekasztal-beszélgetésekkel in-
dult, praktikus, helyi ügyek men-
tén felépítve a napot. Első blokk-
jában Poliák Pál vadászmester és 
dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója tar-
tottak egy-egy vitaindító előadást. 
A megye településeinek határain, 
kiváló földeken, zömmel szántóföl-
di növénytermesztés zajlik. E me-
zőgazdasági parcellákat felszabdaló 
dűlőkről az évtizedek alatt eltűntek 
azok a fa- és cserjesorok, amelyek 
menedéket adtak, és élettérként 
funkcionáltak a vadonélő állatok-
nak, énekesmadaraknak, óvták a 
termést a szelektől, az extrém szá-
razságtól. A közös beszélgetés során e területek újbóli 
fásításának lehetőségei kerültek terítékre, a támogatás-
politika és az agrárpolitikai vonatkozásokat ismerték 
meg a jelenlévők, továbbá választ kaptak a felmerült 
problémákra.

Az esemény második részében Ulbert Zoltán a közel-
múltban alakult Hatvanezer Fa Egyesület elnöke beszélt 

a közösségépítés és természetvédelem jó gyakorlatairól. 
A természet védelme közös érdekünk. A „gondolkodj 
globálisan – cselekedj lokálisan” szlogen ma aktuáli-
sabb, mint valaha. A közösség erejében rejlő lehetőségek 
végtelenek. De hogyan kezdjünk hozzá? Hogy találjuk 
meg az azonos gondolkodásúakat? Hogy szervezzünk 
csapatot a közös cél elérése érdekében? Hogy tudunk 
mozgósítani? A résztvevők ilyen és hasonló kérdésekre 
keresték a válaszokat.

A fórum utolsó témája a zöld infrastruktúrahálózat 
településfejlesztésben betöltött szerepének kérdéseit tag-
lalta. dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész és dr. Duray Balázs 
tájvédelmi szakértő, geográfus vezették fel a beszélgetést. 
A természeti rendszerek nem ismerik a települések köz-
igazgatási határát. A települések fenntartható működte-
tésében ma már nem csak a hagyományosnak tekinthető 
szürke, hanem a zöld infrastruktúra hálózata is jelentős 

szerepet játszik. A természeti rendszerek, 
kultúrtájak, rekreációs területek foltszerű 
és vonalas rendszere átszövi életterün-
ket. A beszélgetés során a szakemberek 
bemutatták a szűkebb térség zöld inf-
rastruktúrarendszerét és megvitatták, 
hogy a településrendezés egyéb eszközei 
mellett, a Regionális Zöld Infrastruktúra 
Hálózat miképp járulhat hozzá egy élhető 
településhálózat kialakításához. 

A Körösök Völgye Natúrpark Egye-
sület a programsorozat révén a szélesebb 
körű kommunikációt igyekszik biztosí-
tani, amellyel a Natura 2000-hálózat ál-
tal érintettek együttműködése megerő-
södik, valamint a Natura 2000-területek 
hasznosításának jó gyakorlatai megis-
merhetőkké válnak.

Fotók: Tószögi György

A „gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan” 
szlogen ma aktuálisabb, mint valaha

A beszélgetés során a szakemberek bemutatták a szűkebb 
térség zöldinfrastruktúra-rendszerét
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 Szerző: dr. Rákóczi Attila

A „ZÖLDÍTÉS” HOZADÉKA 
A TÁJHASZNÁLATRA
Viharsarki tájértékek az agrárszabályozások rendszerében 
II. rész

Békés megye mezőgazdasági jellemzői

A Békés megyei területalapú támogatások ada-
tai 2018-ban az igénylők számát tekintve or-

szágosan a negyedik legtöbb igénylést, a megigényelt 
terület vonatkozásában országosan a második leg-

többet jelentik. Az országos átlag birtokméret 2018-
ban 28,29 ha, a megyében 30,11 ha, amely így nagyjá-
ból az országos átlagot tükrözi.

A táblázatból kitűnik, hogy a 2017. évi terület-
alapú támogatások adatai szerint a megyében 

9517 gazdálkodónak semmilyen változást nem jelen-
tett az új költségvetési időszak előírásainak beveze-
tése, hiszen 10 ha alatti területen gazdálkodnak. Így 
látható, hogy a megyei gazdálkodók több mint 63%-a 
automatikusan megkaphatja a zöldítési támogatást 
is, amennyiben az egyéb feltételeket (többek között a 
KM) teljesíti. A birtokaprózódást mutatja, hogy a bir-
tokok száma ugyan nagy az előző kategóriában, ám az 
általuk művelt összterület kevesebb, mint az összes 
megyei terület 9%-a. A megyében 1538 gazdálkodó-
nak volt szüksége kétféle növényt, 2382 termelőnek 

háromféle növényt termesztenie ahhoz, hogy hozzá-
juthasson a zöldítési támogatásokhoz. Ugyanakkor 
utóbbi adja az összes megyei terület közel 77%-át. Az 
is látható, hogy a megyében 3916 ügyfélnek volt EFA-
elem kijelölési kötelezettsége, mivel 15 ha szántóte-
rületen vagy a felett gazdálkodnak. Összességében az 
látható, hogy magas azon ügyfelek száma, akiket nem 
érintett az új jogszabály, de az általuk megművelt te-
rületek nagysága nem éri el az összes művelt megyei 
terület 10%-át sem. Azonban azon gazdálkodók szá-
ma összességében alacsony, akikre az összes előírás 
vonatkozik, mindazonáltal az általuk használt terület 
az összesnek a 90%-a.

A Békés megyei területalapú támogatások adatai 2014 és 2019 között:

Év                                               Igénylők száma                                        Igényelt terület (ha)                                  Átlagos birtokméret (ha)

2014                                                   15 780                                                            432 873                                                                  27,43

2015                                                   15 397                                                            432 449                                                                  28,08

2016                                                   15 132                                                            436 928                                                                  28,87

2017                                                   14 971                                                            438 775                                                                  29,30

2018                                                   14 564                                                            438 651                                                                  30,11

2019                                                   14 053                                                            439 796                                                                  31,29

KV3_tablazat1.indd   1 2019.11.06.   13:02:29

A Békés megyei birtokok zöldítési küszöbszámok szerinti kategorizálása:

Birtokméret-kategória (ha)          Kérelmek száma (db)          Megoszlás (%)          Kategória összterülete (ha)          Megoszlás (%)

1,00–9,99                                            9517                                   63,57                                    39 267,86                                     8,94

10,00–14,99                                       1538                                    10,27                                   21 494,57                                     4,89

15,00–29,99                                       1534                                   10,24                                    40 349,95                                     9,19

30,00≤                                                  2382                                   15,91                                    337 662,72                                  76,95

Összesen                                                        14 971                                ~100%                                  438 775,1                                     ~100%

KV3_tablazat2.indd   1 2019.11.07.   9:19:44
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 Szerző: dr. Rákóczi Attila

Békés megyében a szántóföldi kultúrák tekinte-
tében öt növény teszi ki évről évre a vetésszer-

kezet jelentős részét. A kukorica, a búza (őszi, tavaszi), 
a napraforgó, a káposztarepce és az árpa (őszi, tavaszi). 
Hosszú idő óta e növények összessége alkotja a me-
gyei vetésterület közel 80%-át. A napraforgó, káposz-
tarepce, az árpa vetésterülete évről évre közel azonos 
mértékű. A kukorica és a búza vetésterülete teszi ki 
az összterület 45%-át. A kukorica vetésterülete tíz 
évvel ezelőtt 110 ezer ha fölött volt, 2011-ben érte el 
csúcspontját közel 120 ezer ha-ral. A búza vetésterü-
lete is 100 ezer ha fölött alakult évek óta, maximumát 
2013-ban érte el 110 ezer ha-t is meghaladva. Mindkét 

növény esetében a 2014–2015-ös éveket végigtekintve 
látható, hogy drasztikus mértékben zuhant a vetés-
terület. A kukorica a mélypontját 2016-ban érte el 85 
ezer ha körül, a búza 2017-ben 82 ezer ha körül. Ezzel 
párhuzamosan az egyéb vetett növények területe nőtt, 
tehát többféle növény került vetésre ezekben az évek-
ben. A területpihentetés is szélesebb körben terjedt el 
ebben az időben, 2016-ra megtízszereződött a kivont 
területek nagysága. Látható, hogy a 2014-ben beveze-
tett zöldítési előírások hatására a megyei vetésterület 
mozaikosabb lett, a növényi diverzitás nőtt, hiszen a 
gazdálkodóknak igazodniuk kellett az új előírásokhoz 
a támogatási rendszer miatt.

Az ábra trendvonalait végigtekintve azonban az is 
látható, hogy a zöldítési előírások bevezetése okozta 
kezdeti „megrázkódtatásokat” követően, az elkövet-
kezendő években kiegyenlítődés, sőt újrarendeződés 
fi gyelhető meg a vetésterület szempontjából. 2018-tól 
újra növekedni kezdett mind a búza, mind a kukori-
ca vetésterülete. 2019-re elértük, sőt meg is haladtuk 
a zöldítést megelőző évek számadatait mindkét főnö-
vény esetében.

Ugyanez igaz az egyéb növények vetésterületének 
összességében megfi gyelhető csökkenésére, és ez igaz 
a pihentetett területek nagyságának folyamatos mér-
séklődésére is.

A zöldítés hatása a megyei vetésszerkezetre

*  *  *

A fontosabb szántóföldi növények megyei vetésterületének alakulása 2009 és 2019 között (hektár):
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Elkülöníthetünk ún. táblás EFA-elemeket, mint 
a parlagon hagyott terület, az ökológiai jelen-

tőségű másodvetés vagy a nitrogénmegkötő növé-
nyekkel bevetett terület. Vannak ún. vonalas EFA-
elemek és tájelemek (gémeskút, kunhalom).

A rendelet bevezetésekor a legtöbb tájelemből je-
löltek a gazdálkodók a kérelmükben. A táblás EFA-
elemek már ez idő tájt is népszerűbbek voltak, hiszen 

ezek többsége beilleszthető a vetésforgóba. Egy jó 
minőségű szántóterület esetében nem a pihentetés 
a megfelelő, hanem például az ökológiai jelentősé-
gű másodvetésben célszerű gondolkodni. A nem jó 
adottságokkal bíró szántóterületek esetében a nitro-
génmegkötő növényekkel (pl. lucerna) történő beve-
tés is népszerű lett a fentebb részletezett támogatási 
előnyök miatt.

A zöldítés hatása a megye egyedi tájértékeire

A megyében megjelölt EFA-adatok 2015 és 2019 között:

Ökológiai 
jelentőségű 
terület

Parlagon 
hagyott  terület

Terasz

Fás sáv

Magányosan 
álló fa

Fasor

Fa- és 
bokorcsoport

Táblaszegély

Kis kiterjedésű  
tó

Vizesárok

Kunhalom

Gémeskút

Vízvédelmi sáv 
(folyóvíz)

Vízvédelmi sáv 
(tó)

Agrár-erdészeti 
terület

Erdőszélek 
(termeléssel)

Erdőszélek 
(termelés nélkül

Rövid vágásfor-
dulójú fás szárú 
energetikai 
ültetvény

Erdősített terület

Ökológiai 
jelentőségű 
másodvetés

Nitrogénmegkötő 
növényekkel 
bevetett terület

kérelmek 
száma (db)

1 794

0

143

14

59

73

143

48

169

20

1

2

0

0

40

4

4

24

1 157

1 784

Év                                                        2015                                                2016                                                  2017                                             2018                                                 2019

területe (ha) 
vagy db

13 215

0

63

14

11

14

88

14

70

25

1

0

0

0

21

1

14

513

11 384

19 880

kérelmek 
száma (db)

1 402

0

114

16

11

75

109

39

102

15

1

6

3

0

27

5

2

15

1 392

1 827

területe (ha) 
vagy db

15 334

0

67

18

1

12

68

12

50

20

1

0

0

0

15

0

9

349

15 707

20 773

kérelmek 
száma (db)

1 429

0

100

19

8

65

84

45

70

19

0

5

2

0

21

3

1

27

1 265

1 980

területe (ha) 
vagy db

8 524

0

66

21

1

13

53

16

28

24

0

0

0

0

8

0

4

573

13 872

23 605

kérelmek 
száma (db)

1 490

0

92

18

0

42

79

43

0

18

0

7

0

0

3

1

2

28

1 594

1 380

területe (ha) 
vagy db

9 884

0

35

19

0

9

35

15

0

25

0

0

0

0

1

0

7

616

20 854

12 540

kérelmek 
száma (db)

1 487

0

64

17

0

37

54

39

0

18

0

0

0

0

0

0

1

32

1 653

1 411

területe (ha) 
vagy db

9 551

0

29

17

0

5

21

11

0

25

0

0

0

0

0

0

5

737

23 741

13 255
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*  *  *

Fotók: dr. Rákóczi Attila

A parlagon hagyott területek nagysága 2015-ben 
a 13 ezer ha-t is meghaladta, 2016-ban érte el csú-
csát 15 ezer ha-nál is nagyobb területtel. A ökológiai 
jelentőségű másodvetés a szabály bevezetésekor 11 
ezer ha körül alakult, a folyamatos emelkedés követ-

keztében 2018-ra 20 ezer ha-nál is többet vetettünk 
ebből a megyében. A nitrogénmegkötő növényekkel 
vetett területek nagysága folyamatosan nőtt 2015-től, 
20 ezer ha körül alakult. Ugyanakkor csökkenés mu-
tatkozott 2018-tól, melynek legfőbb oka a már több-
éves lucernák feltörése lehetett, és az újabb táblák 
kisebb mértékű telepítése.

A mezőgazdasági területek mozaikosságának el-
érése érdekében a zöldítés legjelentősebb EFA-elemei 
a vonalas elemek és a tájelemek. A táblázatot végig-
tekintve megállapíthatjuk, hogy a terasz (földrajzi 
adottságok okán), a vízvédelmi sávok és az agrár-er-

dészeti területek kivételével jelöltek a területalapú tá-
mogatásaik során az érintettek. Mindazonáltal az is 
látható, hogy az évek előrehaladtával ezen fókuszte-
rületek jelölése folyamatosan csökkent, egyre inkább 
nem jelölték a kérelmeikben az érintettek a vonalas 
elemeket. A kunhalmok esetében nem volt csökke-
nés, bár a megyében nyilvántartott közel 200 db ha-
lomból mindösszesen 20–25-öt jelölnek a gazdák. Az 
erdősített területek jelölése és a táblás EFA-elemek 
területének a növekedése fi gyelhető meg. Látható, 
hogy az idő előrehaladtával a gazdák „hozzászoktak” 
az előírásokhoz, a „könnyebb” megoldást választva 
alakították ki a kérelmeiket az előírások megfelelé-
se mentén. Így ezzel együtt jár az is, hogy a zöldítés 
egyik lényege, a mozaikosság került a háttérbe, és 
– bár jelentőséggel bíró, de – kevéssé értékes EFA-
elemeket jelöltek meg.

Mozaikos kultúrtáj

Kis parcellás tavaszi vetések

Táblaszegély

Következtetések

A zöldítés bevezetését követő években kimu-
tatható változás állt be a megyei vetésszer-

kezetben, nőt az agrárbiotópok biodiverzitása. A 
szabályokban található EFA-elemek gazdálkodói 
megjelölése, védelme is széles körű volt, amely hoz-
zájárult a Békés megyei táj mozaikosságához. Ugyan-
akkor az idő előrehaladtával a vetésszerkezetben fo-
lyamatos visszarendeződés volt tapasztalható, mely 
folyamat során a támogatási időszak végére ugyan-
olyan volt a vetett növények aránya, mint az egy év-
tizeddel ezelőtti években. Az EFA-elemek igénylése 
is visszaszorult, szinte csakis a táblás elemekre kon-
centrálódik.
is visszaszorult, szinte csakis a táblás elemekre kon-
centrálódik.
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és eléggé elterjedt a madárvilágban. Azt feltételezik, 
hogy az élelem miatti stressz váltja ki, és a túléléshez 
szükséges versenyképesség kifejlődését biztosítja. A mi 
fi ókáink körülbelül kilencheteseknek látszottak. Sike-
rült az egyiket megfi gyelni miközben éppen egy gomo-
lyagszerű köpetet (csontokból és egyéb megemésztetlen 

élelemdarabokból) öklen-
dezett vissza.

. . .több mint élménymagazin
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szükséges versenyképesség kifejlődését biztosítja. A mi 
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élelemdarabokból) öklen-
dezett vissza.

  Szerző: Laura Turdean
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  Szerző: Laura Turdean

A szirti sas:
            a méltatlanul ismeretlen

                                  
  nemzeti jelkép

A szirti sas élőhelye 
 – Erdélyi-középhegység 
Természeti Park 

2001-ben, amikor kollégáim a 
Milvus Csoportból lefektették a 
faj kutatásának az alapjait Románi-
ában, csak néhány párról volt elérhető információ. Az-
óta a szirti sas állományát a következő helyeken mértük 
fel: az Erdélyi-szigethegységben, a Bánsági-hegyekben, a 
Retyezát-hegységben és részben a Keleti-Kárpátokban. 
Több mint 50 párt azonosítottunk, 21 fi ókát gyűrűz-
tünk, és három fi ókát GPS-es jeladóval láttunk el. 2019 
júniusának végén az Erdélyi-szigethegység bihari részé-

re látogattunk, hogy 
a szirti sas fész-

keléséről in-
formációkat 
gyűjtsünk.

A párok, 
akik életre 

szóló társai egy-
másnak, általában 
több fészket építe-

nek sziklákon vagy öreg fákon, amelyeket több éven át 
váltogatva használnak. Akár 30 évig is élhetnek. Sajnos, 
a madarak megzavarása a fészkelési időszakban az egyik 
legnagyobb veszély a fajra nézve – a hegymászás, a sikló-
ernyőzés, az ellenőrizetlen idegenforgalom vagy a moto-
ros sportok sorolhatók ide. Ezért nem közelítettük meg 
a fészket, hanem távolról fi gyeltük egy spektív segítsé-
gével. Nagy örömet szerzett, amikor két fi ókát pillantot-
tunk meg. Rendszerint ugyanis, a kisebbik fi óka életének 
első heteiben elpusztul a nagyobbik erőszakos viselkedé-
sének következtében. A jelenség kainizmusként ismert, 

re látogattunk, hogy 
a szirti sas fész-

keléséről in-
formációkat 
gyűjtsünk.

akik életre 
szóló társai egy-

másnak, általában 
több fészket építe-

nek sziklákon vagy öreg fákon, amelyeket több éven át 
Spektíven keresztül � gyeljük a sasfészket

 Két szirtisas-� óka 
 – Erdélyi-középhegység
                   Természeti Park

Vajon hányan tudják közülünk, milyen madarat ábrázol Románia címere? 
Megvallom, néhány nappal ezelőtt, még én sem tudtam, hogy egy szirti 
sast, és azt még annyira sem, hogy ez a madár Bihar megyében is fészkel. 
Az egyik legritkább Románia területén fészkelő ragadozó madár, melynek 
becsült populációja körülbelül 90–150 pár. Térségünkben a második legna-
gyobb fészkelő ragadozó madár (a rétisas után), és az egyik legelterjedtebb 
ragadozó az északi féltekén.
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A szirti sasok 3–5 éves korukra válnak ivaréretté. Az 
akár 2,20 m-es szárnyfesztávolsággal rendelkező szirti 
sas nem tud zárt erdőkben vadászni. A legelők és más 
nyílt vagy részben nyílt élőhelyek jelentik számára a táp-
lálékszerzés fő forrását. Emlősökkel (nyulak, mormoták), 
madarakkal, hüllőkkel táplálkoznak, de a téli időszakban 
nem általuk elejtett tetemeket is gyakran fogyasztanak.

A fészek ellenőrzése után kerestünk egy nyílt helyet, 
ahonnan a felnőtt madarakat könnyebben megfi gyelhet-
tük. Szerencsénkre hamarosan meg is jelentek. Egy ideig 
a fészek fölött keringtek, majd amikor az egyik szülő egy 
fenyő csúcsára ereszkedett, egy vándorsólyom (Falco pe-
regrinus) részesített kivételes látványban bennünket: zu-
hanórepüléssel vágott a sasra, amellyel szemben a terü-
letét védelmezte. A sas viselkedése is megdöbbentő volt: 
inkább egy lucfenyő ágai közé húzódott, ahol a sólyom 
már nem férhetett hozzá. A kollégám rám mosolygott és 
hozzátette: Most már csak az van hátra, hogy megnézd a 
felnőtteket, amint a fészekhez repülnek a zsákmánnyal, 
és akkor teljes lesz a National Geographic-élőadás! 

***

Felnőtt 
szirti 

sas

A Laurențiu Manolache anyagában (forrás: www.
pressone.ro) hivatkozott Ileana Căzan, a: Képzelet 
és jelkép a középkori heraldikában [„Imaginar și simbol 
în heraldica medievală”] című könyv szerzője a kö-
vetkezőt állítja: „a sas az egyik legrégibb jelkép, a 
Római Birodalom hatalmának és légióinak jelké-
pe”. Úgy tűnik, hogy az ókorban és a középkorban 
különösen kedvelték az oroszlánt és a sast, mivel 
„az állatvilágon belüli királyság képzetével társí-
tották”. 
Vajon miért van mégis az, hogy az oroszlánról jó-
val többet tudunk, mint a szirti sasról, amely ős-
honos faj, és amint láthattuk, nemzeti jelkép is? 
Megtalálhatjuk bankjegyeken, pénzérméken, ott 
van a pénztárcánkban. Sőt, az egyik elnevezése – 
románul „pajură” – a pénzérmék sast ábrázoló ol-
dalát is jelenti (napjainkban az írás oldalt). A szó 
a latin aquila révén került a szókészletünkbe – az 
Aquila chrysaetos ugyanis a szirti sas tudományos 
megnevezése. Noha az évek során sok „fej” lecse-
rélődött, az írás megmaradt, és mi a továbbiak-
ban is rá fogadunk. 

Milvus Transilvania Vest Egyesület
Szaktanácsadó: Kovács István

Fotók: Hegyeli Zsolt, Nagy Attila, Laura Turdean
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Carl von Linné, a tudományos rendszertan atyja, 1766-
ban írta le a kék vércsét (Falco vespertinus) mint fajt. A latin 
vespertinus szó után nevezte el, ami esti vércsét jelent (este 
= vesper). Ez az elnevezés egyébként utalás a vecsernyére 
is, ami a katolikus papi zsolozsmák esti imádságát alkotó 
része, amikor is hálát mondanak az épp elmúlt napért. A 
kék vércsék esetében ez a „rítus” rendkívül szembeszökő az 

Gyülekezőhely Bihar megyében

 Gyülekezőhely Arad megyében

Képes évente kétszer is lerepülni 7000 kilométert: egyszer 
ősszel, amikor Európát elhagyva az afrikai telelőterületeire 
tart, és egyszer ellenkező irányban, vissza a költőhelyekre. 
Alig egy nap alatt átszeli a Földközi-tengert, két nap alatt a 
Kárpátokat, és kevesebb mint három nap alatt a Szaharát. 
Egy tojó átlagosan csupán 165 grammot nyom, egy hím pedig 
még ennél is kevesebbet, 142 grammot. Ő a kék vércse.

Képes évente kétszer is lerepülni 7000 kilométert: egyszer 
ősszel, amikor Európát elhagyva az afrikai telelőterületeire 

 Gyülekezőhely Arad megyében

A kék vércsék őszi tánca

őszi vonulást megelőző időszakban, és az őszi puszta ké-
péhez szervesen hozzátartozik. Erre a fajra ugyanis többek 
között az a jellemző, hogy ősszel egyes éjszakázóhelyeken 
nagy csapatokban gyülekezik. Ennek a periódusnak egyéb-
ként kiemelt fontossága van a kék vércsék útja során, vala-
hogy úgy kell elképzelnünk, mint a középkori kereskedelmi 
utak mentén álló fogadókat, ahova a fáradt utazók pihenni 
és falatozni tértek be.

Őszi gyülekező szinkronszámlálások 
Nyugat-Romániában

A Milvus Csoport immár 13. éve vesz részt azokon a 
szinkronszámlálásokon, amiknek célja épp ennek a je-
lenségnek a követése. A felmérés 2019-ben is a szokásos 
módon kiterjedt szinte az egész Kárpát-medencére, és 
átlagosan egyszerre 40–50 megfi gyelőhelyen számoltak 
a „szinkronozók” Magyarország, Románia, Szerbia és 
Szlovákia területén egyaránt. 

Az is a korábbi évek gyakorlatát követte, hogy a heti 
rendszerességgel megejtett felmérésekre mindenhol szer-
da este (illetve csütörtök hajnalban) került sor, erre utal a 
szinkronmegfi gyelés kifejezés. Erre elsősorban azért van 
szükség, hogy az egyébként az éjszakázóhe-lyeket rend-
szeresen váltogató kék vércséket lehetőleg ne számoljuk 
duplán. Románia nyugati határszélén továbbra is 6 gyü-
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lekezőhelyet követtünk folyamatosan, hasonlóan, mint 
a korábbi pár évben. Ezekből három a Partiumban, míg 
további három a Bánságban található. 

A 7 megfi gyelési napon összesen 11.760 kék vércsét 
számoltunk Nyugat-Romániában, ami a korábbi évekhez 
képest (10.954 pld. 2018-ban, 11.878 pld. 2017-ben, 10.808 
pld. 2016-ban) szintén átlagosnak mondható. A Parti-
umban összesen 5.092 példányt, míg a Bánságban 6.668 
vércsét jegyeztünk fel, ez 43–57 százalékos arányt ad. Az 
elmúlt években ez az arány a következőképpen alakult: 
48–52% 2018-ban, 55–45% 2017-ben, 54–46% 2016-ban.

Az idei magyarországi maximum (3.689) a 4. hé-
ten volt, míg Románia nyugati részében (2.811) rá 
két héttel, azaz Magyarországon a csúcs a fel-
mérési periódus közepén, míg Romániá-
ban annak vége felé volt, így a lassan dél 
felé mozgó tömeg később ér az Arad, 
illetve Temes megyei gyülekezőkre. 

2019 nagy „szenzációját” az 
jelentette, hogy 15 év után, 
2019 szeptember közepén 
a vércsék elhagyták Újvárt 
(Temes megye), az álta-
lunk legrégebben ismert 
gyülekezőt, és átköl-
töztek a román–szerb 
határszélre, a szerbiai 
Klári nevű település 
közelébe, mintegy 10 
km-re a „klasszikus” 
gyülekezőtől. Az újvá-
ri gyülekezőnek eredetileg helyt 
adó nyárfasor az elmúlt évek során 
ki lett vágva. Az adatokból azt sejt-
jük, hogy az átállás nem egyik napról 
a másikra, hanem fokozatosan tör-
tént, hiszen az eleve gyenge újvári 
számokkal ellentétben Klári mel-
lett már 3–400 vércsét találtunk 

éjszakázni. Az új gyülekezőt a felmérési periódus máso-
dik felében már a vajdasági kollégák fedték le. 

Fontos, hogy biztosítsuk ezen gyülekezőhelyek zavar-
talanságát, ugyanis a kék vércsék ebben a periódusban 
kell olyan kondícióba kerüljenek, hogy sikeresen vegyék 
az őszi vonulás akadályait. Amennyiben a körülmények 
nem megfelelőek, például az éjszakázóhelyek különböző 
zavarásnak vannak kitéve, nő a madarak stressz-szintje, 
és ez a fi zikai állapotukra is kihatással van. Ez utóbbi 
pedig azt eredményezheti, hogy kevesebb vércse éli túl 
az őszi vonulás viszontagságait, így kevesebb tér vissza 
hozzánk, ami pedig negatívan befolyásolja a költőállo-
mány nagyságát.

Amint az összefoglaló egész Nyugat-Romániára vo-
natkozó grafi konjából kitűnik, az idei adatsor követi az 
utóbbi 10 év felméréseinek átlagát, és ismét jól kirajzoló-
dott az a térségre jellemző görbe, ami szeptember máso-
dik felében csúcsosodik ki azután, hogy 5-6 héten át fo-
lyamatosan nő az együtt éjszakázó vércsék száma. 

Az utóbbi években műholdas jeladókkal felszerelt 
kék vércséknek köszönhetően sok értékes információ-
hoz jutottunk arra vonatkozóan, hogy mennyi idő alatt 
mekkora távolságokat tesznek meg ezek a madarak őszi 
vándorútjuk során. A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület, valamint a Milvus Csoport szak-
emberei mindezidáig 29 kék vércsére szereltek jeladót, 
azonban napjainkban már csak egyetlenegy madár, 
Ringló adója működik, aki sikeresen megékezett Ango-
lába, immár legalább negyedik alkalommal. 

Fotók: Nagy Attila

Az idei magyarországi maximum (3.689) a 4. hé-
ten volt, míg Románia nyugati részében (2.811) rá 
két héttel, azaz Magyarországon a csúcs a fel-
mérési periódus közepén, míg Romániá-
ban annak vége felé volt, így a lassan dél 
felé mozgó tömeg később ér az Arad, 
illetve Temes megyei gyülekezőkre. 

2019 nagy „szenzációját” az 
jelentette, hogy 15 év után, 
2019 szeptember közepén 
a vércsék elhagyták Újvárt 
(Temes megye), az álta-
lunk legrégebben ismert 
gyülekezőt, és átköl-

ri gyülekezőnek eredetileg helyt 
adó nyárfasor az elmúlt évek során 
ki lett vágva. Az adatokból azt sejt-
jük, hogy az átállás nem egyik napról 
a másikra, hanem fokozatosan tör-
tént, hiszen az eleve gyenge újvári 
számokkal ellentétben Klári mel-
lett már 3–400 vércsét találtunk 

mekkora távolságokat tesznek meg ezek a madarak őszi 
vándorútjuk során. A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület, valamint a Milvus Csoport szak-
emberei mindezidáig 29 kék vércsére szereltek jeladót, 
azonban napjainkban már csak egyetlenegy madár, azonban napjainkban már csak egyetlenegy madár, 
Ringló adója működik, aki sikeresen megékezett Ango-
lába, immár legalább negyedik alkalommal. 

Hím kék vércse

Tojó kék vércse
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Szarvasra elég csupán megérkezni, 
hogy azonnal értelmet nyerjen szá-
munkra a kifejezés: natúrparki tele-
pülés. A természet lüktető jelenléte 
mellett azonnal érezhető egyfajta 
kulturális és szellemi atmoszféra, 
amely az itt tartózkodó számára a te-
lepülés alaposabb megismerésével 
csak erőteljesebbé válik. Mindez fő-
ként annak tudatában válik � gyelem-
reméltóvá, hogy Szarvas mai képe 
a mocsarak „pusztaságából” csupán 
három évszázad alatt virágzott ki.

   Szerző: Körösök Völgye magazin szerkesztőség

Anonymus krónikája a te-
lepülést „Szarvashalom” néven 
megemlíti. A hajdani Árpád-kori 
falu létét számos 1284–85 közötti 
időből származó feljegyzés tanú-
sítja, többek között Kun Lász-
ló királyunk több rendeletét is 
„Szarvashalomról” keltezte.

A város újkori történelme 1722-
től számítható, mikor a környék új 
földesura, báró Harruckern János 
György a felvidéki vármegyékből 
főként szlovák jobbágycsaládok-
kal újra benépesítette. A 18–19. 

század fordulóján 
végbement jelen-
tős fejlődés a város 
újkori történetét 
leginkább meghatá-
rozó nagyságának, 
Tessedik Sámuel-
nek a nevéhez fűző-
dik. A nagy tudású 
lelkész felvirágoz-
tatta a fi atal mező-
várost, hiszen itt 
Szarvason alapítot-
ta meg Európa első 
gazdasági (akkori 

nevén szorgalmatossági) iskoláját. 
Kidolgozta többek között a szike-
sek megjavításának módszerét, 
megismertette a város lakóival a 
kor legkorszerűbb földművelési 
technikáit. Fölépítette a ma is álló 
iskolaépületet (jelenleg múze-
umként funkcionál), valamint az 
evangélikus ótemplomot. Nagy-
szabású építkezéseivel, továbbá 
városrendezési munkáival jelen-
tősen átformálta a meglehetősen 
rendezetlen korabeli városképet, a 
korábbi szabálytalan utcák helyé-
be tudatosan tervezett, szabályos 
sakktábla-alaprajzú utcahálózatot 
alakított ki.

A város fejlődésének újabb 
fontos állomása a gimnázium 
Szarvasra települése 1834-ben. 
Többek között itt tanított Vaj-
da Péter, a reformkor Petőfi  által 
is tisztelt polihisztora, valamint 
Ballagi (Bloch) Mór nyelvész, 
Greguss Ágost esztéta és Koren 
István botanikus is.

Szarvas életében a 19. század-
ban kiemelkedően fontos szere-
pet töltött be a gróf Bolza család. 

kal újra benépesítette. A 18–19. 

végbement jelen-

várost, hiszen itt 

Szarvasra elég csupán megérkezni, 

A Történelmi Emlékút és 
Országközép emlékhely

A városközpontban 
álló Szarvas-szobor

Szarvas és térsége Magyarország első katonai felmérésének
(1782–1785) térképén

. . .több mint élménymagazin
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álló Szarvas-szobor

SZARVASSZARVASSZARVASSZARVASSZARVAS
Az élmények sokszínű városa
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zős vízi sportokat kedvelők, a nyugodt környezetben pi-
henni, üdülni vágyók és a horgászatot kedvelők paradi-
csomát jelenti.

Ennek a különleges, holtágparti természeti környe-
zetnek a szívében található a Körös–Maros Nemzeti 
Park igazgatósága, ahol tanösvénnyel, állatparkkal, in-
teraktív látogatóközponttal várják a vendégeket az egy-
kori grófi  birtok, az Anna-liget területén.

A nemesi családok szarvasi kötődésére nem csu-
pán az olyan építészeti örökségek emlékeztetnek, mint 
a holtág partján épült Bolza-kastély és Csáky-kas-
tély vagy a városközpont arculatát ma is meghatározó 
Mittrovszky-kastély, illetve Lengyel-palota. Alighanem 
külön bemutatásra nem szorul a Bolza Józsefről eredeti-
leg elkeresztelt Pepi-kert, amely Szarvasi Arborétum né-
ven hazánk egyik legnagyobb és legjelentősebb élő fa- és 
növénygyűjteménye napjainkban is.

Azonban nem támaszkodhatunk csupán eredendő 
természeti és örökölt kulturális kincseinkre. A törté-
nelmi Magyarország közepeként kötelességünk olyan 

komplett értékközeget teremteni városunkban, amely 
e hely szellemiségéhez híven illeszkedhet korunk 

idegenforgalmi, turisztikai igényeihez.
Ennek egyik legkiemelkedőbb eleme az elmúlt 

évtized talán legjelentősebb kulturális-turisztikai 
sikertörténetét jelentő 2011-ben megnyitott Vízi 
Színház, amely minden nyáron, akár hetven elő-

ven hazánk egyik legnagyobb és legjelentősebb élő fa- és 
növénygyűjteménye napjainkban is.

Azonban nem támaszkodhatunk csupán eredendő 
természeti és örökölt kulturális kincseinkre. A törté-
nelmi Magyarország közepeként kötelességünk olyan 

komplett értékközeget teremteni városunkban, amely 
e hely szellemiségéhez híven illeszkedhet korunk 

idegenforgalmi, turisztikai igényeihez.

évtized talán legjelentősebb kulturális-turisztikai 
sikertörténetét jelentő 2011-ben megnyitott Vízi 
Színház, amely minden nyáron, akár hetven elő-
sikertörténetét jelentő 2011-ben megnyitott Vízi 
Színház, amely minden nyáron, akár hetven elő-
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Vendégeink sokszor meglepődve szembesülnek az-
zal, hogy a közgondolkodásban agráriumtérségként 
aposztrofált Békés megye egyik központi településeként 
Szarvas és környéke milyen sokszínű természeti, kultu-
rális, építészeti és szellemi értékekkel rendelkezik. Ezek-
nek a sorában alighanem alapvető helyre kívánkozik az 
a zöld környezet, amely városunkat a vízparti rekreáció 
elsőszámú Körös-völgyi helyszínévé teszi.

Az ide érkezők között aligha van, aki egyedülálló 
természeti kincsünkre, a Szarvas-békésszentandrási 
Holt-Körösre ne tekintene csodálattal. Hazánk egyik 
legnagyobb állóvizeként a közel 30 kilométer hosszan 
kanyargó holtág már önmagában is a természeti kikap-
csolódás célterülete, de a közvetlen környezetében lévő 
olyan dendrológiai helyszínek, mint az Erzsébet-liget, 
illetve országos hírű arborétumunk az emberi környe-
zetbe sajátosan illeszkedő zöld kultúrkörnyezetté vará-
zsolják. 

Ez a kivételesen komplex vízi, vízparti birodalom a 
természetjárók, az ökoturisták mellett leginkább az eve-

Körösök Völgye – N AT Ú R PA R K I  T E L E P Ü L É S E K     

   Szerző: Körösök Völgye magazin szerkesztőség
Kastélyokat varázsoltak a Körös partjára, 
felépítették a ma már kuriózumnak számító 
szárazmalmot, létrehozták az Anna-ligetet, 
majd a Bolza Józsefről elnevezett Pepi-kertet 
– mai nevén a Szarvasi Arborétumot.

Réthy Lipót 1847-ben Szarvason hozta lét-
re Békés megye első nyomdáját. Az 1848-as 
szabadságharc idején rendezett tanácsú Szar-
vas város (a szomszédos községek önállósulá-
sa miatt) 1872-ben elveszítette városi címét, 
véglegesen csupán 1967 óta város ismét.

A II. világháború után az oktatás és a 
kutatómunka vált a város életének a legfon-
tosabb tényezőjévé: Az Öntözési Kutatóin-

tézet és a Haltenyésztési Kutatóintézet (a két 

kutatóintézet összevonva NAIK-HAKI néven 
működik), valamint a Tessedik Sámuel Főiskola 
Óvónőképző Intézete és Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Kara létrejöttével Szar-
vas Békés megye szellemi központjává alakult.

Az ezredforduló után egyre élesebben ki-
rajzolódó hazai turisztikai versenyhelyzet új 
kihívások elé állította Szarvas városát is. Mára 
azonban egyértelműen kiderült, hogy a telepü-
lés nemcsak hogy megállta helyét ebben a ver-
sengésben, hanem értékeit talán legszínesebben 
tudta hozzárendelni céljaihoz a natúrparki tele-
pülések sorában.                             Forrás: www.szarvas.hu

A vízhez kötődő sportnak és szabadidős rekreációnak számos 
formájára lehetőség adódik Szarvason

Szarvas belvárosát patinás építészeti örökségek díszítik (Árpád Szálló)

. . .több mint élménymagazin

A MAI 
   SZARVASRÓL 
           BABÁK MIHÁLY  

                        POLGÁRMESTER

Tessedik Sámuel 
(1742–1820) 

– Forrás: Wikipédia
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adással, jelentős nézőszám mellett varázsol mesés han-
gulatot a holtágparti estékhez. Hasonlóan vendégcsa-
logató attrakciónk a kisgyermekes családok körében is 
igen népszerű Mini Magyarország makettpark, ahol az 
ország több mint félszáz építészeti örökségének minden 
részletében kidolgozott kicsinyített mása látható.

Szarvas városa a kivételes természeti és vízparti kör-
nyezet nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően, illetve a 
közelmúlt kulturális fejlesztésinek következményeként 
– különösen a nyári szezonban – évről évre egyre jelen-
tősebb idegenforgalmat bonyolít.

Szarvas és térségének két keréken történő felfedezése 
már csak azoknak az egyedi értékeinknek a szempontjá-
ból is ajánlott, amelyek ugyan nem jelentenek tömegeket 

csábító attrakciót, viszont 
különlegességük foly-

tán apró kis cso-
dái a szarvasi 

miliőnek.
Ezek kö-

zül is ki-
emelkedik 
a település 
egyik csen-

des utcács-
kájában ta-

lálható védett 
műemlékünk, az 

ország egyetlen mű-
ködőképes, eredeti helyén 

fennmaradt szárazmalma, 
amely a nyári szezonban előre meghirdetett prog-
ramokkal kelti életre a búzához és a kenyérhez kap-
csolódó egykori népszokásokat, hagyományokat.

Szarvas környékéről egyébként elmondható, 
hogy részben még élő módon őrzi a tanyakultú-
rát. Egykori földművelő, tanyás térségként az ön-
ellátásnak örökölt hagyományai vannak nálunk, 
és ez az igény sokak életében „újra” előbukkan. 
Ezeket a tradíciókat olyan hagyományőrző vá-
rosi rendezvényekkel is erősítjük, mint a Szarvasi 
Aratónapok, vagy a Szarvasi Szilvanapok, ame-
lyek méltán népszerűek a hazai fesztivállistában.

Szlovák nemzetiségi gyökereinknek köszön-

hetően elődeink számos tradicionális étele gazdagítja 
gasztrokultúránkat, úgymint a kapusznyika, a túrós ma-
zsolás lepény, a szilvás gombóc, a lapcsánka, a sztrapacs-
ka, a töltött káposzta és természetesen a kolbász is. Fő-
zőverseny, fesztiválok sora tiszteleg az év során ezeknek 
az ínycsiklandó fi nomságoknak.

Értéktárunk azonban még korántsem teljes. Számos 
olyan ötlet és lehetőség van látómezőnk horizontján, 
amelyekkel Szarvast még inkább az élmények sokszínű 
városává tehetjük. Többek között szeretnénk megvaló-
sítani a holtág energiatakarékos vízmozgatását, a törté-
nelmi Magyarország közepe emlékhely és a holtág má-
sik partján lévő arborétum híddal történő összekötését, 
a múzeumunk interaktívabb látogatótérré alakítását, a 
szabadstrandi területek fejlesztését, a holtágparti közössé-
gi és rendezvénytér kialakítását, a kerékpáros közlekedés 
lehetőségeinek további fejlesztését, a város patinás hotel-, 
kastély- és egyéb emblematikus épületeinek felújítását.

Mindehhez azonban továbbra is rengeteg tettre, ki-
tartásra, elhivatott szarvasi emberekre, anyagi és mun-
kaáldozatra van szükségünk. Eredményeinket látva 
azonban büszkék vagyunk, hiszen ahogy sok hozzánk 
érkező vendég, úgy Colleen Bell amerikai diplomata, 
környezetvédő is álmélkodva jegyezte meg szarvasi tar-
tózkodása után: „Nem gondoltam volna, hogy Magyar-
ország ilyen gyönyörű!”

Fotók: korosturist.hu

Szarvas – Az élmények sokszínű városa

fennmaradt szárazmalma, 
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csábító attrakciót, viszont 
különlegességük foly-

tán apró kis cso-
dái a szarvasi 

miliőnek.
Ezek kö-

zül is ki-
emelkedik 
a település 
egyik csen-
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kájában ta-

lálható védett 
műemlékünk, az 
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A Szarvasi Arborétum 
főbejárata

A Körösvölgyi Állatpark a Kárpát-
medence egykor és ma honos 

állatfajait mutatja be

A holtág partján létesített Szarvasi Vízi Színház

Mini Magyarország makettpark Az 1972–73-ban restaurálásra került, majd 2010-ben újra 
működőképessé vált szárazmalom

tózkodása után: „Nem gondoltam volna, hogy Magyar-
ország ilyen gyönyörű!”
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DOBOZ

Hajdan Doboz határában egész sereg vízfolyás szál-
lította a vizeket, mint például a Sebes-fok, a Kis-Körös, 
a Kis-folyás és a Fekete-Körös. Az élettől lüktető termé-
szeti környezetnek köszönhetően a honfoglalás előtti 
korok népeinek jelenlétét páratlanul gazdag régészeti 
leletanyagok bizonyítják. A régi kézírásos emlékeink-
ben a vármegye községei és városai közül Doboz nevével 
találkozunk legelőször. Egy 1075-ből származó oklevél 
szerint itt laktak I. Géza kondásai, akik a környékbeli ha-
talmas kiterjedésű tölgyerdőkben makkoltatták a király 
udvartartásának disznait.

Doboz néveredete az egyik legelfogadottabb felvetés 
szerint a szláv „dub, dubova, dubovy = tölgy, tölgyes” 
szavakból vezethető le, de valószínűsítik a régi magyar 
nyelv szerinti apró, sárga szilva jelentéstartalmat is. 
Utóbbit az támasztja alá, hogy a magyarság korai szá-

zadaiban eleinte halászattal, vadászattal, 
pásztorkodással foglalatoskodó la-

kosság később áttért a méhész-
kedés mellett a gyümölcster-

mesztésre is.

Az Árpád-kor fontos emléke a Dobozt délkeletről ha-
tároló erdőben egykor megbúvó, alkalmi menedékként 
funkcionálható, régészek által részleteiben feltárt 10–11. 
századi földvár is, amelyet egy hozzá kapcsolódó legenda 
folytán Sámson-vár néven ismerünk. 

Doboz 1403-tól 1566-ig a gyulai uradalomhoz tarto-
zott. A gyulai vár eleste után a lakosság – mint oly sok-
szor a megelőző évszázadokban – az erdőkben és mo-
csarakban keresett ideiglenes menedéket, de 1665-ben a 
török teljesen elpusztította a települést, így az végérvé-
nyesen elnéptelenedett.

A török kiűzése utáni népesítési folyamatoknak kö-
szönhetően Doboz is újjátelepült. A fejlődésben nagy je-
lentőséggel bírt, hogy a település 1798-ban a Wenckheim 
család birtokába került. Tevékenységük nyomán Doboz 
uradalmi központ lett, az 1805–1810 között felépült, ké-
sőbb többször átépített, ma általános iskolaként funkcio-
náló kastélyukból irányították a vésztői és a csorvási bir-
tokukat, ahol Európa-hírű mintagazdaságaik működtek. 
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mesztésre is.

Doboz látképe a Kettős-Körös felől

Az egykori kastély, 
amely ma az általános iskola, 

korszerű épületeként funkcionál
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   Szerző: Körösök Völgye magazin szerkesztőség

Az ezeréves 
        kincses falu

Ha a cím kapcsán valaki régi korok elrejtett aranyaira gondolna, tévúton jár. Doboz sokkal valóságosabb 
kincseket őriz. Olyan sajátságos értékeket tudhat magáénak, amelyek folytán ritka ékszerként tűnik elő a 
natúrparki települések sorában. Nincs még egy Békés megyei település, amelyet ennyi erdőterület övezne, 
ahol ennyire romantikusak az egykori vízfolyások mederkanyarulatai, és ahol a kastélykorszak öröksége 
ilyen érintetlenségben dicsőülne.

Az egykori kastély, 
Sámson-vár

A furulyázó pásztor köztéri szobor Doboz ezeréves múltjának állít emléket
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maradtak, és nagyszerű erdei kiránduló-
helyeket jelentenek a környéken.

Ebben az idilli, madárdallal áthatott erdei környezet-
ben található a Fekete- és a Fehér-Körös összefolyásánál 
lévő, mintegy 400 ingatlannal rendelkező, szintén tele-
pülésünk közigazgatásához tartozó szanazugi üdülőte-
rület, amely kiemelkedő rekreációs célpont. Az egyesült 
Körös személykomppal összekötött mindkét partján 
homokos szabadstrand, kishajókikötő, vendéglátóhelyek 
és alapvető infrastruktúra várja a szabad vízi strandolás 
szerelmeseit és az aktív turizmus gyalogos, kerékpáros, 
evezős híveit. 2019-ben lapátos vízi megállóhely létesült 
itt a Körösön, így olyan alapvető infrastruktúra áll a ví-
zitúrázás szerelmeseinek rendelkezésre, amely a körösi 
vízitúra-útvonal felfutását segítheti a jövőben. Szanazug 
fontos ökoturisztikai nevezetessége az erdőben rejtőző 
Sámson-vár, melynek rekonstruált cölöpkaputornyát so-
kan tűzik bakancslistára.

Településünk belterületének első számú természeti 
és egyben kulturális öröksége a mintegy 3,7 hektáron 
fekvő kastélypark, amelyet a település egyik közigazga-
tási „sarkától” a másikig 17 kilométer hosszan végig-
kacskaringózó Fekete-Körös romantikus holtmedre sze-
gélyez körbe.

A kocsányos tölgyeket, platánfákat, hársakat, vad-
gesztenyét, páfrányfenyőt, erdeifenyő-facsoportokat és 
évszázados mogyoróbokrot is rejtő park fő nevezetessége 
a dobozi Szent Kereszt-kápolna és a Wenckheim-kripta, 
amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső 

maradtak, és nagyszerű erdei kiránduló-
helyeket jelentenek a környéken.

Ebben az idilli, madárdallal áthatott erdei környezet-

A 19. századi vízrendezések Dobozt is meghatározó-
an érintették. Legfontosabb elemeként fő folyójának, a 
Fekete-Körösnek egy jelentős mederszakaszát leválasz-
tották az élő vízrendszerről, és azt a már megelőzően 
létesített, grandiózus léptékű kubikus munkával 1856–
1858 között kiásott Gyula-békési-nagycsatornába ve-
zették, amely ma Kettős-Körösként húzódik a település 
határán kívül.

Wenckheim Dénes kérésére Nikolaus Schiedek bécsi 
építőmester tervei alapján 1902-re megépült a neoro-
mán stílusú templom és családi kripta, mely egyedülálló 
módon a kastélykorszak szinte teljesen eredeti állapotá-
ban fennmaradt építészeti emlékét jelenti napjainkban. 

A 20. század második felének iparosító törekvései 
nem hagytak jelentős lenyomatokat az 1971-ben nagy-
községi rangot elnyerő Doboz életében, sokkal inkább a 
közelmúlt évtizedeinek eredményei, mint a vezetékes-
ivóvíz-hálózat és a gázvezeték kiépítése, az intézményes 

szemétszállítás megvalósítása, az óvoda, az iskola, a 
könyvtár, a művelődési ház, valamint az egészségügyi 
központ alapítása.

Doboz, ez az ezeréves 
„falu”, útja során te-
hát messze maga 
mögött hagy-
ta egykori 
kondásait és 
Sámson vá-
rának lakóit, 
ám ősmúltjá-
nak, alapítóinak, 
felvirágoztatóinak 
emlékei mind termé-
szeti, mind kulturális 
vonatkozásban korun-
kig érnek.

Doboz bemutatását 
gyakorta kezdem azzal a 
gondolatmenettel, hogy 
ami első látszatra hát-
ránya településünknek, 
a valójában előnyünk. 
Autópályáktól, vasútvo-
nalaktól messze lévén 

ugyan nem lehetünk részei a közvetlen tömegforgalom-
nak, ám ez olyan távolságot is biztosít számunkra, amely 
manapság egyre inkább felértékelődik.

A mintegy 4300 lelket számláló Doboz alapvetően ma 
is egy csendes, falusias miliőt árasztó település, amely 
természeti értékekben még mindig rendkívül gazdag. 
Múltunkhoz híven jelentős fás területek vesznek körül 
bennünket, amelyek az erdészeti társaságoknak köszön-

hetően fenntarthatóak A kocsányos tölgyeket, platánfákat, hársakat, vad-
gesztenyét, páfrányfenyőt, erdeifenyő-facsoportokat és gesztenyét, páfrányfenyőt, erdeifenyő-facsoportokat és 
évszázados mogyoróbokrot is rejtő park fő nevezetessége évszázados mogyoróbokrot is rejtő park fő nevezetessége évszázados mogyoróbokrot is rejtő park fő nevezetessége 
a dobozi Szent Kereszt-kápolna és a Wenckheim-kripta, a dobozi Szent Kereszt-kápolna és a Wenckheim-kripta, a dobozi Szent Kereszt-kápolna és a Wenckheim-kripta, a dobozi Szent Kereszt-kápolna és a Wenckheim-kripta, a dobozi Szent Kereszt-kápolna és a Wenckheim-kripta, a dobozi Szent Kereszt-kápolna és a Wenckheim-kripta, 
amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső amelyek csodával határos módon eredeti külső-belső 

hetően fenntarthatóak hetően fenntarthatóak hetően fenntarthatóak hetően fenntarthatóak hetően fenntarthatóak 
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A szanazugi 
üdülőterület

gyakorta kezdem azzal a 
gondolatmenettel, hogy 

ránya településünknek, 

Autópályáktól, vasútvo-Autópályáktól, vasútvo-Autópályáktól, vasútvo-
nalaktól messze lévén 

  A MAI 
       DOBOZRÓL
           KÖVES MIHÁLY  
                      POLGÁRMESTER
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Doboz, ez az ezeréves 
„falu”, útja során te-
hát messze maga 
mögött hagy-

ám ősmúltjá-
nak, alapítóinak, nak, alapítóinak, nak, alapítóinak, 
felvirágoztatóinak felvirágoztatóinak felvirágoztatóinak felvirágoztatóinak felvirágoztatóinak felvirágoztatóinak felvirágoztatóinak felvirágoztatóinak felvirágoztatóinak felvirágoztatóinak 
emlékei mind termé-emlékei mind termé-emlékei mind termé-emlékei mind termé-emlékei mind termé-emlékei mind termé-emlékei mind termé-emlékei mind termé-emlékei mind termé-emlékei mind termé-emlékei mind termé-emlékei mind termé-
szeti, mind kulturális szeti, mind kulturális szeti, mind kulturális szeti, mind kulturális szeti, mind kulturális szeti, mind kulturális szeti, mind kulturális szeti, mind kulturális szeti, mind kulturális szeti, mind kulturális 

A dobozi Szent Kereszt-kápolna 
és a Wenckheim-kripta

A kastélypark 
a Holt-Körös felől
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épségükben maradtak az utókorra. A kastélykorszak 
különleges turistalátványosságát különösen a kápolna 
jelenti, ahol többek között megcsodálható a rendkívüli 
szépségű mészkőtufából készült szószék, a fehér carrarai 
márványból készült főoltár, a velencei aranymozaikból 
kirakott belső templomkupola, továbbá a számtalan ere-
deti fa- és márványfaragás mellett a szépséges freskók is.

Épített örökségeinket illetően meg kell említeni a 
kastélypark szomszédságában álló, Ybl Miklós által ter-
vezett magtárat, amely jelenleg magántulajdonban van 
és felújításra vár.

A játszótérrel, sétautakkal, pihenőpadokkal rendel-
kező kastélypark a legfontosabb közösségi helyszínünket 
jelenti, ahol a helybéliek és a turisták a hétköznapokban 
vagy rendezvényeink idején egyedien hangulatos, folya-
matosan karbantartott és megújított környezetben kap-
csolódhatnak ki.

Kulturális értékeink közül éppen ezért közösségi éle-
tünkre tekintek legbüszkébben, amely 26 civilszervezet 
aktív munkája köré szerveződik. Ki kell emelni közülük 
a Dobozi Népművészeti Egyesületet, amelynek tagjai a 
különféle kulturális fesztiválok szívesen látott, népművé-
szeti kismesterségekben jeleskedő országos hírű vendégei.

Állandó kiállítóterünket adja a régi posta épülete, 
ahol a Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Kiállító-
tér és Népi Kézműves Alkotóház kapott helyet, amely 
szépen berendezett kemencés udvarával kulturális éle-
tünk másik fő helyszíne.

A településünk életét átható közösségi életnek kö-
szönhetően rendezvényeink igen népszerűek. A 2015-
től ismét megrendezésre kerülő május elseje általában 
1000–1500 helyi lakost és szomszédos településbeli ven-
déget vonz a főzőversenyek, a hagyományőrző zene és 
tánc, valamit a sportvetélkedők jegyében. Kiemelt ren-
dezvényünk továbbá a kastélypark területén megvaló-

suló kétnapos Dobozi Mézes Fesztivál, 
amelynek rengeteg közösségi munká-
val összeállított színes programkíná-
latát átlagosan 2000 ember látogatja. 

Harmadik éves nagyeseményünket az 
augusztus 20. ünnepnapunk jelenti. Eze-

ken túl egyre kedveltebb a szüreti mulatsá-
gunk, illetve az adventi rendezvénysorozatunk. 

Közösségi ereje és 
gazdag értéktára révén 
Dobozról ma egy mo-
dern, élhető, euró-
pai kistelepülés 
képe rajzoló-
dik ki. Ebben 
természetesen 
n é l k ü l ö z h e -
tetlen szerep jut 
azoknak a fejlesz-
tési törekvések-
nek és irányok-
nak, amelyek 
turisztikai vo-
natkozásban is 
egyre értékesebbé 
teszik.

A településveze-
tés régi álma, hogy Doboz és 
Szanazug között kerékpárút kerül-
jön a közeljövőben kiépítésre, ahonnan kompátkelés ré-
vén akár Gyuláig is lehet folytatni az utat két keréken. Ez 
annak fényében különösen prioritás, hogy a kerékpáros 
turizmus egyre népszerűbb térségünkben is és Békés-
csabáról a Kettős-Körösön átívelő közúti hídig már biz-
tonságosan el lehet jutni kiépített kerékpárúton.

Mindezzel együtt azonban szeretnénk, ha Doboz 
és környéke nem válna a tömegturizmus helyszínévé. 
Magam is a falusias jellegű vendéglátás híve vagyok, és 
településvezetőként elsősorban olyan reálisan elérhető 
célokat szorgalmazok, amelyek ehhez kapcsolható, fenn-
tartható értékeket kínálnak.

Őrizzük meg azt, amink van: Sámson legendáját rejtő 
titokzatos erdőzugainkat, idilli szépségű egykori és mai 
vízfolyásainkat, példás közösségi összefogásunk ered-
ményeként pedig elődeink velünk, bennünk élő hagya-
tékát. Maradjon számunkra kincseivel együtt Doboz a 
világ közepe!

Fotók: Doboz Nagyközség Önkormányzata
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A Doboz „ékszereként” is 
számontartott kápolna káprázatos belsője
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tetlen szerep jut tetlen szerep jut 
azoknak a fejlesz-azoknak a fejlesz-
tési törekvések-tési törekvések-tési törekvések-tési törekvések-
nek és irányok-

natkozásban is 
egyre értékesebbé 

A településveze-
tés régi álma, hogy Doboz és 

tetlen szerep jut tetlen szerep jut 
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Szüreti és tökmulattság
 – a Mesekert Óvoda néptáncosai

Mézes Fesztivál 
– gyermekbirodalom

tékát. Maradjon számunkra kincseivel együtt Doboz a 
világ közepe!
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 Szerző: Tar Gyula

Dinamikusan 
    bővülő hálózatban 
            – natúrparkok Magyarországon

32

Natúrparkjaink kiváló példái a helyi kö-
zösségi összefogásnak. A natúrparki 
térségekben működő önkormányza-

tok, társadalmi és gazdálkodói szervezetek, 
valamint a lakosság közös célokat tűz ki maga 
elé, majd a natúrpark keretében igyekszik 
megvalósítani ezeket, � gyelemmel a környe-
zeti, gazdasági és társadalmi fenntartható-
ságra. Ennek gyakorlati eredményeit a maga-
zin olvasói a korábbi cikkekből is ismerhetik, a 
Körösök Völgye Natúrpark területén élők pe-
dig saját szemükkel tapasztalhatják meg. Ma-
guk a natúrparki szervezetek is részesei azon-
ban egy nagyobb együttműködési rendszer-
nek, hiszen – nem beszélve most a különböző 
nemzetközi kapcsolatokról – a hazai natúrpar-
kok hálózata fontos összekötő kapcsot jelent 
Magyarország egyes vidéki térségei között.A Körösök Völgye Natúrpark jellemző tájkarakterét a folyók adják
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 Szerző: Tar Gyula
Hazai natúrparkjaink sok hasonló vonással rendel-

keznek, ugyanakkor számtalan egyéni jellemvonás teszi 
rendkívül sokszínűvé a natúrparki hálózatot. A hasonló-
ságok többnyire a sokak által már jól ismert négypilléres 
modellből erednek, amely az Európai Natúrparkok Nyi-
latkozatából származik, és a hazai gyakorlatban is alkal-
mazzuk. Ez a négy pillér:

– a táji, természeti és kulturális örökség megőrzése,
– a környezeti nevelés és szemléletformálás, a táj-

hoz való kötődés erősítése,
– a fenntartható térségfejlesztés, valamint
– az adott táj terhelhetőségét meg nem haladó öko-

turizmus és rekreáció.

Természetesen nem kell minden natúrparknak mind-
egyik pillérben egyszerre „jeleskednie”. A natúrparkok 
tevékenysége a táji, természeti és kulturális értékeken ala-
pul, s azok fenntartható hasznosítását célozza, ugyanak-
kor főbb jellemzőik, ebből adódóan pedig prioritásaik és 
fejlesztési elképzeléseik térségenként már eltérőek lehet-
nek. Fontos hasonlóságot jelent továbbá a szervezeti hát-
tér, ugyanis a natúrparki tevékenységeket az együttmű-
ködésben részt vevő szervezetek mindenhol a natúrparki 
munkaszervezet koordinálásával valósítják meg. 

A hazai natúrparkok hálózata folyamatos fejlődésen 
megy át, mind az együttműködés tartalmát, mind a na-
túrparkok által lefedett terület nagyságát tekintve. Fon-
tos szerepet játszik ebben a magyarországi natúrparkok 
ernyőszervezeteként működő Magyar Natúrpark Szö-
vetség (MNSZ), amely segítséget nyújt a natúrparkok 
számára többek között hazai és nemzetközi együttmű-
ködések kialakításában, érdekképviseletben, projektek 
megvalósításában. A hazai natúrparkok fejlődése érde-
kében 2013 óta működik együtt az MNSZ, az Agrármi-
nisztérium, a Herman Ottó Intézet Nonprofi t Kft. és a 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.

Kormányzati oldalról az Agrárminisztérium feladat-
körébe tartozik a natúrpark név használatához való hoz-
zájárulás megadása, ami nélkül a természet védelméről 
szóló törvény e szabályozással történt 2004-es módo-
sítása óta a natúrpark elnevezés hazánkban nem hasz-
nálható. 2020 márciusában – hosszas előkészítő munka 
és széles körű társadalmi egyeztetések eredményeként 
– kihirdetésre került a natúrparkok létrehozásáról és 
működéséről szóló 6/2020 (III. 25.) AM rendelet.

A miniszteri hozzájárulást először a Vértesi Natúr-
park szerezte meg 2005-ben. Ezt követően kisebb kiha-
gyásokkal egy-két évente jöttek létre újabb natúrparkok, 
majd a fent említett négy szervezet együttműködésének 
gyümölcseként megszületett szakmai és fejlesztési kon-
cepciók széles körű megismertetésével párhuzamosan 

hazánk számos térségében döntöttek natúrpark 
kialakításáról. Ennek köszönhetően 2018 óta a 
natúrparkok számra 9-ről 16-ra bővült. 

Jelenleg (2019. októberi állapot szerint) a na-
túrparki hálózat a hazai települések 9,5%-ára, 
az ország területének pedig 9%-ára terjed ki. A 

területi eloszlás egyre egyenletesebbé vált, mára 
valamennyi régióban, azon belül pedig az ország ti-

zenkilenc megyéje közül tizenötben található natúr-
park, amelyek jól reprezentálják tájaink sokszínűségét 
is, hiszen megtalálhatóak úgy alföldi, mind domb- és 
hegyvidéki tájainkon, sőt, nagyvárosok közvetlen köze-
lében is. 

A természeti - és kulturális értékek általánosan alapvető pillérei 
a natúrparki tájaknak – Kamillarét Békéscsaba határában

A miniszteri hozzájárulást először a Vértesi Natúrpark szerezte meg 
2005-ben – A Geszner-ház, a Vértesi Natúrpark látogatóközpontja 

(Forrás: Magyar Natúrpark Szövetség)
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A dél-dunántúli natúrparkok jellemzően aprófalvas térségekben 
jöttek létre – Kirándulók az alsómocsoládi kálváriánál 

a Hét Patak Gyöngye Natúrparkban
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Az egyes natúrparkok által lefedett települések szá-
ma 5 és 67 között változik, a natúrparki települések va-
lamivel több mint fele 1000 fő alatti, mindössze 9%-a 
5000 fő feletti (27 település). Natúrparki településeink 
közül a legkisebb lélekszámú Kára (kevesebb mint 50 la-
kossal), a legnagyobbak pedig Tatabánya és Békéscsaba. 
A dél-dunántúli natúrparkok a régióra jellemző apró-
falvas térségekben jöttek létre, a települések átlagos né-
pességszáma az összes natúrpark közül a Koppányvölgy 
Natúrparkban és a Hét Patak Gyöngye Natúrparkban 
a legalacsonyabb (206, illetve 328 fő). Az alföldi és kö-
zép-dunántúli natúrparkokban jóval gyakoribbak a né-
pesebb települések, a Körösök Völgye Natúrpark és a 
Gerecse Natúrpark lélekszámát pedig jelentősen növeli 
az együttműködésben részt vevő megyeszékhely (Békés-
csaba, illetve Tatabánya) is. A Budapesthez közeli Tápió 
Natúrpark és Pilisi Sziklák Natúrpark településeinek át-
lagos népességszáma is kimagasló a vidéki átlaghoz ké-
pest (3000–4000 fő közötti). 

A natúrparkok létrehozásának egyik feltétele, hogy 
a natúrpark legalább egy része álljon természetvédelmi 
oltalom alatt, vagyis a gyakorlatban foglaljon magába 
valamilyen védett természeti területet. Ez a kitétel gyak-
ran ad okot félreértésekre a natúrparkoknak a védett 
természeti területekhez való viszonyát tekintve, ezért 

szükséges tisztázni, hogy a natúrparkok nem képezik a 
védett természeti területek, mint jogszabályi kategória 
részét, és megalakulásukkal nem jönnek létre automa-
tikusan új védett területek. Mindazonáltal a natúrpar-
koknak fontos szerepe van a táj- és természetvédelem 

céljainak társadalmasításában, ami a négypilléres mo-
dellből is következik, de a nemzetközi gyakorlatban is 
számos példát találunk erre. A hazai gyakorlat azt mu-
tatja, hogy az ökoturizmus és a környezeti nevelés terén 
elengedhetetlen a natúrparkok szoros együttműködése 
az állami erdők kezeléséért felelős gazdasági társaságok-
kal és a nemzetipark-igazgatóságokkal. 

A natúrparkok területe átfedésben lehet helyi és or-
szágos jelentőségű védett területekkel egyaránt. Előbbire 
számtalan példa kínálkozik, a helyi szintű védelem fenn-
tartásában, új területek helyi szintű természetvédelmi 
oltalom alá helyezésében, valamint ezen értékek megis-
mertetésében a natúrparkok a helyi önkormányzatokkal 
együttműködve fontos szerepet tölthetnek be. Országos 
jelentőségű védett természeti területek közül általános 
gyakorlat a tájvédelmi körzetek kisebb-nagyobb részé-
vel való átfedés. Hazánk táji sokszínűségének megőrzése 
szempontjából hasonlóan fontos a jelenleg nem védett 
tájak esetében is például a hagyományos, fenntartható 
gazdálkodási módok elterjesztése, vagy éppen az egyedi 
tájértékek, az egyes térségekre jellemző tájkarakter meg-
őrzése.

A natúrparkok sokszínűségét a fentieken túl a többi 
„pillér” menti tevékenységek, eredmények is mutatják. 
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lat teremtődik a zarándokturiz-
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ismert búcsújáróhelyen, Péliföld-
szentkereszten valósul meg. 
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Az egyes natúrparkok által lefedett települések szá-

A települési 
értékek is fontos 

natúrparki pillérek – Kőszeg a Hősök tornyával az Írottkő 
Natúrparkban (Forrás: Magyar Natúrpark Szövetség)

A Magyar Natúrpark Szövetség az  Agrár-
minisztérium támogatásával számos 
környezeti nevelési programsorozatot va-
lósít meg (Hét Patak Gyöngye Natúrpark 
– Forrás: Magyar Natúrpark Szövetség)

Natúrparkok Magyarországon
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A szemléletformálás, környezeti nevelés fontosságá-
ra hívja fel a fi gyelmet a Pannontáj-Sokoró Natúrpark 
„Együtt a fi atalokért!” programja és a hozzá kapcsolódó 
rendezvénysorozat. A természeti értékek megőrzése és 
a szemléletformálás közötti szerves kapcsolat nemzeti 
parkjaink mellett a natúrparkokban is tetten érhető. Az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület és az Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatóság például 2008 óta évente közösen va-
lósítja meg a „Miénk itt a rét!” című rendezvényt, amely 
az Év Ökoturisztikai Élménye 2018 pályázat „Élmény a 
helyiekkel” kategóriájának nyertese volt. A fenntartható 
térségfejlesztés, vidékfejlesztés natúrparki létjogosult-
ságát több projekt bizonyítja. A Kapos-hegyháti Na-
túrparkban például számos LEADER-projekt szolgálta 

natúrparki képzések, programok, kiállítóhelyek meg-
valósítását, a Tápió Natúrparkban ugyancsak LEADER-
projekt segítségével alakítanak ki komplex turisztikai 
csomagot, amelyben a többi között kerékpárfl ottát is 
beszereznek.

A natúrparkok 2017 óta, minden év őszén országosan 
koordinált módon, tájséták szervezésével kapcsolódnak 
az Európa Tanács kezdeményezésére október 20-án Eu-
rópa-szerte ünnepelt táj nemzetközi napjához. Az idei 
évben immár harmadik alkalommal került sor az Orszá-
gos Natúrparki Vetélkedő döntőjére is, amelynek Kőszeg 
és Győrújbarát után idén Hollókő adott helyszínt.

2019 tavaszán „Te is tehetsz érte!” címmel országos 
környezeti nevelési programsorozat valósult meg a ha-
zai natúrparkokban a Magyar Natúrpark Szövetség ko-
ordinációjával, az Agrárminisztérium támogatásával. A 
programok célja a magyarországi natúrparkok területén 
működő általános iskolákban tanuló diákok és család-
tagjaik fi gyelmének ráirányítása a környezeti problémák 
súlyára, ezzel kapcsolatos felelősségünkre, valamint a 
natúrparkok tevékenységének tudatosítása a résztvevők 
körében.

Fotók: Tószögi György

Szürkemarhagulya-hajtás a Vértesi Natúrparkban 
– Forrás: Magyar Natúrpark Szövetség

A környezeti-nevelési programok kiemelt szerephez 
jutnak a Körösök Völgye Natúrparkban

Szüreti 
felvonulás 

a Cserhát 
Natúrparkban 

– Forrás: Magyar 
Natúrpark Szövetség

Natúrparkok Magyarországon
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A Pilisi Sziklák Natúrpark alapító oklevelét 2019. szeptember 
25-én, Kesztölcön adták át – dr. Rácz András az Agrárminisz-
térium környezetügyért felelős államtitkára nyújtotta át Nyí-
rő Andrásnak, a Virágzó Kesztölc Egyesület elnökének. A Pi-
lisi Sziklák Natúrpark 5 település (Kesztölc, Piliscsév, Piliscsa-
ba, Pilisszentkereszt, Pilisszántó) együttműködéseként jött 
létre annak érdekében, hogy ez a történelmében és termé-
szeti értékeiben sokszínű tájegység a fenntarthatóság és az 
értéknövelt turizmus pilléreire támaszkodhasson a jövőben.

A Pilis (vagy Pilis hegység) a Dunántúli-középhegy-
séghez tartozó mészkőből és dolomitból álló hegység. A 
tájegység legmagasabb pontja a 756 méter magas Pilis, 
de nem kizárólag a hegycsúcsok, hanem a számtalan ter-
mészeti érték miatt is megéri felkeresni a térséget. A Pilis 
egyrészt magába foglalja az Esztergom–Visegrád–Buda 
között lévő védett királyi tölgyeseket és bükkösöket, 
illetve a környező települések főként mészégetés miatt 

korábbi századokban teljesen 
kiirtott, majd újratelepített er-
dőterületeit is. Társadalmi vo-

natkozásban is jellemző ez 
a kontrasztosság, hiszen 

míg a natúrpark egyes 
települései Budapest 
ag g lomer ác ió jába 
tartoznak, mások 
távol esnek a világ 
zajától, és hamisítat-

lan falusi atmoszférát 
árasztanak. Tájtörténe-

ti vonatkozásban fontos 

megemlíteni, hogy évszázadokon át itt haladt át az or-
szág legfontosabb útja, a Bécset Budával és Pesttel össze-
kötő – ma 10. számú – főút. Kiemelkedően fontos törté-
nelmi emlékünk a nyomaiban sokfelé ma is felfedezhető 
római út, illetve az egykor itt megtelepedő ciszterci és 
pálos szerzetesrendek kolostorainak romjai, valamit az 
egykoron virágzó bányászati örökségeink.

Bár számtalan csábító természeti, történelmi, kulturá-
lis, illetőleg gasztronómiai helyi vonatkozású értékre buk-
kanhatunk a Pilisben, alapvetően a csend és a nyugalom 
számít a térség legfőbb vonze-
rejének. Nem véletlen, 
hogy az országos tú-
ramozgalom első 
célterületét a Pi-
lis adta az 1910-
es évektől, így 
a túrázás itt 
százéves hagyo-
mányon alapul.

A Pilisi Sziklák Natúrpark alapító oklevelét 2019. szeptember 
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A Ferenczy-szikla, 
ahol érezhetjük földünk szívdobbanását

Érintetlen erdőterületek
is találhatóak a Pilisben

Vadregényes patakvöl-
gyekben bővelkedik a Pilis

Körösök Völgye – N AT Ú R PA R K I  P O R T R É  
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VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Egy-egy ezoterikus nézet szerint a Pilisben, pontosab-

ban Dobogókő környékén található a „Föld szívcsakrája”. 
A Ferenczy-sziklához érkezve akár mi is érezhetjük ezt 
a pozitív erőt, és szervezetünket is feltöltheti az energia. 
Már a táltosok is felismerték a hely különlegességét, a kul-
tusz pedig azóta is tovább él.

Nincs olyan hely a Pilisben, ahol ne találkoznánk kü-
lönlegességgel, de a Pilisszentkereszt közelében található 
Vaskapu-szikla minden képzeletet felülmúl. A szurdok-
hoz és a boltíves képződményhez nem vezet jelzett turis-
taút, ettől függetlenül megéri felfedezni a helyet, a látvány 
ugyanis magával ragad.

Nem kell ahhoz az Alpokig elmennünk, hogy egy iga-
zi szurdokban túrázhassuk. A Dera-patak év-
ezredek alatt alakította ki azt a völgyet, melyet 
ma Dera-szurdokként ismerünk. A kirándulók 
lekoptatott sziklákon, fahidakon haladhatnak 
végig a mintegy hatszáz méteres szakaszon, ahol 
a vadregényes táj bővelkedik kisebb-nagyobb 
vízesésekben. A sajátos mikroklímának köszön-
hetően olyan élőlények is megtalálhatók, melyek 
sehol máshol az országban nem fordulnak elő.

A Pilisi Sziklák Natúrparkban – a névadás-
hoz híven – számos különleges sziklaképződ-
mény található, némelyik egészen egyedi for-
májával ejti ámulatba a turistákat.

NEVEZETESSÉGEK
Pilisszántóról sokaknak a bezárt kőbánya juthat 

eszükbe, azonban építészeti szempontból igazi kurió-
zumra lelhetünk a településen. Makovecz Imre és Őrfi  
József tervei alapján épült meg a Boldogasszony-kápol-
na, melyet mindenkinek látnia kell. Különlegessége ab-
ban rejlik, hogy a szemközti, Ziribár-hegyszoros mögül 
felbukkanó nap a decemberi nap-éj forduló hajnalán 
fénybe öltözteti az oltár mögött ülő Boldogasszonyt. A 
2006-ban felavatott kápolna azóta a Boldogasszony-tisz-
telők közkedvelt zarándokhelyévé vált.

Hogyan élhettek a honfoglaló magyarok? A választ 
bárki megtudhatja, aki eltölt néhány órát a Dobogókőn ta-
lálható jurtákban. A mai ember számára nem megszokott 
élményeket magába foglaló szálláshely egyszerre ötvözi a élményeket magába foglaló szálláshely egyszerre ötvözi a 
hagyományokat a modern világgal: egyrészt úgy pihenhe-

tünk többedmagunkkal, 
mint Árpád-kori őseink, 
másrészt a legalapve-
tőbb szolgáltatásokat 
sem kell nélkülöznünk.

GASZTRONÓMIA
A térségben egykor 

hatalmas területeken 
műveltek szőlőt, de a 
természeti csapások és 
a változó életmód miatt a változó életmód miatt 
manapság csak Kesztölc manapság csak Kesztölc 
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hoz híven – számos különleges sziklaképződ-
mény található, némelyik egészen egyedi for-
májával ejti ámulatba a turistákat.

A Piliscsaba közelében lévő Gomba-szikla

MI MINDENT REJT A PILIS?

• Gyönyörű szurdokvölgyeket, melyekben évezredek óta csörgedeznek patakok.

• Kilátókat, ahonnan tiszta időben még az Alacsony-Tátra hegyvonulatait is megfi gyelheted.

• Szakrális és történelmi emlékhelyeket, melyeket megtekintve feltárul előtted a térség gazdag történelme.

• Túraútvonalak sokaságát, melyeket végigjárva felfedezheted az ország egyik legszebb, egyben legváltozatosabb hegységét.

• Barlangokat, melyek gazdagok a különleges ásványokban, továbbá számtalan védett élőlény lakóhelyéül is szolgálnak.

Körösök Völgye – N AT Ú R PA R K I  P O R T R É  

A Fehérszirti-Kétlyukú-barlang

A pilisszántói Boldogasszony-kápolna
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térségében találunk többhektárnyi ültetvényt. Ezer szállal 
kötődik a településhez a Szivek Pince, mely vitathatatlanul 

a térség legjobb borával várja a 
látogatókat. A pincészet 

a környékbeli és or-
szágos rendez-

vények egyik 
legfontosabb 
résztvevőjé-
vé nőtte ki 
magát, kö-

szönhetően 
annak, hogy 

a Szivek család 
szívvel-lélekkel ké-

szíti minőségi, egyedül-
álló nedűit.

Ha a szomszédos Piliscséven járunk, nem szabad ki-
hagynunk az Apis-Farmot, ahol házi készítésű sajtokat, 
joghurtokat és mézet is kóstolhatunk. A szlovák hagyo-
mányokkal bíró községhez tartozik a Pincefalu, mely az 
év döntő részében magányos, elhagyatott présházsornak 
tűnik. A Piliscsévi Pincefalu Fesztivál, vagyis a térség 
egyik legjelentősebb rendezvénye idején azonban több ez-
ren keresik fel a meghitt környezetben fekvő pincéket és 
kóstolják meg a helyi borosgazdák féltve őrzött kincseit.

De nem csupán a hagyományos ízek és illatok várják 
az ide látogatókat. A kesztölci levendulaszüret a manap-
ság egyre népszerűbb gyógynövénykultúrát kelti életre 
a Pilisben is.

AKTÍV
TURIZMUS

A folyamatosan bővülő 
kerékpárutak lehetőséget 
biztosítanak azoknak, akik 
az aktív turizmust választ-
ják a pilisi kirándulásuk 
során.

A Pilist nemcsak a gyalogos és kerékpáros, hanem a 
lovas túrázók számára kialakított útvonalak is átszelik. 
Talán emiatt sem számít meglepetésnek, ha Piliscsabán 
Családi lovarda várja a látogatókat. A nyüzsgő minden-
napokból kiszakadni vágyó szülőknek és a kalandokat 
kereső gyermekeknek is tökéletes választás lehet a Pilis 
lóháton való felfedezése.

RENDEZVÉNYEK
A tájegység jellegéből adódóan két-három hetente 

legalább egy teljesítménytúra érinti a natúrpark terüle-
tét, a szervezett formában kirándulókon kívül pedig az 
idő függvé-
nyében akár 
több ezren is 
felkeresik a 
térséget. 2001 
óta rendezik 
meg a Dobo-
gókői Hegyi 
Futóversenyt, 
mely a terep-
futás rajongói 
számára az 
egyik legke-
ményebb, egy-
ben legizgalmasabb megmérettetés. A Tabáni Spartacus 
SKE éppen azokat szólítja meg, akik bizonyítani szeretné-
nek maguknak, barátaiknak és családjuknak. A verseny, 
melynek végén pazar kilátásban lehet részük a futóknak, 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Különleges természeti jelenségek megismerését cél-
zó túraesemények sem hiányozhatnak a Pilisi Sziklák 
Natúrpark élménytárából. A Kesztölci Csillaghullás 
Minifesztivál vagy a Szent János ünnepéhez köthető 
szentjánosbogár-rajzás feltétlenül említést érdemelnek 
ezek közül. 

Fotók: Pilisi Sziklák Natúrpark

Levendulaszüret Kesztölcön

kerékpárutak lehetőséget 
biztosítanak azoknak, akik 
az aktív turizmust választ-
ják a pilisi kirándulásuk 
során.

tét, a szervezett formában kirándulókon kívül pedig az 
idő függvé-
nyében akár 
több ezren is 
felkeresik a 
térséget. 2001 
óta rendezik 
meg a Dobo-
gókői Hegyi 
Futóversenyt, 
mely a terep-
futás rajongói 
számára az 
egyik legke-

a térség legjobb borával várja a 
látogatókat. A pincészet 

a környékbeli és or-
szágos rendez-

vények egyik 
legfontosabb 
résztvevőjé-
vé nőtte ki 
magát, kö-magát, kö-

szönhetően 
annak, hogy 

a Szivek család 
szívvel-lélekkel ké-

szíti minőségi, egyedül-
álló nedűit.

Pincefalu 
Fesztivál Piliscséven

A csillagos égbolt és a szentjánosbogarak is 
a Pilisi Sziklák Natúrpark nevezetességei
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Zselici 
     Ezüsthárs Natúrpark

A tervezett Zselici Ezüsthárs Natúrpark a Dunán-
túli-dombság nagytájon, azon belül az Észak-Zselic és 
a Dél-Külső-Somogy kistájon helyezkedik el. A terület 
teljes egészében Somogy megyén belül a Kaposvári já-
ráshoz tartozik. 14 település közigazgatási határát érinti, 
ezek név szerint: Kaposmérő, Kaposújlak, Bárdudvar-
nok, Zselickisfalud, Szenna, Patca, Kaposszerdahely, 
Bőszénfa, Hajmás, Szilvásszentmárton, Visnye, Zselic-
szentpál, Kaposgyarmat és Gálosfa. A natúrpark terüle-
te összesen: 26.503 hektár (265,03 km2), ez több mint a 
kétszerese a jogszabályban előírt (10.000 ha) minimális 
nagyságú natúrparki területnek. A területet tájképét a 
dombsági erdők uralják, ahol főként erdőgazdálkodás-
sal foglalkoznak, mezőgazdasági termelés inkább csak 
Dél-Külső-Somogy kistájegységre jellemző. A natúrpark 
területén halmozottan fordulnak elő mind a természeti, 
mind az építészeti értékek.

A területhasználatot tekintve a natúrparki térségen 
belül élesen elválik egymástól a Kapos-völgy és az attól 
északra lévő dél-külső-somogyi hullámos dombsági tér-
szín, illetve a folyó völgyétől délre fekvő élénk domborza-
tú zselici táj. A Kapostól északra eső dél-külső-somogyi 
területek jó termékenységű talajait intenzív szántóföldi 
gazdálkodással hasznosítják. A Kapostól délre fekvő élénk 
domborzatú, erdő fedte dombságon az erdőgazdálkodás 
szerepe a domináns. Az e térségben fekvő települések 
közigazgatási területén az erdők területi aránya jelentő-
sen meghaladja az országos átlagot.

A natúrpark területén számos érdekes turisztikai att-
rakció található, illetve a turistákat kiszolgáló egységek, 
szállodák, éttermek is fellelhetőek.

A terület természeti adottságai kitűnőek, és az elhe-
lyezkedése is jó. A legtöbb turisztikai látványosság és 
település autóval könnyen megközelíthető, és a megye-
székhelyről, Kaposvárról is fél órán belül elérhető.

A területen egységes turisztikai igazgatás nincs, a kü-
lönböző szolgáltatások egyéni rendszerben 
működnek. A terület a természet-
barátoknak bőven rejt értékeket, 
de épített javakkal is rendel-
kezik. Számos túraútvonal, 
biciklis körút, kilátópont, 
vadles, halastó és patak ta-
lálható, de van itt csillagpark, 
szarvasfarm, lovasíjász-bemuta-
tó, skanzen és még sok érdekesség.

A Zselici Tájvédelmi Körzet szívében található Zselici Csillagpark

A natúrpark fő 
vízfolyása 

a Kapos-
folyó

tó, skanzen és még sok érdekesség.
A védett ligeti csiga (Cepaea nemoralis) gyakran 

az emberi települések környékén is felbukkan

A tervezett Zselici Ezüsthárs Natúrpark a Dunán- A területhasználatot tekintve a natúrparki térségen 

A Zselici Tájvédelmi Körzet szívében található Zselici Csillagpark

A Zselici Ezüsthárs Natúrpark létrehozásának alapvető gondolata 2016-ban rajzolódott ki. Ekkor a Kapos-
mérői Dobogó Egyesület indította el felmérését, kapcsolatépítését és egyeztetéseit a térségben a helyi 
önkormányzatokkal. Az egyeztetések kiindulópontja egy közös keretek között megfogalmazott egységes 
gondolatrendszer kiépítése, mint fenntartható vidékfejlesztési program, amely a natúrparki együttműkö-
dés alapját képezi.
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ami 2,5 hektáros területen mutatja 
be Somogy megye madárfajait. 
Több mint 100 madárfajt cso-
dálhatunk meg, ezen kívül 
egy parasztház is talál-
ható a területen, ahol 
bepillantást nyerhetünk 
a régi idők mindennap-
jaiba. A Bárdudvarnok-
hoz tartozó Kaposdadán 
található Somogyi János 
arborétuma, nyárfákkal, ti-
szafákkal, különleges fenyőfé-
lékkel és exotákkal. A Goszthony-
kúria Bárdudvarnokon az egykor 
Goszthony Mihály tulajdonába tar-
tozó reneszánsz stílusú kastély, a kertben lévő kápolna 
1926 óta búcsújáró hely. A községnek van római katoli-
kus és református temploma is. A 15. században elpusz-
tult Benedek-rendi monostor hagyományait követve val-
lási helyként a közelmúltban újjáéledt.

ZSELICKISFALUD
A falu a Zselici Tájvédelmi Körzet határán fekszik, 

erdőkkel, dombokkal határolt. A helyi református temp-
lom műemléki védettséget élvez. Közigazgatási területé-
re esik a Zselici Csillagoségbolt-park. A csillagpark euró-
pai viszonylatban is védett terület, 2009-ben elnyerte az 
International Dark Sky Park címet, amivel csak 4 terület 
büszkélkedhet a világon. A parkban csekély a fényszeny-
nyezettség, ezért jóval fényesebben látszanak a csillagok, 
mint máshol. A több napra érkező turisták helyben is 
megszállhatnak a Hotel Kardosfa nevű szállodában.

ami 2,5 hektáros területen mutatja 

Zselici Ezüsthárs Natúrpark
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A területen áthalad az Országos Kéktúra 
útvonala és a négy fa túraútvonal is. Itt talál-
ható a Zselici Tájvédelmi Körzet, ami a profi  
túrázók és a hétvégére a városból elvágyódók 
számára is megfelelő gazdag élővilágú, érde-
kes terület, akár egy, akár több napra is.

A térségben a turizmus fejlesztése, a cél-
csoport igényeihez igazodó szolgáltatások, 
termékek előállítása, térségi vonzerők ösz-
szekapcsolása és erre építő szolgáltatásfej-
lesztés egy komoly lehetőség a településnek 
és településen élőknek. A helyi épített és 
természeti értékek, helyi termékek és ezek-
hez kapcsolódó szolgáltatások jelenleg nem 
teljesen kiaknázottak, fejlesztési és bővítési 
lehetőségük indokolt.

TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK TELEPÜLÉSENKÉNT

KAPOSMÉRŐ
A faluban a római katolikus templom és a reformá-

tus templom műemléképület. A megyei értéktárban is 
szerepel a Kapos folyó völgye különleges biodiverzitást 
mutató területe, mely Kaposmérőben helyi érték. A te-
lepüléshez tartozó Ebédvesztő-puszta és az ott található 
harangláb, a zártkerti rész és az ott található tanárhegyi 
közösségi ház és pincék, továbbá a falu egységes építé-
szeti stílusban épített és felújított középületei mind-
mind érdekes és turisztikai szempontból vonzó attrak-
ciók. A település közvetlen szomszédságában található 
a Kassai-völgy 15 hektáros terülte, ez a híres lovasíjász, 
Kassai Lajos birtoka. Itt a lovasíjászpályán tartottak már 
világtalálkozót is a sport kedvelőinek, ezen kívül edzőtá-
borok és bemutatók is megrendezésre kerülnek. Kevés-
bé ismert a bölényfarm, ahol szinte természetes élőhelyi 
körülmények között csodálhatják meg a turisták a bölé-
nyeket.

KAPOSÚJLAK
Fő nevezetessége a Somssich-kastély és a hozzá tar-

tozó kápolna, ezen kívül sportrepülők, hőlégballonosok 
fogadására alkalmas reptérrel is rendelkezik.

BÁRDUDVARNOK
A település fekvése igen kedvező, ide tartozik a Kapos-

völgy egy része a Bárdi-patak és környezete, valamint a 
patakon felduzzasztott festői szépségű Petörkei-tó, már 
most kedvelt kirándulóhely. A tavat árvízvédelmi okok-
ból hozták létre, de napjainkban rekreációs helyként is 
funkcionál. A községhez tartozik a Zsippói-madárpark, A kaposmérői Kassai-völgy jelenleg a világon legjobban 

felszerelt lovasíjászközpont

Védett vadgesztenyefasor Szendpusztánál

funkcionál. A községhez tartozik a Zsippói-madárpark, 
A hajmási Zselicvölgy Szabadidőfarm

tozó reneszánsz stílusú kastély, a kertben lévő kápolna 

Az 1778-ban épült 
bárdudvarnoki Szent 

Benedek-templom

Körösök Völgye – N AT Ú R PA R K I  P O R T R É 
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Zselici Ezüsthárs Natúrpark

PATCA
A község fő nevezetessége a Katica-tanya él-

ményközpont. A központ célja minél több embert 
kicsalogatni a természetbe, bemutatni az háziál-
latokat és kiváló kikapcsolódási élményt nyújtani 
minden korosztálynak. A terület összesen több 
mint 12 hektáros, van itt csúszdapark, labirintus, 
gokartpálya stb., tehát egy igazi, jól felszerelt re-
kreációs központ. Ezen kívül még egy református 
templommal is rendelkezik a község.

KAPOSSZERDAHELY
Kaposszerdahelynek műemléke nincs, azonban 

néhány értékes építészeti emléke igen. A római ka-
tolikus templom 1935-ben épült neoromantikus 
stílusban, közelében egy 1912-ből származó kőkereszt 
és turulszobros világháborús emlékmű áll. A kaposvári 
önkormányzattal közösen kezelik a helyi védett területű 
Tókaji-parkerdőt, amely fontos rekreációs hely a város-
ból elvágyódók számára, horgásztórendszerrel, sport-
lőtérrel. A parkerdő 160 hektáros, a Zselici Tájvédelmi 
Körzet része.

SZENNA
A település központjában található az Európa Nostra-

díjas szennai skanzen, amely abból a szempontból, hogy 
egy ma is működő, élő település szívében van, egyedül-

álló Magyarországon. A 
skanzenben bemutatják 

a régi Somogy me-
gyei talpas pa-

rasztházak 
j e l l e g z e -
tességeit, 
építészeti 
emlékeit. 

A falumú-
zeum terü-

letén található 
Somogy megye egyik 

leghíresebb műemléke a kazettás mennyezetű reformá-
tus templom, amely 1785-ben épült.

BŐSZÉNFA
Bőszénfán található a Kaposvári Egyetem Vadgaz-

dálkodási Tájközpontja, ahol 1300 hektáron 2000 állatot 
tenyésztenek, köztük a megye jellegzetes nagyvadjait, 
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A szelíd zselici dombsági táj

A Petörkei-tó minden évszakban kedvelt kirándulóhely

egy ma is működő, élő település szívében van, egyedül-
Az Európa Nostra-díjas szennai 
skanzen

Szüreti felvonulás Kaposmérőben

mint a gímszarvas, dámszarvas, vaddisznó, mufl on, őz. 
Ezen kívül a községben található egy római katolikus 
templom is. A község közigazgatási területéhez tartozik 
Ropolypuszta, ami fontos pihenőállomás a túrázók szá-
mára. Innen nem messze van a Zselici Csillagoségbolt-
park népszerű planetáriuma.

HAJMÁS
Római katolikus templomát Lamping József tervezte, 

helyi védelem alatt áll.

SZILVÁSSZENTMÁRTON
A falu fő látványossága a 19. században épült refor-

mátus temploma.

SIMONFA
A festői helyen fekvő településen egymás közelében 

két turistaház is található. A 67-es út mellett egy kilátó 
áll, ahonnan a Zselici-dombokról egészen a Balatonig 
ellátunk.

VISNYE
Református temploma 1856-ban, a tornya 1881-ben 

épült.

ZSELICSZENTPÁL
A faluban szép a műemlékileg is védett kálvária.

Fotók: Csordás Julianna
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– (Egy erdőszéli pohártanyán, valahol a csabai kert-
város peremén…) Guszti! Fotós éned sokak számára nyil-
vánvaló, ám mégis eléggé titokzatos! Ritkán posztolsz, 
de olyankor beszélnek a képeid, fotóskörökben régi jó is-
merősként, barátként emlegetnek, pillanatvadász kirán-
dulásokat szervezel, és általában lapul nálad képalkotó 
eszköz (ami nem telefon). Napnál is világosabb, hogy több 
ez, mint a digitális kor emberének trendi hóbortja.

– Na, jó, lebuktam! Fénykoromban inkább fotós-
ként ismertek, mint természetvédőként. Nem volt olyan 
ifi házi koncert vagy rendezvénymegnyitó, ahol ne lógott 
volna vállamon a fotóstáska. Régebben rendszeresen sze-
repeltem kiállításokon, a Kelet-európai Kultúrbörzének 
is titulált 1992-es békéscsabai Oriens Fesztiválon ke-

rültek falra az első képeim, Székelyföldi anzix címen. 
Ezt követően egy, alkalmasint kettő kiállítást jegyeztem 
évente jazz, akt, tematikus táj és ki tudja milyen témakö-
rökben, és persze lelkesen jártam a fotóstáborokat ide-
haza és külföldön. Emellett folyton kerestem az extré-
mebb fotótémákat, így jutottam el a Duna-deltában lévő 
tichileşti lepratelepre is.

– Fotóiddal azonban már nem igazán találkozni ki-
állításokon. Kifogytál a kalandokból?

– Egyáltalán nem. Mint megszállott és megbízott 
fotós ma is részt veszek olyan ígéretes „expedíciókban”, 
mint Gyurkó Dániel (producer) és Major Gyula (rende-
ző) Körösökről induló, a Dunát és más folyókat bejáró 
fi lmes hajóstúrái vagy a Kvasz András (1883–1974) bé-
késcsabai repülőslegenda emlékére Magyarország kör-
berepülését teljesítő tiszteletkör. És még sorolhatnám 
az elmúlt évek kiállítás nélküli emlékeit. A nap huszon-
négy órájából harmincat tehát ma is fotózással töltök, 
még ha ez nem is kattintgatást és a technikában törté-
nő elmélyülést jelent is, hanem állandó, pusztán szem-
mell történő komponálást. Jó ideje azonban nem lépek 
ki fotóimmal a nyilvánosság elé. Olyannyira nem, hogy 
esetenként magam sem nézem meg az elkészített fotói-
mat, megelégszem a „jól sikerült” érzés nyugtázásával és 
az otthoni tárhelyezéssel. Látva azonban az archív idők 
növekvő népszerűségét, 30–35 év távlatából talán saját 
gyűjteményemnek is lehetne valami modern célt találni.

– Az digitális képalkotás korának nagy olvasztóté-
gelyéből sok régi fotós eltűnt, legalábbis a nyilvánosság 

Fotógalériánk rendhagyó módon ezúttal az inter-
jútükör szubjektív, de egyáltalán nem görbe képe 

szerint rajzolódik meg, amelyre a személyes érin-
tettségen túl néhány egyéb tény is okot ad. Guszti a 
Körös-völgyi köztudat helyenként ugyancsak isme-
rős � gurája: természetvédő szakemberként sokak 
telefonjában az elsőszámú S. O. S. vonal; a zöldítés, 
a kultúra, a hagyományok örök környezetügyi akti-
vistája; fáradhatatlan barangolója és túravezetője a 
vidéknek; pihenésképpen pedig benne van minden 
jó buliban, ahol összeáll a minőségi jam, kiváló a tár-
saság, és éjszakába fut a hangulat. És persze amatőr 
fotós, aki egyáltalán nem amatőr.

  Szerző: Tószögi György

F O T Ó G A L É R I A
Bemutatkozik: BOLDOG GUSZTÁV

repeltem kiállításokon, a Kelet-európai Kultúrbörzének 
is titulált 1992-es békéscsabai Oriens Fesztiválon ke-
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Természetismereti túracsoportot vezetve Mályvádon, 
a Fekete-Körös gátján
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  Szerző: Tószögi György

szintjén. Nálad 
is ez a visszahú-
zódás oka?

– Mára min-
denki „fotós” 
lett. Mellette 
pedig ítész és 

fotóesztéta. Napi dolog, hogy valaki feltesz egy képet on-
line, és azonnal ömlik rá a nem feltétlenül jó szándékú 
kritikák tömkelege, és lényegében egy sablonos, érdem-
telen kommentfolyam az eredmény. Jó képet azonban 
viszonylag keveset lehet látni, még a legnagyobb kriti-
kusoktól is. A kritikus dolga elsősorban a kritika, a fo-
tósé pedig az alkotás, tehát a kritikustól általában nem 
várható el minőségi fotó. Mint a tyúk, meg a tojás. „Meg 
tudom állapítani, hogy egy tojás záp, de tojást tojni nem 
tudok” – nem tudom, hogy ki mondta, de jó. Ezzel ne-
hezen, de leginkább sehogy sem azonosulok. Az általam 
vezetett fotósszakkörökön az egyik legelső tananyag ép-
pen ezért az, hogy ne másnak fotózzunk, ne a közössé-
gi elvárások és ítéletek adjanak irányt fotós énünknek. 
Mindenki fényképezze ki magából, amit szeret, és kez-
désnek elégedjen meg ennyivel.

– Megmérettetésnek tehát inkább a fotópályázatok, 
kiállítások világát javaslod?

– Ma már vegyesek az érzéseim ezzel kapcsolatban 
(is). A fotók versenyeztetése még a magasabb hozzáértés 
szintjén is borzasztóan szubjektív műfaj. Ennek ellené-
re mégis vallom, helye van a fotósok világában. Akiben 
van némi tehetség és kurázsi, bátran méretesse meg ma-
gát, persze szakmai körökben. Számítson azonban arra, 
hogy még ebben az esetben sem lehet teljesen kizárni a 
zsűri egyéni látásmódját. Én azokat a képeket szoktam 
elsősorban a szavazatommal támogatni, ahol nem az 
játszik szerepet, hogy például a természetfotós milyen 
korán tudott felkelni, mennyire sikerült közel mennie 
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43

Körösök Völgye – F O T Ó G A L É R I A    

egy állathoz és mennyit költött technikára. Színpompás 
gyurgyalagok szemkápráztató fotóiból Dunát lehet re-
keszteni, de az ilyen kép értékét számomra mindössze a 
madarak szépsége adja, mintsem a fotós professzionális 
technikával megvásárolt tehetsége. Ezzel szemben, ha 
valaki az akár olcsóbb árkategóriás képalkotó eszközé-
nek lehetőségeit olyan egyéni látásmóddal tudja kihasz-
nálni, hogy az általa készített képeken saját lelki-szellemi 

kifejeződése is teret nyer, akkor még 
azt is megbocsátom, ha kissé életlen 
vagy túlexponált a fotó.

– Előszeretettel adod át a fotós-
tudásod, de leginkább csak helyi 
szinten propagált szakkörök kereté-
ben. Saját fotósiskola, netalán idővel 
nevessé válható klub alapítása so-
sem vonzott?

– Nem, nekem nincs fotós tudá-
som. Számtalan műhely, népszerű 
tanfolyam hirdeti magát az LCD-k, 

pixelek és egyéb csodaszavak bűvöletében. Nyilván a 
technikára is szükség van, de ahogy mondani szoktam, 
aki ilyen tudásra vágyódik, az ne hozzám jöjjön tanulni. 
Az általam vezetett családias hangulatú szakkörök első-
sorban arra nyitják fel a szemet, hogy a fotó ne csak ké-
szítője saját lelkét érintse meg, mint ahogy azt a legtöbb 
amatőr fotó teszi, hanem azokét is, akik majd megnézik 
azt. És ennek érdekében hogyan kell lehasalni egy gom-
bához, a témakörnyezet durva „átkomponálása” helyett 
hogyan kell megcirógatni egy virág szirmait. A techni-
ka megszállottjai mellett szerencsére vannak, akik meg 
ebbe tudnak belebolondulni. Akadémikus okítás helyett 
ezért inkább kimegyünk a természetbe, ahol hagyom 
kibontakozni az egyéni látásmódokat és kérdés esetén – 
amiből hál’ istennek mindig sok van – elbeszélgetünk 
az adott problémáról, esetleg elmondom, én mire és ho-
gyan törekednék.

– A témát illetően igen sokrétű fotós vagy. Van egyál-
talán olyan klasszikus irány, ami nem vonz?

– Egy bizonyosan! Soha nem voltam műtermi fotós. A 
mesterséges fények, beállítások, a mozdulatlan modellek 
világa nem az enyém. A természetben sem, ahol esetleg 
nekem kell mozdulatlanul ücsörögnöm egy lessátorban! 
Ehelyett inkább a történések sűrűjében szeretek lenni. 
Ahogy a nagy előd, Robert Capa mondta: „Ha nem elég 
jók a képeid, nem voltál eléggé közel!” Én is ezt vallom: 
minél közelebb kell menni a témához. A streetfotó jelle-
gű portréfotózás tekintetében azonban ezen a téren már 
visszafogottabb vagyok. Tiszteltelem a magánszférát, 
nem szívesen tolakodom bele. A marokkói hétköznapo-
kat bemutató sorozatom elkészítésénél ebből fakadóan 
voltak izzasztó helyzeteim még a fokozott elővigyázatos-
ság ellenére is. Egyik emlékezetes epizód, mikor a pia-
con egy stand halait fotóztam közvetlen közelről, és egy-
szerre gyanúsan elcsendesedett körülöttem az örökké 
lármás vásári nép. Felpillantva azt láttam, hogy az árus 

A Zöld Csütörtök Természetvédő 
Kör madárgyűrűző táborában 
„lekapva”
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45 / 1 • Nem szoktam hegyeket megmozgatni egy-egy képért. 
Nem ülök órákig lessátorban, gyakran még a koránkelés is 
nehezemre esik. Talán ez szoktatott rá arra, hogy a SEMMIT 
fényképezzem VALAHOGY. A pusztáinkon gyakori réti őszi-
rózsát is többnyire másképp, virágzáskor közelítik meg a 
természetfotósok, nekem kóróként is tetszik.

46 / 1-2 • Amikor képpel kell bemutatnom egy-egy fajt, általá-
ban élvezettel hasalok neki a feladatnak, de a végén sok-
szor mégis az az érzésem, hogy olyan kép készült, amit már 
százan, ezren megcsináltak előttem. A környék erdeiben 
gyakran találkozhatunk a kacsafarkú szenderrel és a téli 
fülőkével is.

47 / 1-2 • Nem emlékszem, hogy először madarász lettem-e, 
vagy inkább fotós, de az mindig ösztökélt, hogy bemutat-
hassam másoknak azt, amit én látok a kirándulásokon. Eh-
hez az kell, hogy mindig legyen nálam fényképezőgép, és ha 
így történik, akkor az adódó pillanatokat megörökíthetem. 
Így találtam rá a Kettős-Körös árterében, elég szokatlan 
helyen fi ókát nevelő gólyatöcspárra és a két fi ókára, más 
alkalommal Murony határában néztünk zúzmarás „bagoly-
szemet” egy aprócska kuvikkal.

48 / 1 • A természetben öröm megtalálni a szépet, de szükséges 
látnunk a másik oldalt is. ’93. szeptemberében járhattam 

Európa utolsó leprakórházában, a romániai Tichileştiben, 
ahol a torokszorító élménybe csoda is vegyült. A kórral küz-
dő idős házaspár mintha tudomást sem venne a fogyatkozó 
erőről, derűs szeretettel támogatták egymást, apró kertjü-
ket a jövőnek ápolgatták.

49 / 1-2 • Mindig szerettem volna belebújni a helyiek bőrébe, 
legyenek akárhol a világban. Erre természetesen nincs le-
hetőség, de a célt megközelíteni azért lehet. Így jutottam 
be különböző lakásokba Marokkóban, Albániában, Mócföl-
dön vagy a Duna-Deltában. Az egyszerű emberek minden-
hol ugyanúgy, hatalmas szívvel fogadtak.

50 / 1-2 • Azért mégiscsak a természet az én terepem úgy, ahogy 
én szeretem. Nem a madarat, gombát, virágot szeretném 
lencsevégre kapni, az csak egy kétdimenziós, lepréselt ma-
dár, gomba, virág lenne. Azt szeretném, ha a képek segít-
ségével mások is érezhetnék a táj ízét, legyen az a Kígyósi-
pusztán vagy az Északi-tengeren.

51 / 1 • A pókokat kevesen szeretik, pedig csodás állatok, ráadá-
sul könnyen fellelhető fotótémát szolgáltatnak. Szinte min-
den lakásban megtalálhatóak a kaszáspókok, és hagyják is 
fényképezni magukat, ez a kép is így készült.

Bemutatkozik: Boldog Gusztáv 

a fejem felett egy „jatagánnal” hadonászik, és 
feldúltan, kiabálva igyekszik a tudtomra adni, 
hogy a halak is az ő személyes, sérthetetlen 
intim terének részei.

– Egy ilyen mozgalmas fotós életutat bizo-
nyára óriási archívum gazdagít. Nem könnyű 
feladat elé állítottalak, amikor azt kértem, 
válogass a magazin számára néhány képet. 

Milyen szempontok szerint sikerült ez 
a lehetetlennek tűnő küldetés? (Közös 
nevetés.)

– Én voltam a púpos gyerek, te 
meg a prés! A néhány Körös-vidé-
ki kép igénye némileg behatárolt, de 
ahol szabad kezet kaptam, ott pró-
báltam a spektrumot kiszélesíteni a 
fentebb elmondott kedvenc témate-
rületeim illusztrálására, így helyett 
kapott a galériában többek között 
színes és fekete-fehér kép, szocio- és 
portréfelvétel is. Bármi legyen is lát-
ható azonban a következő oldalakon, 
egy valami közös bennük: a saját szű-
rőmön keresztül készültek.

Fotók: Tószögi György

Kora tavaszi virág- és Guszti-lesen a Bihari-hegyek 
fenyveseiben

Körösök Völgye – F O T Ó G A L É R I A    
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Az aktív turisztika
– és mellette a vele gyakran közös metszetet kép-
ző ökoturizmus is – az elmúlt egy-két évtizedben 
vált Magyarországon önálló fogalommá. Addig 
csak túráztunk, természetet jártunk, különösebb 
jelzők nélkül. Gyalogosan, kenuval, kerékpárral, 
egyedül vagy csapatosan, alapvetően ugyanúgy, 
mint ma, de mégis nagyon másképp. A szabad-
idős túratevékenység észrevehetetlen átmene-
tek nélkül vált komplex jelentéstartalommal bíró 
turisztikai szegmensé, méghozzá a társadalom 
önigényéből fakadóan. Az aktív turizmus és az 
ökoturizmus kifejezés manapság már olyan erő-
teljesen pozitív üzenetet hordoz, ami miatt tö-
megek keresik élménylehetőségeit a természet-, 
az egészség- és sporttudatosság jegyében. Tren-
di lett körbetekerni a Balatont és a Tisza-tavat; 
evezni a Körösön meg a Szigetközben, „kéktúráz-
ni” szépséges hegy-völgy zugainkban, közben 
felfedezni a tájat, kóstolni annak helyi ízeit, kor-
tyolni borait, megismerni múltját, hagyományát, 
kultúráját.
És a látómező csak most kezd szélesedni igazán. 
Rá kell ébrednünk, hogy Magyarország rekreáció 
szempontjából óriási, csodás értékekkel megál-
dott hely, szinte kimeríthetetlen lehetőségekkel. 
Ebből fakadóan, különösen az aktív turisztika 
egyre szilárdabb szegmenssé kezd válni, kiemel-
ten kívánatos társadalmi, gazdasági hatásokat 
generálva. Mindennek váratlanul erőteljes ak-
tualitást adott a 2020-ban kirobbant koronaví-
rus-világjárvány, sorserejű hatást gyakorolva a 
határainkon belül felértékelődött élménykereső 
és -kínáló idegenforgalmi folyamatokra.

Prognosztizálható módon ennek egyik nagy nyertese a 
határainkon belül megvalósuló túracélú aktív szabadidő-
eltöltés lehet. Ebben a történelmi jelenben indokolt tehát 
átfogó képet kapnunk arról, hogy honnan hová is tart a ha-
zai túrabotosok, evezősök, pedálosok útja. Interjú követke-
zik Kardos Annával, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ projektmunkatársával.

 – Bár folyamatról beszélünk, mégis mikor kezdett feltűn-
ni hazánk egén az aktív turisztika és ökoturizmus csillaga?

– Ennek megválaszolásához alapvetően két dolgot ér-
demes fi gyelembe venni. Egyrészt világszerte erősödő az a 
környezetszemléleti áramlat, amely a természeti és egyéb 
kapcsolódó értékek megóvását tartja szem előtt, másrészt 
és ezzel párhuzamosan az emberek egyre inkább tudatosak 
abban, hogy egészségükért elsősorban saját maguk a felelő-
sek. Ennek hatásaként – főként európai mintára – hazánk-
ban is egyre nagyobb teret nyer a szabadidő aktív eltöltése, 
amiből egyenesen következik a turisztikában megjelenő 
hatás is. Ennek kezdetét nyilvánvalóan meghatározni nem 
lehet, annyi azért látható, hogy mindez egyre gyorsuló 
ütemben az elmúlt húsz évünk sajátja.

– Ez a térnyerés kifejezhető esetleg valamilyen adattal, 
statisztikával?

– Európai viszonylatban már jól mérhető, hogy a tu-
rizmusra elköltött összegek 10 százalékát a kerékpárturiz-
mus adja, mint legnépszerűbb aktív turisztikai szegmens. 
Ausztria rekreációs kínálatának ismeretében – ahol mind-
ez ma már a síelést is megelőzve releváns – ez nem meg-
lepő. Bár kerékpártúrás infrastruktúránk még nem olyan 

   Vírus eló́tt, 
          vírus után
        a hazai aktív turizmusról
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fejlett, de hasonló tendencia Magyarországon is megfi -
gyelhető. A hazai kerékpáros turizmus iránti igényt jól 
mutatja, hogy a Tisza-tó körül 3 év alatt megháromszo-
rozódott a kerékpárosok száma azután, hogy az autókat 
leterelték a gátkoronáról.

– Melyek Magyarország legkedveltebb aktív turiszti-
kai irányzatai?

– Az aktív turizmus összetett gyűjtőfogalommá ön-
állósult hazánkban is, 
amiben a sziklamászás-
tól a „nordic walking”-ig 
szinte az összes mozgás-
értékű szabadidős túrate-
vékenység helyett kapott. 
Azt, hogy mi a népszerű, 
még egy viszonylag kis 
méretű földrajzi területen 
belül is befolyásolhatják 
az élményigények és az 
egyes tájegységek kínálta 
adottságok. Voltaképpen 
ebből a szempontból Ma-

gyarország nagyon szerencsés, mert bár nem vagyunk 
egy nagy ország, de szinte minden terület kínál lehető-
ségeket. Magyarországon a bakancsos turizmus áll az 
első helyen, ezt követi a kerékpáros és a kenus. A Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) aktív turisztikai 
kutatásának számai szerint 2017-ben a megkérdezettek 
79 százaléka túrázott, 56 százaléka biciklizett, 31 száza-
lék evezett vagy kenuzott a nyaralása alatt. Magyaror-
szág területén gyalogtúrázni bárhol lehet, hegységeink 

53

Kerékpárosok 
a Fekete-Körös gátkoronáján 

– a túrateljesítményt egyre 
többen választják szabadidős 

rekreációként az aktivitás, 
illetve az egészség- 

és környezettudatosság 
jegyében

Evezősök a Határtalan Vándortúra befutóján a Kettős-Körösön Békés közelében
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Az AÖFK munkatársai a Visegrádi-hegység tetején Révész Máriusz kormánybiztosnak is a kerékpározás
 jelenti az aktív kikapcsolódást

Vírus előtt, vírus után a hazai aktív turizmusról

Hegyvidékeink 
felfedezése a legnépszerűbb

túraprogram hazánkban

és dombságaink vitathatatlanul kiemelt célterületek a 
bakancsosok körében. Hozzá kell tenni, tökéletesen al-
kalmasak is erre mind a terepi, mind a jelzésellátottsági, 
mind a fellelhető túra célok/attrakciók tekintetében. A 
Bükk és a Mátra ma is favorit, de számos kevésbé köz-
tudatban lévő hegyvidék is joggal kezdi csábítani a he-
gyek-dombok híveit, jó példa erre a Zempléni-hegység. 
Bár az alföldi területek nem számítanak a klasszikus 
helyszínek közé, a síkterepi gyalogtúrázás ennek ellené-
re nagy hagyományokra támaszkodik. Elég ha a méltán 
népszerű 1168,7 kilométeres Kéktúra útvonalra gondo-
lunk, amelyet eddig igazoltan 6702 fő teljesített (2020. 
márciusi adat). Kerékpáros turizmusunk terén erőteljes 
felfutás tapasztalható, gyors népszerűsödésének titka, 
hogy a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mind 
a síkvidékeink, mind a hegyvidékeink egyre inkább be-
barangolhatók két keréken, minősített kerékpárutakon. 
A vízitúrázás szeretete pedig talán magától értetődő, 
hiszen folyóink gyönyörűek, evezős vízi sportolásra tö-
kéletesen alkalmasak. Egyes térségek, mint például a 
Körösök völgye, kifejezetten gazdagok, turisztikai ér-
telemben érintettlenebb vízrajzi környezettel rendel-
keznek, ahol a vízi túrás élmények a kerékpározással jól 
kombinálhatók, illetőleg az ökoturisztikai élményekkel 
párosíthatók. Az általános rekreációs módok között kell 
még említenünk a síelést is, amely nyilván nem adhatja 
a határainkon túl megszerezhető élményfaktort, de ta-

nulás, gyakorlás, családi kikapcsolódás szempontjából 
mindenképpen megfelelő szezonálisan.

– Extrémebb aktív turisztikai lehetőségek tekinteté-
ben milyen a kínálat határainkon belül?

– A nemrégiben megalakult Pilisi Sziklák Natúrpark 
alighanem már nevében is fémjelzi: Magyarország olyan 
különleges túrahelyszínekkel is rendelkezik, ahol már a 
szakképzettséget igénylő, speciális túraigények is kielé-
gíthetők. De hogy további jó példákat is említsünk, az 
aktív Magyarországért felelős kormánybiztosság 2019-
ben pályázatot írt ki via ferrata utak építésére, amelyek 
közül már több is működik hazánkban, például Cseszne-
ken vagy épp Tatabányán, de hamarosan át fogják adni a 
Megyer-hegyi tengerszemnél lévőt is. Ezen túl az AÖFK 
is részt vesz azokon az egyeztetéseken, amelyek lehetővé 
tennék erdei kerékpárpályák kijelölését a természetvé-
delem szempontjainak érvényesülése mellett.

– Élményfaktor és igények tekintetében egykor a min-
dentől távol eső erdei tisztáson vagy a folyóparti homok-
fövenyen felütött vadkempinges sátor is elegendőnek bi-
zonyult. Milyen a ma aktív túrázója?

– Akad, aki még most is ezt az élményt keresi, de a 
többség nem elégszik meg ennyivel. A hazai túrázó – le-
gyen gyalogos, kerékpáros vagy evezős – manapság egy-
re inkább többletélményeket és kapcsolódó szolgáltatást 
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keres. A főként fi atalokból, családokból álló aktív túrás 
társadalom igényli a kis színes „aktivitásokat”, amit akár 
egészen egyszerű módon egy erdei „ügyességi” állomás 
is jelenthet, ahol mondjuk erdei hintából labdákkal lehet 
célba dobni. Fontos tehát, hogy kézzel fogható élmények 
is társulhassanak a túra mellé. Egyre elengedhetetlenebb 
emellett a szervezett szolgáltatás, illetve az információel-
látottság. Talán az utóbbira való igény ma a legerősebb, 
hiszen úgy szeretünk elindulni – és ebben kivétel nincs –, 
hogy előtte teljes körűen tájékozódunk szállás, élményle-
hetőségek, étkezés és minden más tekintetében. Pontosan 
tudni akarjuk, hogy milyen helyre megyünk, hol, mikor 
és hogyan fog történni egy-egy napunk, és szeretjük, ha 
minden úgy is lesz, ahogy elterveztük.

– Túraszervezés tekintetében is szeretünk önállósodni?
– Abszolút ebbe az irányba haladunk. Főként a fi a-

talabb generáció. A ma túrázója egyre inkább önálló 
kalandkereső, azonban nem mindig könnyű a helyzete 
informálódás tekintetében. Egy-egy térségbe való túrá-
zás megtervezése előtt nemegyszer 5-6 honlapról kell 
összegyűjteni a töredékes adatokat. Az AÖFK igyekszik 
feloldani ezt a problémát és segíteni abban, hogy min-
denki könnyen megtalálja a szükséges információkat. A 
tervezetten 2020 nyarától elinduló aktivmagyarorszag.
hu oldal egy-egy aktívan töltött hétvége megtervezését 
erőteljesen lerövidítheti.

– Nem mehetünk el szó nélkül a koronavírus-járvány 
turizmust érintő hatásai mellett.

– A világjárvány következményeit látva, elemezve, a 
hazai turizmus és szakmai intézményeik arra készülnek 
– köztük az MTÜ és mi is –, hogy a 2020-as évben kü-
lönösen, de még egy jó néhány évig kihatóan a hazai rö-
videbb távú, 2–4 napos kikapcsolódási célú utazások ke-
rülnek hangsúlyosan előtérbe a hosszabb időre tervezett 
olasz, spanyol, görög nyaralások helyett. A járványhely-
zet további enyhülésével vélhetően igyekszik majd a világ 
visszazökkenni a régi kerékvágásába, és fokozott igény 

lesz az utazásra, illetve a rekreációs célú szabadidő-eltöl-
tésre, de az óvatosság meg fog maradni. Nem tudhatjuk, 
mit hoz a jövő, a hosszabb távú járványügyi hatások is-
meretlenek, és ez megváltoztatja az emberek szokásrend-
szerét az utazások tekintetében is. Elképzeléseink szerint 
mindez arra fogja sarkallni a lakosság jelentős részét, 
hogy a külföldi utazások helyett a belföldi élménykeresést 
részesítse előnyben. A nagy nyaralások helyett/mellett a 
kisebb „kirándulásokra” erőteljesebb hangsúly helyeződik 
a biztonságosabb és kevésbé költséges hazai körülmények 
között. Erre a „kisebb” volumenre a magyar tájegységek 
nagyon alkalmasak, hiszen 3-4 nap alatt be lehet járni a 
Körösöket, az Őrséget vagy az Ormánságot, hogy ne min-
dig csak a legismertebb régiókról beszéljünk.

– Ha már a Körösök völgyét említettük, milyen jövő-
képet adhat mindez ennek a folyókkal megrajzolt, vad-
regényes és nyugalommal áthatott, talán még kevésbé 
ismert, rengeteg titkot rejtő vidéknek?

– Az aktív turizmus és az ökoturizmus kapcsán 
olyan kormányzati gondolkodás és munka folyik, amely 
azt szorgalmazza, hogy az ilyen kivételes rekreációs vo-
lument képviselő vidékek továbbra is a fejlesztések látó-
mezejében maradjanak. Óvatosan és mértéktartóan kell 
bánnunk azonban a törekvésekkel, hiszen alapvetően 
nem a tömegturizmus generálása a cél. Sokkal inkább 
az, hogy hazánk környezeti értékei a fenntarthatóság je-
gyében közkincsünkké váljanak.

Fotók: Tószögi György

Békés és Békéscsaba között, valahol a vadregényes Élővíz-csatornán – a ma túrázója 
egyre inkább önálló kalandkereső és igényli a színes aktivitásokat

Vírus előtt, vírus után a hazai aktív turizmusról

az, hogy hazánk környezeti értékei a fenntarthatóság je-az, hogy hazánk környezeti értékei a fenntarthatóság je-
gyében közkincsünkké váljanak.gyében közkincsünkké váljanak.

Fotók: Tószögi György

visszazökkenni a régi kerékvágásába, és fokozott igény 
Családi gyalogtúra Mályvádon, Gyula-Városerdő térségében 

– hazánk aktív turisztikai lehetőségei várhatóan
 hosszú távra felértékelődnek
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  Szerző: Túrabarátok
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TÚRABARÁT PROGRAMOK A MUNKAKÖZÖSSÉGEKÉRT

Több mint húszéves vezetői pályám tapasztalata, 
hogy a közös túra, a kikapcsolódás és a friss levegő hi-
ányzik legjobban azoknak az életéből, akik nap mint nap 
irodai környezetben dolgoznak. A Budapest Bank támo-
gatásával 2017-ben született Túrabarátok programjai 
ennek ellensúlyozását célozzák meg, létjogosultságát ha-
talmas érdeklődés igazolja vissza. A gyalogtúrák alkal-
mai adta sport és lazítás plusz hozadékaként, ráadásként 
igazi közösséggé kovácsolódnak a munkatársak, akik 
örömmel járják a természetet, és magukkal csábítják 
azokat, akiket mindig is vonzott a túrázás, de jó társaság 
hiányában egyedül nem szívesen vállalkoztak eddig rá.

A Túrabarátok programjai egyre többek számára vál-
nak költségeikben is elérhetővé. A partnercégeinken ke-
resztül meghirdetett túrák a kollégák számára jelentős 
kedvezménnyel vehetőek igénybe, mert a túraköltségek 
50%-át a munkáltató fi zeti a velünk kötött egyedi meg-
állapodás alapján. Igyekszünk Magyarország legszebb 

tájait felfedezni az 1-2 napos gyalogos, kerékpáros vagy 
evezős túrák során, amelyek így a dolgozók és a mun-
káltatók számára is mindössze 3–7 ezer forint/fő napi 
költséget jelentenek.

Tapasztalatunk szerint ez a kevésbé jól kereső mun-
katársak számára is nagyon vonzó ajánlat, míg a part-
nercégek egész napos csapatépítés keretében évente akár 
több száz kollégát juttathatnak rekreációs élményekhez 
500 ezer – 1 millió forint éves költséggel, miközben a 
túraszervezés, jelentkezések és a teljes lebonyolítás min-
den nehézségét levesszük a vállukról. Partnereink dol-
gozói az első túra regisztrációja után automatikusan ér-
tesítést kapnak hírlevélben az újabb túrák programjairól 
és helyszíneiről, amelyeken ismét igénybe vehetik a part-
nercégjeink által nyújtott kedvezményeket.

A kínálat és az élmény így teljesen egyedivé és komp-
lexé válik, amelyben a kényelmes túrabusszal történő 
utazás, a profi  túravezetés, a helytörténeti ismeretek meg-
szerzése, többnapos út esetén pedig a szállás otthonossá-
ga, a gasztronómiai élmények és jó hangulat garantált.

Egy átlag városlakó ideje 87 százalékát tölti a négy fal 
között, holott az emberiség az elmúlt ötmillió év javát 
a természetben élte. Folyamatosan „lekötött” online ál-
lapotban vagyunk, és egyelőre vesztésre állunk ebben az 
újfajta függés elleni háborúban. Mindeközben a vesze-
delmes trendek mögött határozott vágy bújik meg, hogy 
„lekapcsolódjunk” a természetidegen rendszerről…

A Túrabarátok programjai a munkahelyi csapatépítést, 
a színvonalas aktív turisztikai élményekhez kapcsolják

Békéscsabai Túrabarát csoport 
Biharfürednél a Kis-Havason

A túrákon nem csak céges munkahelyi közösségek, hanem 
családok, baráti társaságok magánszemélyként is részt vehetnek

T ÚRABARÁTOK 
     – csapatépítés a természetben!
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. . .több mint élménymagazin

  Szerző: Túrabarátok TÚRABARÁT ÉLMÉNYEK 2019 ŐSZÉN A KÖRÖSÖK 
VÖLGYE NATÚRPARK EGYESÜLET EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL

2019-ben a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel 
karöltve a Körös-vidék egyedi természeti értékeit is 
sikerült kínálatunkba illeszteni. Ennek köszönhető-
en a térség helyi túravezetőinek kalauzolásával in-
dulhattunk ennek az ezerarcú tájnak a felfedezésére.

A MADARAK NYOMÁN A HATÁROKON ÁT
A szeptember 21-én lebonyolított túránk első állomását 

a Biharugrán található madárrezervátumnak is beillő ter-
mészeti környezet adta. Itt rövid sétával megcsodáltuk a ná-
dasból előbukkanó kócsagok és más halászmadarak karcsú 
sziluettjét. Ezután következett a biciklitúra, mely először 
a Körösszakál közelében lévő biharugrai fenékgáthoz ve-
zetett, amelyen mindig surrogva bukik alá a Sebes-Kö-
rös Nagyvárad felől siető vize. Rövid pihenő után to-

A belső kommunikációs csatornák kihasználásával 
könnyedén érjük el a résztvevőket, akik a kollégákkal való 
közös – gyakran családtagokkal együtt történő – túrázás-
ra sokkal nyitottabbak, mint bármely más túraszervező 
által biztosított programokra. A kor kívánalmainak meg-
felelően pedig lehetőség van online fi zetésre és telefonos 
vagy e-mailes kapcsolattartásra, legyen szó bármilyen fel-
merülő kérdésről.

TÚRABARÁT PROGRAMOK MINDENKINEK 
– WWW.TURA-BARATOK.HU

Azonban nem csak a partnercégek kollégáinak biz-
tosítunk kellemes kikapcsolódást a természetben. Hon-
lapunkon – regisztrációt követően – magánemberek is 
jelentkezhetnek a felületen található 60 túraútvonal bár-
melyikére a kedvezménykód igénybevétele nélkül, teljes 
ár fi zetésével. A Gyalogtúra, Evezés, Kerékpár fülekre 
kattintva a legfrissebb programkínálatunk található meg 
részletes túraleírással, a legfontosabb információkkal és 
képekkel. A Túraleírás felületen csupán az időpontot kell 
kiválasztani majd a Regisztráció gombra kattintva végig-
menni a online befi zetési folyamaton. Kirándulásaink 
árai magukban foglalják a közös utazás, a túraszervezés 
és túravezetés árát. Az Élménybeszámoló menüpont alatt 
eddigi túráinkról találhatók képes beszámolók, amiket a 
résztvevők vagy a túravezetők írnak.

Programjainkon 2019-ben már közel ezer túrabarát 
vett részt. Ha bárki úgy érzi, elege volt a négy falból és 
irodai környezetből, és kíváncsi a természet szépségeire, 
akkor köztünk a helye! Mindenkit arra biztatunk, lépjen 
ki a komfortzónából, próbálja ki magát gyalogtúráinkon, 
a kilométerek kergetésében két keréken, vagy fedezze fel 
velünk a vizek világát. Változatos programjainkon ezek 
mind átélhetőek a kollégákkal, a barátokkal, a családdal 
vagy akár a négylábú kedvencekkel együtt!
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Túráinkról fényképes túrabeszámolók készülnek 
– Evezős Túrabarátok Gyulán, 2019 tavaszán
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Második túránk a Fehér- és Fekete-Körös összefolyá-
sától vezetett a romániai Feketegyarmatra. Közel 30 Tú-
rabarát résztvevő köszönhette meg az égieknek, hogy a 
meleg és hosszú vénasszonyok nyara október 19-én is még 
20 foknál melegebb idővel kedveskedett. A Szanazugtól 
Gyula-Városerdőig tartó első 4 kilométeres gátszakaszon 
a töltés teteje frissen boronáltan fogadott bennünket. 
Ugyan nem számoltunk a gátkoronán tükörsima sztrádá-
ra, de a puha talaj igencsak megnehezítette utunk legelső 
szakaszát. Az akadályt leküzdve a városerdei hídnál talál-
koztunk a csapatunk további tagjaival. Kellemes tempó-
ban, jó hangulatban indultunk tovább immár a Fekete-
Körös bal parti gátján. Körülbelül 15 kilométert tekertünk 
a Fekete-Körös természetes kanyarulatai mentén. Balról a 
hullámtér, jobbról Békés megye legnagyobb erdős terü-
lete, a dámvadállományáról országosan ismert Mályvád 
kísért minket. Dénesmajornál letértünk a gátról a szom-
batonként nyitva tartó határátkelőhöz igyekezve. Pár ki-
lométer gurulás után immár a teljességgel magyarlakta 
Feketegyarmaton álltunk meg első hosszabb pihenőnkre. 
A frissítők és szendvicsek elfogyasztása után a falu 
Árpád-kori templomát tekintettük meg. Szerencsék-
re a templomban a híres középkori freskó feltárásán 
restaurátorok dolgoztak, akik készségesen, részletes 
és jól érthető előadást tartottak nekünk munkájuk-

ról és magukról a falfestményekről is. Köszönet nekik 
még egyszer! Partiumi kirándulásunk másik települését 
Tamáshida jelentette. A Körös-parti falu a középkorban 
fontos szerepet játszott, melyet az erdélyi rendek 1540-
ben itt tartott országgyűlése is igazol. A falu furcsa neve-
zetsége az egykori háromhajós, román stílusú katedrális 
csonka tornya és szentélye. Az impozáns romok még úgy 
is megkapóak, hogy egy magánház telkének hátsó részén 
állnak. A falunál lévő Fekete-Körös már a középkorban 
is gázlóhely volt, a hídról remek fotókat készítettünk a 
toronyról és az itt különösen sekély folyómederről. Kora 
délután indultunk visszafelé, konvojunkban kissé szét-
szakadva. A határon bevártuk egymást, majd a csoport 
nagy részével a Gyulavári Almásy-kastélyhoz pedáloz-
tunk, ahol további néhány túratársunk is elvált tőlünk. 
A csoport egyben maradt tagjaival a Fehér-Körösön lévő 
tömlős gáthoz hajtottunk, ahol az a mikrobusz várt min-
ket trélerrel, amely utunk végállomásához a békéscsabai 
Körösök Völgye Látogatóközponthoz fuvarozott ben-
nünket. Útközben megállapítottuk, hogy a jó társaság és 
a szép idő valódi ajándékát jelentette ennek a túranapnak!
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vábbindultunk a közeli, időszakosan használható ha-
tárátkelő irányába, hogy felfedezzük a romániai Körösz-
szeg település melletti Árpád-kori várromot, amelynek 
egykori falai alatt gyilkolták meg IV. László Árpád-házi 
magyar királyt 1290. július 10-én. Következő és egyben 
utolsó úti célunk Nagyvárad volt, ahol meglátogattuk a 

város főterét és megtekintettük a felújítás alatt álló püs-
pöki palotát a hozzá tartozó székesegyházzal, majd fel-
fedeztük a település nevezetes várát. Napunk zárásaként 
felpakoltuk kerékpárjainkat, és új élményekkel gazdagod-
va tértünk haza a több mint 50 kilométernyi pedálozás 
élményeivel.

HATÁRTALAN FEKETE-KÖRÖS BICIKLIT ÚRA

56-59_turabaratok.indd   58 2020.07.05.   14:43:49



59

Túrabarátok – csapatépítés a természetben! Körösök Völgye – T Ú R A É L M É N Y

November 16-án az első céges partnereink közé tartozó Linamar Zrt. 
mindig lelkes orosházi és békéscsabai dolgozóival indult el a Túrabará-
tok csoportja megismerni a Zarándi-hegység természeti és épített látni-
valóit.

A gyulai határátkelést követően Világos településen állt meg bu-
szunk. A Bohus-kastély elől indult gyalogostúránk elején a közelben fa-
kadó forrásvízzel töltöttük meg palackjainkat, és itt néztük meg Bohus-
né Szőgyény Antónia szobrát. Antónia, Görgei Artúr unokatestvére volt, 
segítette a szegényeket, sokat jótékonykodott, támogatta a művészeket, 
költőket, írókat. Világoson óvodát és német–magyar vegyes tannyelvű 
iskolát alapított az 1840-es években.

A kék kereszt jelzést követve magasabbra jutottunk, egészen a tele-
pülés fölé. Az erősödő szél a párás levegőt szétkergette, így az őszi nap-
sütésben szép kilátásban gyönyörködhettünk. A világosi vár romja alatti 
egyre meredekebb emelkedőtől szinte mindenkinek melege lett! Feljutva 
a vár omladozó falaihoz, remek fényképeket készítettünk, majd a viharos 
szél miatt visszahúzódtunk a vár épen maradt falai mögé.

A tízórai elfogyasztása után lassan ereszkedő, kanyargós úton tér-
tünk vissza Világosra. A Bohus-kastélyt kívülről tekintettük meg, jól 
elfáradva indultunk tovább Solymos várához. Útvonalunk a szép és 
látványos Arad-hegyaljai borvidék mentén vezetett és Ménes, Ópálos, 
Lippa, Radna településeken keresztül érkeztünk a vár közelébe. A rövid, 
de meredek kaptatón elért impozáns várrom és a Maros menti kilátás 
megérte a túra fáradalmait. Busszal utaztunk a híres Balla Pincészetbe, 
ahol kiváló borokat lehetett kóstolni és vásárolni.

Őszi programjaink sok látnivalót, élményt adtak a Körösök völgyét 
túrázással megismerni kívánó résztvevőinknek. Köszönjük, hogy velünk 
tartottak, reméljük, még sok közös kalandban lehet együtt részünk! 

TÖRT ÉNELMI VÁRAK ÉS BOROK ERDÉLYBEN: 
VILÁGOSTÓL A MÉNESI BORVIDÉKIG

A TÚRABARÁT PROGRAMOK
KÖRÖS-VIDÉKI TÚRAVEZETŐI

LASETZKY 
FRIGYES 

Egy bioló-
gusként végzett 
ember a bank-
s z a k m á b a n . 
Mi is lehetne a 
legkedvesebb 
időtöltésem az 

irodán kívül, mint a természetjárás. A 
Túrabarátokkal az a célunk, hogy kel-
lemes társasággal és ezernyi élménnyel 
csábítsuk ki a kollégáinkat a négy fal 
közül. Erdők-mezők, hegyek és sík vidé-
kek, történelmi emlékek karnyújtásnyira 
vannak tőlünk. Kapcsoljunk ki együtt!

KOMLÓSSY 
ZOLTÁN  

Gyermekko-
rom óta gyalog-
túrázok magyar-
országi és erdé-
lyi területeken. 
2016-tól a Tú-
rázz Velem Tu-

rista Egyesület (Békéscsaba) elnöke 
vagyok. Főleg a bakancsos, hátizsákos, 
egy- illetve többnapos gyalogtúrákat 
részesítem előnyben. Kedvenc túratere-
pem a Déli-Kárpátok 2000 métert meg-
haladó gerincei és csúcsai.

GLIA CSABA  
Tanári hiva-

tásom is kötelez 
arra, hogy járjam 
a világot, hiszen 
mennyivel köny-
nyebb úgy be-
mutatni a termé-
szet folyamatait, 

ha élőben is láttam azokat. Bár nyilván a 
szakválasztásom sem volt véletlen anno, 
mivel gyerekkorom óta túrázok. Sokáig 
csak magamnak, barátoknak, családnak 
szerveztem a túrákat, 10 éve viszont már 
egy békéscsabai túraegyesület túraveze-
tője vagyok. A gyalogos és trekking túrák 
a kedvenceim, de vezetek túrát vízen is 
és kerékpáron is. Fő túraterepeim Erdély 
hegyei – elsősorban az Erdélyi-sziget-
hegység –, valamint a Fekete- és a Fehér-
Körös romániai szakaszai.
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Szerkesztőségi fotózás a körösszegi várromnál

– Az ismeretátadás modern eszközeit latba vető, 
alkotni vágyó fi atal felnőttek csoportjáról beszélünk, 

de kik is vagytok tulajdonképpen?
– A Körösvidék egy 2016 
novemberében elindított 

online közösségi tér, 
amelynek határainkon 
innen és túl tíz szerkesz-
tője van, akik hivatásu-

kat/hobbijukat tekintve 
újságírók, fotósok, tanárok, 

túraszervezők. Elvakult ra-
jongójának mondanám ma-
gunkat, célunk, hogy bemu-

de kik is vagytok tulajdonképpen?
– A 
novemberében elindított 

online közösségi tér
amelynek határainkon 
innen és túl tíz szerkesz-
tője van, akik hivatásu-

kat/hobbijukat tekintve 
újságírók, fotósok, tanárok, 

túraszervezők. Elvakult ra-
jongójának mondanám ma-

Mint minden tájegységnek, a Körösök völgyének is 
sok szerelmese van. Ez a hódolat sokféle lehet, de 
általában egyvalami közös: ők mind hívei ennek 
a folyók rajzolta vidéknek, fürkészői értékeinek, 
szorgos gyűjtögetői a hozzá kapcsolódó tudás-
nak. Különbség legfeljebb annyi, hogy ki-ki a maga 
„láza” szerint igyekszik magához ölelni mindezt és 
továbbadni másoknak. Ez az érzés sarkalta régen 
földrajztanárok, túraszervezők, hagyomány- és 
hagyatékőrzők, apák és anyák nemzedékeit arra, 
hogy lelkesen meséljék, mutassák meg azt, amit 
szülőföldjükben szépnek, jónak tartanak. A határ-
talan virtualitás és a könnyebben elérhető egzoti-
kumok korában hajlamosak lennénk azt gondol-
ni, hogy a szülőföldhöz való igaz kötődés érzése 
a nádtetős házak kemencepadkáinak pipafüstös 
meséivel együtt már réges-rég messze szállt. Sze-
rencsére nem így van. A � atalabb generációk tag-
jai között is szép számmal vannak, akik ugyanúgy 
éreznek, ahogy elődeik. Közülük néhányan össze-
fogtak, és megszületett egy online tér – blog és 
Facebook-oldal –, amit a körösi táj szeretete tölt 
meg tartalommal. Erdős Dániel ötletgazda beszélt 
magazinunknak a tájszeretet eme igazán korunkba 
illő formájáról.

  Szerző: Körösök Völgye magazin szerkesztőség

tassuk a Körösök vidékének akár földtudományos, akár 
természetkörnyezeti vagy éppenséggel kulturális értékeit 
és felkeltsük az érdeklődést irántuk. Nincs mögöttünk 
semmilyen egyesület, tevékenységünk kötetlen forma, 
amelyben mindenki a saját irányai szerint igyekszik kitel-
jesedni. Közös „ügyünk” alapja a Körösök tájegysége, il-
letve a média és az online tér kínálta lehetőség, amelyhez 
mindannyian picit értünk.

– Sejthető, hogy nem egy szerkesztőségi kerekasztal 
köré ültök le munkaértekezleteket tartani…

– Kicsit viccesen hangzik, de mint szerkesztők kö-
zösen még nem is találkoztunk személyesen egyszerre. 
Online munkakapcsolatban állunk, online a szerkesztő-

Borsi Balázs  akcióban a Biharban

A közös fotózások egyben 
szerkesztői megbeszélések is

KÖRÖSVIDÉK

KÖRÖSVIDÉK
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ségi munkamenet, online a közös ötletelés, a témafelve-
tések. Divatosan szólva bárki „rácuppanhat” a szűrőkön 
fennmaradó témákra, nincsenek elvárások, annyit ra-
kunk bele, amennyi jólesik, hiszen egyikünk sem hiva-
tásból, hanem saját szabadidejében szerkeszti anyagait.

– Milyen tartalmak készülnek a blog és a Facebook-
oldal számára?

– Alapvető célkitűzésünk szerint bizonyos tématar-
tományokban fotóanyagokkal gazdagon illusztrált cik-
kekkel dolgozunk, és ezek szépen gyűlnek a blogon. Csak 
néhány ezek közül: geotóp érdekességek; kunhalmok és 
földvárak; templom-, vár- és kastélyromok; barlangok 
és vízesések; botanikai különlegességek; kirándulás- és 
túrabeszámolók. A Facebook-oldalunkon ezzel párhuza-
mosan akár napi megjelenésben közlünk érdekesebbnél 
érdekesebb fotókat, kisebb videókat a Körösök vidékéről, 
néhány mondattal megfűszerezve. A fogadtatás rendkí-
vül kedvezőnek bizonyult, ami azt jelezte számunkra, 
hogy az ilyen jellegű tartalmakkal a Körös-vidék online 
ismeretanyagának egy fehér foltjára tapintottunk. Ezzel 
párhuzamosan elkezdődött egy párbeszéd a szerkesztők, 
valamint az oldalunkat kedvelők között. Engedve a „nyo-
másnak” 2019 tavaszán elindítottunk kísérletképpen egy 
háromállomásos „offl  ine” kirándulássorozatot, ami telt 
házasan zajlott le, szintén pozitív visszhangokkal. Ősz-
szel folytattuk, és ezen felbuzdulva 2020-ban év elején 
elhatároztuk, hogy igyekszünk tovább újulni, terveink 
szerint komolyabb videós médiatartalommal is előruk-
kolni. Itt tartunk most. A mi terveink végrehajtásába is 
alaposan beleszólt a járvány, de az élménykeresések lét-
jogosultsága minket is megerősített abban, hogy folytat-
juk a megkezdett munkánkat.

– Kétségtelen, hogy Körösök völgye témakörben ma-
napság még kevés az igényes médiatartalom. Hogyan le-
het fi gyelmet, érdeklődést generálni egy táj iránt ebben 
az egyébként információval őrületesen túlzsúfolt virtuá-
lis világban?

– Tudományos jellegű tájékoztatást nemhogy nehéz, 
hanem egyenesen lehetetlen „eladni” az átlagfelhaszná-
lóknak, ezért ez nyilván nem is célunk. Ha valaki kitesz 
a macskájáról egy alvós képet, nagyobb aktivitást gene-
rál, mint egy napok, esetleg hetek munkájával közreadott 
igényes szaktartalom. A csapat több tagja tudományos 
ismeretekkel is rendelkezik, ám 
a tanult nyelvezetet, ma-
gyarázatokat most el 
kellett felejtetnünk 
a közérthetőség 
és élménysze-
rűség javára. 
Ezt mindnyá-
junknak ta-
nulni kellett, 
hiába van az 
online kor a vé-
rünkbe oltva.

– Hogyan lehet az 
igényes tudást hétköznapi 
stílusban közreadni úgy, hogy 
a lájkérzékeny bulvárosság elkerülhető legyen?

– Ez bizony komoly megalkuvás az online térrel. 
Minél érthetőbben, helyenként akár konyhanyelven, 
de mégis úgy, hogy a szakmaiság megmaradjon. Nem 
egyszerű. Cserébe viszont a tartalmaink célba jutásá-
ról pontos képet kapunk, ezt a papír alapú világban le-
hetetlen ennyire optimalizálni. Figyeljük, hogy egy-egy 
témánk, milyen emberekhez jut el, elemezzük a visz-
szajelzéseket, az irányainkat ennek fi gyelembevételével 
határozzuk meg. Céltudatosan igyekszünk megszólítani 
az online közösséget. A ma fi ataljainak elérése persze a 
legnehezebb feladat. Méréseink szerint olvasóink 60–70 
százaléka a 30-as évei vége felé járó ember.

– Hogyan folytatjátok tovább? Online, esetleg offl  ine is?
– A hagyományos élményközvetítéstől sem zárkó-

zunk el, elég, ha csak az oldal által szervezett geotóp 
kirándulásainkra gondolunk, amelyek geológiai titkok, 
„mesélő” kövek, ősmaradványok megismerése révén 
újszerű élményeket közvetítettek. A tájékoztatás jövő-
irányai azonban a „mi” világunk felé mutatnak, ezért 
továbbra is az online teret választjuk legfőbb kiinduló-
pontunknak.

Fotók: Erdős Dániel, Vágvölgyi József, Borsi Balázs, Kovács Róbert    

ismeretekkel is rendelkezik, ám 
a tanult nyelvezetet, ma-
gyarázatokat most el 
kellett felejtetnünk 
a közérthetőség 

hiába van az 
online kor a vé-

– Hogyan lehet az 
igényes tudást hétköznapi 
stílusban közreadni úgy, hogy 

A pillanat „elkapása”

a lájkérzékeny bulvárosság elkerülhető legyen?
Körösvidék TufaTúra

Körösök Völgye

napság még kevés az igényes médiatartalom. Hogyan le-
het fi gyelmet, érdeklődést generálni egy táj iránt ebben 
az egyébként információval őrületesen túlzsúfolt virtuá-
lis világban?

hanem egyenesen lehetetlen „eladni” az átlagfelhaszná-
lóknak, ezért ez nyilván nem is célunk. Ha valaki kitesz lóknak, ezért ez nyilván nem is célunk. Ha valaki kitesz 
a macskájáról egy alvós képet, nagyobb aktivitást gene-
rál, mint egy napok, esetleg hetek munkájával közreadott 
igényes szaktartalom. A csapat több tagja tudományos 
ismeretekkel is rendelkezik, ám 
a tanult nyelvezetet, ma-
gyarázatokat most el 
kellett felejtetnünk 
a közérthetőség 
és élménysze-

  Szerző: Körösök Völgye magazin szerkesztőség

Kovács 
Róbert 

szerkesztő 
fotózás közben
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A Körös-vidék meséló  ́kövei, 
avagy mi is van a talpunk alatt?

 Szerző: Veres Zsolt

Világos vára 
az Erdélyi-szigethegység 
és a Nagyalföld peremén: 
ősi metamorf kőzetek 
kibukkanásának helye 
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Az Erdélyi-szigethegységben eredő Sebes-, 
Fekete-, Fehér-Körös és a Berettyó alkotta 

rendszer vízgyűjtő területe közel 30 ezer km2-t ölel 
fel, ami kb. fele-fele arányban osztozik Románia és 
Magyarország területén. A hegyvidéki forrásokból 
eredő Körösök nagy esésű, sebes vízfolyásokként 
kezdik „életüket”, majd a hegylábfelszínekre és 
síkságokra érve lomhán tekeregnek tovább, hogy 
később egyesülve a Tiszában fejezzék be hosszú 
útjukat. Vándorlásuk során több tucat tájat szelnek 
keresztül, látván az ott élő népcsoportok minden-
napi életét, épített örökségét és szokásait.
A Körös-vidék tanulmányozása során általában 
„gúzsba köt” minket az országhatárokat is meg-
változtató történelemi szemlélet, pedig egy dolgot 
nem szabadna elfelednünk: a Körös-vidék egy és 
oszthatatlan természetföldrajzi táj, amelyet egy-
ségesen kell szemlélnünk és kezelnünk. Ha túl-
tekintünk az emberi történelem földtani időben 
mért másodpercein, akkor egy teljesen más világ 
elevenedik meg előttünk. De ezt már földtörténet-
nek nevezzük! Évmilliók, évszázmilliók távlatából 
szemlélve a Körösök vidékét egy idegennek tűnő 
kép tárulkozik ki: ősi óceánok és tengerek, tűzhá-
nyók, óriási tavak és azok üledékei mesélnek a te-
rület geológiai múltjáról. Ismerjük meg közösen a 
Körös-vidék földtani fejlődéstörténetét és kőzeteit, 
nézzünk be a talpunk alatt húzódó földkéregbe, s 
győződjünk meg arról, hogy a látszólag „egyhangú” 
síkság mélyén izgalmas földtani képződmények 
rejtőzködnek. Kalandra fel, irány a kövek világa!

Először is egy furcsának hangzó kijelentéssel szeret-
nénk kezdeni írásunkat: a Körös-vidék mélyén rejtőző 
különféle korú és típusú kőzetek nem a mai földrajzi 
helyükön keletkeztek, hanem sok ezer kilométerre in-
nen. Ez vajon hogyan lehetséges? A válasz „egyszerű”: a 
lemeztektonika folyamatai által!

Hazánk aljzatát két különböző eredetű kőzetlemez-
töredék alkotja, amelyek történetük során teljesen ön-
állóan fejlődtek, s csak a földtörténeti miocén korban, 
kb. 20–15 millió évvel ezelőtt kerültek egymás mellé, 
ténylegesen a mai földrajzi helyükre. Ezért ha a későbbi-
ekben a miocénnél idősebb kőzetekről beszélünk, akkor 
az úgy értelmezendő, hogy az adott kőzet ott alakult ki, 
ahol a területet hordozó lemeztöredék éppen aktuálisan 
elhelyezkedett. A Körös-vidék ősi aljzatát az ún. Tiszai-
főegység alkotja, amely az Eurázsiai-kőzetlemez részét 
képezte, arról vált le, s „vándorolt” évszázmilliókig, 

Magyarország medencealjzatának szerkezeti felépítése 
(Haas et al. 2010 nyomán)
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 Szerző: Veres Zsolt
hogy a Magyarország északi 
részét képező lemeztöredék-
kel (ALCAPA-főegység) össze-
forrva elfoglalja mai helyét a 
Kárpát–Pannon-térségben.

Jogosan tehetjük fel a kér-
dést, hogy honnan tudjuk, mi 
rejtőzik a Körös-vidék alatt, 
hisz a síksági térszínt tanulmá-
nyozva maximum egy-egy kül-
színi agyag- és homokbánya ta-
lajjal fedett pár méteres rézsűje 
enged bepillantást a talpunk 
alatt rejtőző „mélységbe”. A vá-
laszt azok a mélyfúrások adják 
meg, amelyek többezres szám-
ban mélyültek a területen az 
elmúlt évtizedekben, döntően 
fl uidumbányászati (pl. kőolaj, 

földgáz, termálvíz) célzattal. Ezen 
fúrások rétegsorainak és fúró-

magjainak, valamint geofi -
zikai méréseinek tanulmá-

nyozása során ismerjük 
a Körös-vidék földtani 
felépítését, kőzeteinek 
rétegsorát. De vajon 
milyen képet vázol-
nak fel a terület aljza-
táról a mélyfúrások 
és (szeizmikus) geofi -
zikai mérések?

Egy újabb hihetet-
lennek hangzó meg-

állapítással folytatjuk 
írásunkat, amelyet töb-

bek között a mélyfúrások 
információiból ismerünk: a 

Körös-vidék alatt eltemetett 
hegységek, árkok és medencék 
húzódnak, amelyek egyenet-
lenségeit az utóbbi pár millió 
év üledékei „simították” el. 

Ezt az ősi, miocénnél (azaz kb. 20 millió évnél) idősebb 
kőzetekből álló medencealjzatot eltérő mélységben érték 
el a mélyfúrások. Például 
Békéscsaba alatt ez az 
aljzat 6 km-nél mé-
lyebben helyezke-
dik el, amelyet 
közvetlenül még 
soha nem sike-
rült fúrással meg-
ütni. Ugyanezeket 
a jellegű, több száz 
millió éves kőzeteket 
Orosháza környékén 
már 2800 m-es mélységben elérték, míg Köröstarcsa 
térségében 3500 m-es talpmélységben. A mélyfúrások 
adatsorai tehát szépen kirajzolják a Körös-vidék alatti 
medencealjzat domborzati viszonyait, amelyekről nem 
is hinnénk el, hogy ilyen változatosak, főleg egy síksági 
puszta közepén szemlélődve. 

A legidősebb kőzetek prekambriumi korúak (azaz 
kb. 600 millió évnél idősebbek), s a metamorf, vagyis az 
átalakult kőzetek csoportjába tartoznak (pl. gneisz, csil-
lámpala). Ha valaki csalódottan konstatálja, hogy ezeket 
a kőzeteket nem tudja megnézni a felszínen, akkor téved! 
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Homokbánya külfejtésének részlete Békéscsaba mellett

Regionális földtani szelvény a Pannon-medence DK-i részén keresztül (Tari et al. 1999 nyomán módosítva): 
a különféle színek eltérő típusú és korú kőzettesteket ábrázolnak, amelyek hatalmas takarókba rendeződve 
hegyeket, árkokat és medencéket formálnak a Nagyalföld tengersík vidéke alatt. A legfelső szürke vonal 
a mai felszínt jelzi, a kis háromszögek pedig a korábbi mélyfúrások helyeit

A Gyűrűfűi Riolit Formáció 
fúrómagjai a kővágószőlősi 

magraktárban

A Kígyósi-puszta Szabadkígyós mellett
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Az ősi metamorf kőzetek ugyanis az Erdélyi-szigethegy-
ség nyugati peremén a felszínre bukkannak, s a Zarán-
di- vagy a Béli-hegységben tanulmányozhatjuk őket ka-
lapálható kőzettestek formájában (lásd. cikk kezdőképe). 
Szintén megkapirgálhatjuk a felszínen azokat a perm és 
triász időszaki (kb. 300–250 millió éves) kőzeteket is, 
amelyeket több száz méteres vastagságban harántoltak 
a fúrások a Körös-vidék alatt. A Mecsek szomszédságá-
ban fekvő Zselicben bukkan elő az ún. Gyűrűfűi Riolit 
Formáció, a Mecsek nyugati felében található Jakab-hegy 
oldalában (Babás-szerkövek) pedig vörös színű konglo-
merátumok („kavicskövek”) és homokkövek formájában 
(Jakabhegyi Homokkő Formáció) tanulmányozhatók a 
Körös-vidék mélyének eltemetett kőzetei. Ne feledjük el 
a Bihar-hegység sokak által ismert természeti csodáját, a 
Rozsdás-szakadékot sem, amelyben szintén a fent emlí-
tett kőzettípusok bukkannak elő. A megegyező kőzetfor-
mációknak az oka, hogy a Körös-vidéket és a Mecseket, 
Villányi-hegységet (illetve a korábban emlegetett erdélyi 
hegységeket) hordozó lemeztöredék egy ősföldrajzi kör-
nyezetben fejlődött évszázmilliókig, ezért földtani kép-
ződményei is azonosak. Hasonló példákat tudnánk még 
mondani a földtörténeti mezozóikumban (középidő-
ben) képződött triász, jura és kréta időszaki kőzetekkel 
kapcsolatban is, de terjedelmi okok miatt ezek részletes 
elemzésétől most eltekintünk.

A mélyfúrások tanúsága szerint a Körös-vidék aljzatát 
alkotó szerkezeti egységek a kréta időszak végén (kb. 65 
millió éve) erős hegységképző mozgások hatására kiemel-
kedtek a tengeri üledékképződési környezetből. Innentől 
kezdve nem ismerünk paleocén, eocén és oligocén (össze-
foglaló néven paleogén) üledékeket, vagyis kb. 50 millió év 
üledékei hiányoznak a Körös-vidék aljzatából. Ennek oka 
abban keresendő, hogy a szárazföldi körülmények közé ke-
rült, korábban lerakódott vastag kőzettestek lepusztulási 
térszínné váltak, s nem hogy nem alakultak ki újabb kő-
zetek, hanem a korábbiak egy jelentős része le is pusztult. 
A kréta időszaki szerkezeti mozgások hatására alakult ki 
az a bonyolult gyűrt, pikkelyes, takarós szerkezet is, amely 
a csatolt ábrán is kiválóan látszik. A takarós szerkezetek 
úgy alakultak ki, hogy az egymás felé közeledő Afrikai- és 
Eurázsiai-kőzetlemez között található mikrolemezek (így 
a Körös-vidék aljzatát alkotó Tiszai-főegység is) „harapó-
fogóba” kerültek. Az egyre szűkülő lemeztektonikai térben 
a korábban az üledékgyűjtőkben lerakódott kőzettestek 
csak úgy fértek már el, hogy eredeti aljzatuktól elsza-
kadva egymásra csúsztak, mint valami hatalmas 
kirakó darabjai.

A hosszú lepusztulási időszak után a miocén 
földtörténeti kor közepén érte el a szerkezeti 
egységeket újra tengerelöntés (már nagyjából a 
mai földrajzi helyükön!), melynek hatására az év-
milliók alatt különféle szemcseméretű és típusú 
üledékes kőzetek (pl. konglomerátum, homok-
kő, aleurolit, márga, mészkő) rakódtak le. Ezen 
üledékes kőzeteket helyenként több száz méter 
vastag vulkáni tufa tagolja, amely intenzív vul-
káni működésre utal. Ezek a vulkanikus tufák 

(pl. riolit- és dácittufa) nagy területeken találhatók meg a 
felszínen például Észak-Magyarországon, Nógrád megye 
vidékén.

A Körös-vidéken található süllyedékeket kitöltő nor-
mál sótartalmú víztömeg lassan lefűződött a világten-
gerről, s egy hatalmas beltóvá alakult, amelyet Pannon-
tónak nevezünk. A késő miocénben létező, s a kárpáti 
hegységkeret felől érkező folyók hatására kiédesedő óriási 
tó kb. 12 millió évvel ezelőtt alakult ki, s kb. 5 millió évvel 
ezelőtt szűnt meg teljesen. A 7 millió év bőven elegendő 
idő volt arra, hogy a beleömlő folyók nagy deltáikkal las-
san feltöltsék a tavat, több ezer méteres üledékes tömeget 
hagyva maguk után. A vastag pannon üledékek minden-
ütt ott vannak a Körös-vidék alatt, s jelentőségük óriási: 
döntően a jó porozitású („likacsos”) homokkövek tárolják 
területünkön, azokat az ásványi nyersanyagokat, amelyek 
az emberiség számára nélkülözhetetlenek. Ilyen többek 
között a kőolaj, a földgáz, valamint azok a mélységi vizek, 
amelyekre a magas hőmérsékletük miatt már a termál-
víz elnevezést használjuk. A Pannon-tó feltöltődésével a 
Körösök vidékén végleg megszűnt a tengeri állapot (kb. 
5 millió éve), s a felszín alakításában a pliocénben és a 
negyedidőszakban (azaz a legutolsó pár millió évben) a 
folyók vették át az uralmat.

A Körösök és a Maros folyó ősei (valamint mellékfo-
lyóik) voltak azok, amelyek a ma is látható felszínt kiala-
kították a Körös-vidék síksági területein. A „kalandozó”, 
sűrűn medret és lefolyást változtató folyók több száz mé-

kadva egymásra csúsztak, mint valami hatalmas 

a korábban az üledékgyűjtőkben lerakódott kőzettestek 
csak úgy fértek már el, hogy eredeti aljzatuktól elsza-
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A Kárpát-medence folyóhálózata a késő pleisztocénben 
(Borsy 1989 és Gábris−Nádor 2007 nyomán)

A Rozsdás-szakadék részlete a Bihar-hegységben
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teres (max. 800–1000 m) üle-
dékes rétegsort raktak le, ame-
lyekben kavicsos, homokos 
és agyagos üledékek egyaránt 
megtalálhatók. A földtörté-
neti jégkorszakban (pleiszto-
cénben) építették fel az erdélyi 
hegyekből a síkságokra lépő 
folyók nagy hordalékkúpja-
ikat is. Ezen üledékeknek is 
nagy jelentősége van a Körö-

sök vidékén élő 
emberek számá-

ra, hisz ezekben 
tárolódnak azok 

a rétegvizek, ame-
lyek településeinek fő 
ivóvízbázisát adják. 
Érdekes dolog abba is 
belegondolni, hogy a 
Körös-vidék alatt talál-
ható fi atalabb folyóvízi 
üledékek szemcséi az 

Erdélyi-szigethegység lepusztulásából származnak, hisz a 
Körösök onnan szállították le azokat, az elmúlt pár millió 
évben folyamatosan süllyedő Körös-vidéki területekre. 

A terület folyóit az elmúlt évszázadokban gátak közé 
szorítottuk, a folyókat „kiegyenesítettük”, a mocsarakat 
lecsapoltuk, ezért a természetes üledékképződés gya-
korlatilag megszűnt, helyét, szerepét az ember tájátala-
kító tevékenysége vette át. A Körös-vidéken barangol-

va elhagyott folyómedrek, mocsaras, lápos süllyedékek 
emlékeztetnek az egykori és megmaradt természetes 
környezetre, míg a gátak, földvárak, kunhalmok az em-
ber térhódítását jelző mesterséges objektumok. 

Írásunkban több száz millió év történéseit próbáltuk 
összefoglalni, s megkíséreltük olvasóinkat tér- és időbeli 
gondolkodásra sarkallni úgy, ahogyan egy geológus gon-
dolkozik. Láthatjuk tehát, hogy az „egyhangú” síkvidéki 
táj képét mutató Körös-vidék alatt egy rendkívül izgal-
mas világ húzódik. Kőzetlemezmozgások, ősi óceánok 
és tavak üledékei, dühöngő vulkánok képe rajzolódik ki, 
ami ugyan a szemünk előtt rejtve van, de a mesélő kö-
vek üzenetéből kihámozható. Hisz már az ókori római 
közmondás is hirdette: „saxa loquuntur”, azaz „a kövek 
beszélnek”, „a kövek mesélnek”.

Témakövetés: www.akovekmeselnek.hu; 
www.facebook.com/akovekmeselnek; 
www.instagram.com/akovekmeselnek

Fotók: Veres Zsolt, Erdős Dániel
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Mélyföldtani szelvény Békéscsaba térségében (kivágat: MÁFI, 2005 alapján módosítva): 
a barnától a zöldön át haladva egyre idősebb kőzetek töltik ki a Békéscsaba alatt található 

mély medencét, a lila szín már a miocénnél jóval idősebb ősi aljzatot ábrázolja. 
A fekete függőleges vonalak mélyfúrások helyeit jelölik

Ember alkotta objektum (Pusztaföldvár, Nagytatársánc) a Körös-vidéken

800 méteres vízkút 
a békéscsabai Árpád Gyógy- 

és Strandfürdő területén
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. . .több mint élménymagazin

   Szerző: Erdős Dániel   Szerző: Erdős Dániel
sáncok, sáncok, sáncok, 
földvárakföldvárakföldvárak

Az Alföld több ezer éves tanúi 2.Az Alföld több ezer éves tanúi 2.Az Alföld több ezer éves tanúi 2.

Bármennyire is hihetetlennek tűnik, a Körösök 
völgyében is találunk ókori építményeket, nem 

csak Egyiptomban – a piramisokat. A fellelhető régé-
szeti leletek szerint a Körösök völgyében 7500–8000 
évvel ezelőtt jelenhetett meg az ember. Az ember 
környezetátalakító tevékenysége azonban már ezekben 
az évezredekben, a késő neolitikumban, a kora közép-
ső bronzkorban is megmutatkozott, méghozzá olyan 
szinten, hogy napjainkban is meghatározó tájképi ele-
mekként tartjuk számon őket. Vidékünkön talán az első 
emberkéz által épített, az egyik korábbi lapszámban 
részletesen bemutatott kunhalmokról beszélhetünk, 
amelyek egyes típusaira a térszínből való kiemelkedésük 
révén lakódombként (tell) is tekinthetünk. Ezeket a lakó-
dombokat később sáncokkal, árkokkal erősítették meg. 
Ezeknek az erődített településeknek, domboknak a ma-
radványai a Körösök völgyében éppúgy megtalálhatóak, 
mint a középhegységeinkben. Az Alföldön azonban a 
földvárak többsége az ember intenzív tájátalakító tevé-
kenysége miatt ma már alig látszik. A pusztulóban lévő 
sáncok és árkok azonban így is őrzik a több ezer, több 

száz évvel ezelőtt itt élt népek emlékét. A sáncok, földvá-
rak rovatunk ezeknek az ősi földműveknek a történetét 
meséli el az ókortól a középkor végéig.

Földvárakról általában
– az ókortól a középkor végéig

Földvár alatt általában a védelmi funkciót ellátó sán-
cokkal körülzárt helyeket értjük, amelyek az őskortól a 
középkor végéig terjedő időszakban létesültek. A sáncok 
építésében nem csupán földet, de sok helyen fát, ha mód 
volt rá, követ is használtak.

A védművekkel körülkerített terület gyakran hatal-
mi központként is funkcionált, és a Körösök völgyében 
élő emberek mindennapi életében is fontos szerepet töl-
tött be. A földvár szó a középkor óta tűnik fel a törté-
neti forrásokban, és települések – például Pusztaföldvár 
– is őrzik azt a nevükben. Sajnos mára az intenzív me-

A bihari földvár, a terepen jól felismerhető sáncvonulata (pozitív antropogén felszínforma)

sáncok és árkok azonban így is őrzik a több ezer, több 

Gyöngyöspata – a sánc elszenesedett gerendái 
(forrás: Turcsányi I. (2009): Árpád-kori régészeti leletek Békés környékén. 
Kiadta: Családért Alapítvány, Békés. Békési Újság Kalendárium, 2009.)

A Nagytatársánc volt az első régészeti objektum, 
amelyről légi felvétel készült a kilencszáznegyvenes években 

(forrás: www.oroscafe.hu)
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   Szerző: Erdős Dániel

zőgazdasági és erdőgazdasági művelés miatt az egykori 
földvárak közül nagyon sok részben vagy teljesen eltűnt. 
Azok, amelyek megmaradtak, és domborzati elemként 
is azonosíthatók, történeti, kulturális örökségi, felszín-
alaktani, illetve tájképi értéket képviselnek, a természet-
védelmi törvény értelmében „ex lege” védettséget élvez-
nek, vagyis a törvény erejénél fogva védettek.

Az általánosan használt földvár elnevezés téves. Va-
lójában ezek a várak elsősorban fából épültek, mintsem 
földből. Építésük idején nem használták ezt a szót rájuk. 
Az erődítéseket a 11–12. században a latin civitas, a 13. 
századtól pedig a castrum szó jelölte. Szórványosan elő-
forduló magyar nevükön pedig várnak említik őket. A 
földvár kifejezést, amint ezt egy 14. század eleji adatunk 
is bizonyítja, csak a már elpusztult, használaton kívüli 
várakra alkalmazták. Ilyen értelemben tehát ma már va-
lamennyi ispáni várunk csak „földvár”. Virágkorukban 
azonban igen jelentős, a korabeli haditechnikával beve-
hetetlen erődítések voltak.

A bronzkor első felétől a közép-európai népesség 
nagy része olyan társadalmakban élt, ahol a földvár állt 
a középpontban, és ott zajlott a mindennapi élet. Ezek 
a települések főképp folyók és más természetes utak 
mellett helyezkedtek el, ezért megsarcolhatták az ott 
áthaladó kereskedőket. A magyar honfoglalás – a Kö-
rösök vidékén is – egybeesett a közép- és kelet-európai 
várépítés kezdeteivel. A korai magyar állam építészeti 

emlékei közé tartoznak az ispánsági földvárak 
maradványai (bihari földvár). A középkor végétől 
elsősorban háborúk, hadjáratok idején létesítettek 
földből készült (tábori) erődítményeket (pl. Nyer-
gesújfalu 18. századi földvára).

Földvárak típusai
Földváron több különböző vártípust értünk. 

Formájukat tekintve lehetnek kör, háromszög vagy 
négyszög alaprajzú egyszerű földvárak. A föld-
várak kisebb formái a gyűrűművek. Jellemzőjük, 
hogy átmérőjük kicsi, néhány tíz méteres kerek, vi-
szonylag magas, de vékony falazattal. A középkor 
végétől modern, külsőtornyos, rondellás és bástyás 
erődök (Szigetvár, Tokaj, Szolnok, Nagyvárad) is 

készültek földvár-technológiával, sőt az első füles bástyák 
Itáliában is földvár- és sánctechnikával készültek, amit 
magyar módszernek is neveztek Európában. A 19. század 
korszerű erődjeinek tetősáncai és várlejtői is földművek 
voltak, mivel a kőfallal ellentétben a tömör ágyúgolyók a 
földművekben aligha okozhattak kárt.

Földvárak építése, 
szerkezete

A Körösök vidékén a földvárak építésére általában a 
hegységek előterében álló alacsonyabb dombokat válasz-
tották ki. Építettek azonban folyók, folyóhátak mentén, 
nagyobb utak mellett vagy azok kereszteződéseiben. Az 
erődítmények építésénél követték a domborzati vonula-
tokat, így kevés egyforma méretűt és alakút találhatunk 
közöttük.

Elterjedésének fő oka, hogy a síksági területeken a 
fa volt kéznél mint nyersanyag, és nem a kő. A földvár 
építése olcsóbb és gyorsabb is volt, azonban folyamatos 
gondozást igényelt, ezért fenntartása 
drágább volt, mint a kő- és 
téglafalazaté.

A Pusztaföldvár közelében található Kistatársánc magaslata

gondozást igényelt, ezért fenntartása 
drágább volt, mint a kő- és 
téglafalazaté.

gondozást igényelt, ezért fenntartása gondozást igényelt, ezért fenntartása 
drágább volt, mint a kő- és 
téglafalazaté.

 A korai magyar állam építészeti emlékei közé tartoznak 
az ispánsági földvárak maradványai, így a bihari földvár is

A Fekete-Körös 
kanyarulatába épült 
Sámson vára Doboz 
település határában
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A terepen felismerhe-
tő árok, sánc vagy ezek 
együttes előfordulása 
(pozitív, illetve negatív 
antropogén felszínfor-
ma) egyaránt földvárnak 
minősül, amennyiben 
igazolható, hogy védelmi 
céllal létesült. A földvár 
zárt alakzatú (körsánc) 

vagy vonalszerű földmű-
vekből állhat. Amennyiben az 

objektum a Tvt.-ben szereplő bár-
melyik szempont szerint jelentőséggel 

bír, megfelel a földvár defi níciónak.
Az Alföldön elsősorban a bronzkorban létesül-

tek nagy számban körárokkal, sánccal erődített tele-
pek, települések. Az évszázadok óta tartó intenzív mező-
gazdasági művelés miatt a földművek a legtöbb esetben 
már nem azonosíthatók domborzati elemként, viszont 
mint régészeti lelőhely jelentős értéket képviselnek.

Jelentősebb földvárak 
a Körös-vidéken

A Békés Megyei Értéktárba 2017-ben kerültek be 
a Pusztaföldvár határában található késő bronzko-
ri – kora vaskori építmények (i. e. 900–800.), amelyek 
a Nagytatársánc és a Kistatársánc nevet viselik. A 
Nagytatársáncot vélhetően a kelet-európai pusztáról a 
Kárpát-medencébe beköltöző korai szkíták fenyegetése 
miatt emelték a környék lakói. A közel 12 hektáros ter-
mészetes magaslatot egyik oldalról az egykori Ős-Ma-
ros, a mai Száraz-ér vízrendszeréhez tartozó folyó hatá-
rolhatta. Ehhez a másik oldalról egy kettős földsáncból 
és vizesárokból álló erődítést építettek, így egy minden 
oldalról védett fennsíkot kaptak.

Nagyváradtól északra, Bihar települése mellett a 
Kösmő-patak mocsárvilága által védett terület a bronz-
korban is lakott volt. Nem zárható ki, hogy a mai is lát-
ható bihari földvár helyén már a magyar honfoglalás 
előtt is létezhetett valamiféle erősség. A magyarok be-
jövetele után épülhetett fel az 5 hektáron elterülő nagy 
méretű földvár, amely a 11. században a róla elnevezett 

A földvár el-
nevezés félrevezető, 

hiszen a földvárak szerkezetét 
valójában fából készült ácsolt kazetta-

szerkezet alkotta, épp ezért a földvárak állékony-
ságát a faszerkezet minősége határozta meg. A kész, 
általában 3–4 m magas fafalazat belsejét a faszerkezet 
előtt ásott árok földanyagával és kövekkel töltötték fel, 
alaposan megdöngölve. Az ilyen erődítéseknek három 
fő típusát tárták fel: a rostos sánc (Gyöngyöspata), ami-
nél a várfalra merőlegesen elhelyezett gerendák rétegét 
földréteggel váltakozva emelték a falat; a rácsos sánc 
(Abaújvár), a gerendarétegeket rácsszerűen rakták egy-
másra, önhordó szerkezetet alakítva ki, amit döngölt 
földdel töltöttek ki. A harmadik és leggyakoribb típus, 
a kazettás sánc (Pozsony, Moson, Sopron). A farácsozat 
kazettáinak oldalfala, a boronaházakhoz hasonlóan, hé-
zagmentes lett, az építmény külső kazettáit földdel töl-
tötték fel, a belsőket helyiségekként használták.

Az egyéb fa és föld erődelemeket, mint a palánk 
és a sáncműveket is a földvárak közé soroljuk. Külön-
böző kombinációk találhatóak a típusok között, ráadá-
sul a földvárak erősítésére palánkot és sáncműveket is 
használtak.

„Ex lege” 
védett földvár

A földvárak kiemelt természetvédelmi oltalmáról a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 
23. § (2) bekezdése rendelkezik.

A Tvt. a földvárakat a védett természeti területe-
ken belül a természeti emlék kategóriába sorolja. A 
földvárakra tehát mindazon szabályok vonatkoznak, 
amelyeket a Tvt. a védett természeti területek ese-
tében előír. Eszerint: „a földvár olyan védelmi céllal 
létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely 
azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként 
történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve 
tájképi értéket képvisel”.

vagy vonalszerű földmű-

történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve 
tájképi értéket képvisel”.
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A borsodi földvár kazettás szerkezetű nyugati sáncának rekonstrukciója, Novák Gy. nyomán 
(forrás: Wolf Mária: Északkelet-Magyarország ispáni 

várai. Herman Ottó Múzeum Évkönyv, 40. 194.)

A Nagytatársánc magaslata Pusztaföldvár közelében
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Békés megyében még egy ilyen 
név szerint ismert erősség van. 
Fábiánvára a Csárdaszállás–
Gyoma közötti országút észa-
ki oldalán fekvő Barát-ha-
lom elnevezésű rézkori kur-
gánra települt Árpád-kori 
kisvár volt.

Felvetődhet még a 
Murony melletti, sokak 
által ismert földvár is. A 
területet régóta Földvár-
nak hívják. A domb adta 
a nevet a körülötte lévő 
határrésznek, sőt Murony 
község megalakulása előtt 
– Békéshez tartozott – Bé-
késföldvár volt a neve. Ma 
már alig látszik, területe kb. 
100×100 méter, közepe mé-
lyebb, ezt négyszög alakban 
egy alig fél méter magas sánc 
veszi körül, mely a déli oldalon 
szakad meg, mintegy mutatva 
az egykori bejárat helyét.

Földvárak 
mint tájképi értékeink

A Körösök vidékén lévő földvárak természet- és tájvé-
delmi jelentősége a következőkből adódik össze.

• TÁJKÉPI ÉRTÉK: a környező térszínből kiemelke-
dő sáncok tájképi értéket képviselnek, de hegy- és domb-

vidékeinken is megjelenhetnek a földvárak karakteres 
tájelemként. Érvényesülésüket nagymértékben befo-
lyásolja a növényzet jellege, a felszínborítás.

• ÉLŐVILÁGVÉDELMI ÉRTÉK: a kunhalmok-
hoz hasonlóan ezek a mesterséges domborzati ele-
mek is hozzájárultak a terület természetes állapotára 
jellemző növényzet fennmaradásához. A földvárak 
sáncai szigetekként őrzik a természetes növénytár-
sulások maradványait, menedéket nyújtva a hajdani 
természetes vegetációt alkotó növényfajoknak.

A földvárak megőrzése, természeti és táji értéke-
inek fenntartása napjaink egyik legnagyobb kihívá-

sa, hogy megmaradjanak az utókor számára!

Témakövetés: www.korosvidek.blog.hu; 
www.facebook.com/korosvidek; 
www.instagram.hu/korosvidek

Fotók: Veres Zsolt, Erdős Dániel

ispánság (később vármegye), majd hercegség (ducatus) 
és püspökség (1061-től) központja lett.

Békés – a Békés megyének nevet adó település – tör-
ténete szorosan összefügg az ispánsági vár meglétével. 
A vár lokalizálásában azonban a mai napig eltérőek a 
vélemények kézzelfogható bizonyítékok híján. A néze-
tek két helyszín körül csoportosulnak: a Kastélynak ne-
vezett terület és a mellette lévő Kastélyzug vidéke és a 
mai belváros környéke, a két hajdani Körös (Fehér- és 
Fekete-Körös) összefolyása által bezárt szög.

A békési ispánsági vár szomszédságában találhatjuk a 
dobozi Sámson-várat. A várról okleveles adatunk nincs, 
de Doboz községet már 1075 óta említik, mint a királyi 
kondások faluját. Közvetlen környékén Kovalovszki Júlia 
régész sort kerített az erősség megkutatására is. A meg-
közelítőleg háromszög alakú sánc kb. 100 méter átmérő-
jű, magassága ma már csak átlagban 
egyméteres. Két helyen végeztek 
sáncátvágást, ennek ered-
ményei alapján építését a 
10–11. századra datálják. 
Gerincét sövényfalak 
közé döngölt, mintegy 
4 méter széles föld-
fal adja, a sövényfalat 
egymástól 50–80 cm-
re álló 20–22 cm vas-
tag cölöpökre fonták.

Az 5 hektáron elterülő nagy méretű bihari földvár

Békésföldvár területe már alig látszik, 
tőle északra két halom jelzi, hogy a terület évezredek óta lakott

A Sámson-vár 
sáncátvágásának 

eredményei alapján 
építését a 10–11. 
századra datálják

Fábiánvára a Barát-halom 
elnevezésű rézkori 
kurgánra települt 

Árpád-kori kisvár volt

inek fenntartása napjaink egyik legnagyobb kihívá-
sa, hogy megmaradjanak az utókor számára!
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. . .több mint élménymagazin

Vizek kötelékében: 
A KÖRÖS-VIDÉKI 

V ÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Szertetekintve a szelíd alföldi tájon, aligha lehet a ma emberének sejtelme a Körösök völgyének sík terü-
letein egykoron szabadon terjengő vizek mindenható uralmáról. Az akkori természetkörnyezeti állapotok 
kétségtelenül élhetetlenek lennének a civilizált kor számára és a lakóhelybiztonságtól a közlekedésig kény-
szerként befolyásolnák nemcsak mindennapi komfortjaikat, de ellehetetlenítenék a fejlődést előmozdító 
gazdasági tényezőket is.
Az a tény, hogy manapság már nem vagyunk kiszolgáltatva a természetes vizek szeszélyes hatalmának, 
azoknak az intézményesült vízügyi törekvéseknek köszönhető, amelyek a 19. századi vízszabályozásokkal 
vették kezdetüket, és a mai napig fenntartható módon szolgálják a társadalmi, nemzeti érdekeket.
A víz most is az egyik legmeghatározóbb természetkörnyezeti ügyünk. Állandó felügyeletet, törődés kíván, 
és a hozzá kapcsolt feladatok olyan komplexitását követeli, amely oldhatatlan köteléket képez a „vele” való 
együttélésben. Hogy mindezt kellőképpen átláthassuk, most induló sorozatunk vízügyi szemszögből igyek-
szik bemutatni a Körösök völgyét, ahol az ember nélkül még ma is a víz lenne az úr.

   Szerző: Körösök Völgye magazin szerkesztőség

A Körösök vízrajza
A vízzel mint korlátozottan rendelkezésre álló ter-

mészeti erőforrással folytatott gazdálkodás magalapo-
zása a természeti folyamatok megismerésével kezdődött. 
A több mint 200 éves múlttal rendelkező hazai vízrajzi 
hálózat létrehozásával és működtetésével sikerült elérni 
azt, hogy mind fejlettebbé vált a rendelkezésre álló fel-
színi és felszín alatti vízkészletek számbavétele, ismertté 
váltak a társadalom és gazdaság számára igénybe vehető 
vízmennyiségek.

A Körösök vízgyűjtő területe mintegy 27 537 km², 
ennek 53%-a Romániában van. A Magyarországon lévő 
47% a Tiszántúl nagy részét magában foglalja. Ezt a vi-
déket a 18–19. századi folyószabályozások előtt a kanyar-
gós, lassú, egymásba sok helyen átkötő, mocsárvilágba 
vesző, majd onnan újra előbukkanó folyóágak szövevé-
nye jellemezte. A térségben nagy volt az árvízi veszélyez-
tetettség, a mezőgazdasági termelés bizonytalansága, 
kicsi volt a termőterület, nehezek voltak a közlekedési 
viszonyok.

A békési duzzasztómű a Kettős-Körösön, háttérben Békés városával
(Fotó: Nemes Attila)

A hegyvidékek bő vízkészlete egykoron hatalmas 
területeket uralt az Alföldön (Fotó: Simon Ferenc)

Körösök Völgye – TÁ J  É S  K U LT Ú R A   
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Vízügyi múlt
II. József német-római császár, magyar és cseh ki-

rály 1783. április 20-án kiadta a magyarországi folyók 
hajózhatóvá tételéről szóló 3065. sz. rendeletét, amely 
a Helytartótanács feladatává tette a szükséges intézke-
dések megtételét. Erre a rendeletre hivatkozva kértek be 
jelentést az egyes vármegyéktől a területükön folyó vizek 
állapotáról, valamint hajózhatóságuk feltételeiről. Ezt 
követően Vízi és Építészeti Főigazgatóságot hozott lét-
re 1788-ban a Helytartótanács 
és a Magyar Királyi Ka-
mara alárendelt szer-
vezeteként, amelynek 
feladata a vízimunká-
latok előkészítése, lebo-
nyolítása, vélemnyezé-
se és ellenőrzése volt. 
Ezzel az intézkedéssel
kezdetét vette a vízügyi
államigazgatás. 

Mint az ország szá-
mos területén, 1845-ben 
Gyulán is társulatot hoz-
tak létre. Gróf Széchenyi 
István kezdeményezésé-
re megalakult a Körös-
Szabályozási Társulat, majd 1855-ig további nyolc kezd-
te meg a működését a Körös-vidéken, mint a területek 
tényleges gazdái.

A társulatok működése és tevékenysége nyomán 
megtörtént a folyók alföldi szakaszának töltésezése, a 
folyók településeken kívül helyezése, a túlfejlődött folyó-
kanyarulatok átmetszése, a mocsarak lecsapolása, ami 
a térség fejlődésének lehetőségét teremtette meg. Meg-
nőtt a terület népességeltartó képessége, a termőterület 
nagysága megtöbbszöröződött, a települések árvíz elleni 
védelme, létbiztonsága ugrásszerűen javult, fejlődésük 
felgyorsult, s új települések is kialakultak.

A Körös-vidék vízrendszerének grandiózus erőfeszíté-
seket követelő 19. századi szabályozásával azonban nem 
szűntek meg a vízügyi feladatok. A szabályozó társulatok 
feladataikban, szervezeti egységükben ugyan sok tekin-

tetben átalakultak, de a mai napig átfo-
góan felügyelik természetes vizeinket, 
igyekezve azok állapotát, viszonyait a 
kor elvárásai szerint alakítani.

A Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság 

(KÖVIZIG) 
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a dél-al-

földi régióban a Sebes-Körös bal parti, a Berettyó 
és Hortobágy-Berettyó közötti, valamint a Fehér-, 

Fekete-, Kettős- és Hármas-Körös menti területeken 
4108 km² működési területen 
látja el az állami vízgazdál-
kodási feladatokat. 

Az alapfelada-
tokat a területi 
vízgazdálko-
dás össz-
hangjának 
felelőssége 
határozza  
meg, melynek 
érvényesítése  
elsősorban az  
állami tulajdonú  
vízi létesítmények 
működtetésével, a területi jelenléttel, és a szakismeretek 
átadásával történik. Az igazgatóság gondoskodik a térség 
árvízvédelmi és belvízvédelmi biztonságáról, a környezeti 
és vízminőségi kárelhárítási feladatok ellátásáról. Üze-
melteti, fenntartja és fejleszti a kezelésében lévő vízgaz-
dálkodási létesítményeket. Ellátja az ivóvízbázisok védel-
mével, a vízrajzi tevékenységgel, a vizek szabályozásával, 
a vízi- és hajóutakkal kapcsolatos feladatokat. Működteti 

. . .több mint élménymagazin

   Szerző: Körösök Völgye magazin szerkesztőség

követően Vízi és Építészeti Főigazgatóságot hozott lét-
re 1788-ban a Helytartótanács 
és a Magyar Királyi Ka-
mara alárendelt szer-
vezeteként, amelynek 
feladata a vízimunká-

se és ellenőrzése volt. 
Ezzel az intézkedéssel
kezdetét vette a vízügyi

Mint az ország szá-
mos területén, 1845-ben 

Vízügyi Igazgatóság 

földi régióban a Sebes-Körös bal parti, a Berettyó 
és Hortobágy-Berettyó közötti, valamint a Fehér-, 

Fekete-, Kettős- és Hármas-Körös menti területeken 
4108 km² működési területen 
látja el az állami vízgazdál-
kodási feladatokat. 

A Körös-vidék vízborított és árvízjárta területei az ármentesítő 
és lecsapoló munkák megkezdése előtt (Térkép: A M. Kir. Földmű-
velésügyi Minisztérium Vízrajzi Intézete – Budapest, 1938.)

Kubikos- és mérnökgenerációk 
szálltak szembe a szabadon ter-
jengő vizek hatalmával (Székely-
hídi Attila festménye Bodoki Ká-
rolyról – Forrás: kovizig.hu)

rály 1783. április 20-án kiadta a magyarországi folyók 
hajózhatóvá tételéről szóló 3065. sz. rendeletét, amely 
a Helytartótanács feladatává tette a szükséges intézke-
dések megtételét. Erre a rendeletre hivatkozva kértek be 
jelentést az egyes vármegyéktől a területükön folyó vizek 
állapotáról, valamint hajózhatóságuk feltételeiről. Ezt 
követően Vízi és Építészeti Főigazgatóságot hozott lét-

A Körös-vidéki 

követően Vízi és Építészeti Főigazgatóságot hozott lét-

és lecsapoló munkák megkezdése előtt (Térkép: A M. Kir. Földmű-
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4108 km² működési területen 
látja el az állami vízgazdál-
kodási feladatokat. 

Az alapfelada-Az alapfelada-
tokat a területi 
vízgazdálko-
dás össz-

felelőssége 

meg, melynek 
érvényesítése  
elsősorban az  
állami tulajdonú  
vízi létesítmények 

4108 km² működési területen 
látja el az állami vízgazdál-
kodási feladatokat. 

Az alapfelada-Az alapfelada-
tokat a területi 
vízgazdálko-

meg, melynek 
érvényesítése  
elsősorban az  
állami tulajdonú  

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
gyulai székháza (Forrás: kovizig.hu)

A KÖVIZIG 
működési területe 
a Körösök vízgyűjtőjén (Forrás: kovizig.hu)
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a kezelői feladatok ellátásához szükséges laboratóriumo-
kat és információs rendszereket. Közreműködik a határ-
vízi feladatokban, a települési ivóvízminőség javításával 
és szennyvizek tisztításával kapcsolatos programokban, 
valamint a környezetvédelmi és vízügyi ismeretterjesztési 
tevékenységben. A vízügyi hatósági munkát szakértéssel 
és területi felügyeleti jelenléttel segíti. 

Az igazgatóság véleményezi a térségi rendezési, fejlesz-
tési terveket, koordinálja a vízgazdálkodást érintő kon-
cepciókat. Vízgyűjtő-gazdálkodási, hulladékgazdálkodási 
tervet, vízmérleget készít, közreműködik a szennyezés-
csökkentési intézkedési tervek kidolgozásában. Vagyon-
kezelői feladatokat lát el, gazdasági társasági alapítói jogo-
kat gyakorolhat, és szabad kivitelezői kapacitásával meg-
határozott mértékben vállalkozhat.

Munkája során együttműködik a társadalmi környe-
zettel, az önkormányzatokkal és a vízgazdálkodási tár-
sulatokkal. Feladatait a Gyulán lévő központja, a gyulai, 
szarvasi, szeghalmi szakaszmérnökségei és a Műszaki 
Biztonsági Szolgálata útján hajtja végre.

A gát- és csatornaőrök munkája a vízügyi szolgálat 
alapja. Az árvízvédelmi és belvízi létesítményeket, vala-
mint a környezeti állapotát 63 gát- és csatornaőr felügyeli.

Árvízvédelem
Az igazgatóság feladatai közül a társadalmi érdekek vi-

tathatatlanul az árvizek ellenei védekezést emelik elsőszá-
mú helyre, hiszen a Körös-völgy története egyben az árvi-

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

zek története. Az elmúlt évtizedekben a nagy Körös-völgyi 
árvizek során, különösen az 1966. évi jeges árvíz, valamint 
az 1970, 1974, 1980, 1981, 1995, 2000 és 2006 években a 
legmagasabb vízszintek többször meghaladták az addig 
észlelt maximumokat, és gátszakadásokat, elöntéseket is 

okoztak, illetve árvíztározásokat tettek szükségessé.
Az igazgatóság működési területének 69%-a mély-

ártér, melyet 340 km elsőrendű, ezen kívül 101 km 
másodrendű árvízvédelmi töltés véd az árvizek ellen. 
A töltések nagyrészt az 1800-as években épültek, az-

óta folyamatos a fejlesztésük. Jelenleg az árvízvédelmi 
fővonalak 0,3%-a van kiépítve az előírt biztonságnak 

megfelelő méretre. A védőképesség fejlesztése érdekében 
a további kiépítés, valamint a rendszeres karbantartás 
fontos feladat.

A folyók árvízszintjeinek emelkedése napjainkban is 
tovább tart. Az árvízvédelmi biztonság megteremtése ér-
dekében az 1970. évi árvizet követő időszakban szükség-
tározók épültek a Körösök völgyében. A Fekete-Körösön 
a Mályvádi, a Sebes-, és Kettős-Körösön a Mérgesi és a 
Fehér-Körösön utolsó-
ként megépült Kisdelta 
árvízi szükségtározók 
összesen 188 millió   
m³ ideig-
lenes 
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zek története. Az elmúlt évtizedekben a nagy Körös-völgyi 
árvizek során, különösen az 1966. évi jeges árvíz, valamint 
az 1970, 1974, 1980, 1981, 1995, 2000 és 2006 években a 
legmagasabb vízszintek többször meghaladták az addig 
észlelt maximumokat, és gátszakadásokat, elöntéseket is 

okoztak, illetve árvíztározásokat tettek szükségessé.
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másodrendű árvízvédelmi töltés véd az árvizek ellen. 
A töltések nagyrészt az 1800-as években épültek, az-

óta folyamatos a fejlesztésük. Jelenleg az árvízvédelmi 
fővonalak 0,3%-a van kiépítve az előírt biztonságnak 

megfelelő méretre. A védőképesség fejlesztése érdekében 
a további kiépítés, valamint a rendszeres karbantartás 
fontos feladat.

árvízi szükségtározók 
összesen 188 millió   
m³ ideig-
lenes 

Eligazítás 
az osztagtelepen 

(Forrás: kovizig.hu)

Árvízi védekezés a Körös-gátakon 2006-ban (Fotó: Tószögi György)

A 2015-ben korszerűsített Mályvádi 
árvízi szükségtározó vízbeeresztő mű-

tárgya (Forrás: kovizig.hu)

fontos feladat.

A folyók árvízszintjeinek emelkedése napjainkban is 

fontos feladat.

FŐVÉDVONALAK
I. rendű árvízvédelmi fővédvonalak

• Összes hossza: 340,167 km

• A töltésekbe beépített föld tömege: 

34 millió m³
• A 8 db árvízvédelmi szakaszon lévő

gátőrjárások száma: 47 db

• A fővédvonalakba épült keresztezések 

száma: 231 db

II. rendű árvízvédelmi művek

• Összes hossza: 103,661 km

• Beépített földtömeg: 3,8 millió m³ 

ÁRVÍZI SZÜKSÉGTÁROZÓK

1. Mérgesi
• területe: 1813 hektár

• kapacitása: 87,2 millió m³

2. Mályvádi
• területe: 3688 hektár

• kapacitása: 75,0 millió m³

3. Kisdeltai
• területe: 597 hektár

• kapacitása: 25,6 millió m³
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víztározó kapacitásukkal lehetővé teszik a kritikus mér-
tékű árvízszintek csökkentését. 

A Körösök vidékén időnként nagy kárt okozó vízhi-
ányok kiküszöbölésére elődeink által 100 évvel ezelőtt 
megfogalmazott koncepciók alapján épültek meg a Kö-
rös-völgyi duzzasztók. A bökényi, békési, békésszent-
andrási, gyulai és körösladányi duzzasztók teszik lehe-
tővé a mezőgazdaság számára az öntözést, az árvédelmi 
töltéseken kívüli vízterek, holtágak feltöltését, a vízi köz-
lekedést, a Tisza-völgyből átvezetett vízkészlet szétosz-
tását, a vizek területen tartását, az élővilág fennmaradá-
sát és a vizek jóléti hasznosítását. Duzzasztók nélkül a 
Körösök vidéke nyáron kiszáradt pusztává válna. 

Kisvizes időszakban a Körösök hasznosítható saját víz-
készlete összesen 4,7 m³/s, ezzel szemben a vízigény 40,2 
m³/s. A hiányzó vízkészletet a tiszai vízátvezetés pótolja.

Az Alföld legjobb termőterületein a vízhiányos idő-
szakban nélkülözhetetlen termelési tényező az öntö-
zés. Az igazgatóság kezelésében lévő öntöző főművek 
összkapacitása 73,2 m³/s, melyek közel 32 ezer hektár 
területre biztosítják az öntözővizet.

Az országban itt a legnagyobb a csatornasűrűség. Az 
igazgatóság kezelésében 3510 km állami tulajdonú bel-
vízcsatorna van. A csatornák vízelvezető képességének 
megtartása, folyamatos karbantartása fontos feladat. 
Az igazgatóság által üzemeltetett 87 db stabil belvízát-
emelő szivattyútelep és 59 db szivattyúállás 206,6 m³/s 
összkapacitással biztosítja az összegyülekezett belvizek 

bevezetését a befogadó fo-
lyókba. A belvíztározók 

21 millió m3 belvíz 
tározását és terüle-

ten tartását teszik 
lehetővé. 

A Körösök 
szabályozásának 
követ keztében 

kialakult folyami 
holtágak ma már 

szinte az egyedüli le-
téteményesei a hajdani 
vízi világnak, termé-
szetvédelmi szempont-

ból is jelentős értéket képviselnek és idegenforgalmi, tu-
risztikai szempontból is felértékelődtek. Az igazgatóság 
területén 64 db 5 hektárnál nagyobb holtmeder van.

Természetes vizeink állapotának meg- és kiismerése 
ma is zajló folyamat. Az utóbbi két évtizedben erősödő, 
vízügyi feladatellátással szemben támasztott igények – 
ahogy az elmúlt két évszázadban – a jövőben is szük-
ségessé teszik a vízügyi „társulatok” fejlődését, hogy a 
jövő társadalmi, szervezeti és szakmai kihívásai kap-
csán megfeleljenek annak az elköteleződésnek, amely a 
Körös-vidék olykor szelíd, olykor vad folyóinak vízügyi 
története során generációról generációra öröklődik. 
Cikksorozatunk következő részeiben ezekbe a „vízügyi 
történetekbe”, mint egy érdekes, tanulságos és olykor 
meghökkentő világba pillantunk majd bele. 

Körösök vidéke nyáron kiszáradt pusztává válna. 

bevezetését a befogadó fo-
lyókba. A belvíztározók 

21 millió m
tározását és terüle-

ten tartását teszik 
lehetővé. 

szabályozásának 
követ keztében 

kialakult folyami 
holtágak ma már 

szinte az egyedüli le-
téteményesei a hajdani 
vízi világnak, termé-
szetvédelmi szempont-

Kisvizes időszakban a Körösök hasznosítható saját víz-
készlete összesen 4,7 m³/s, ezzel szemben a vízigény 40,2 

Az Alföld legjobb termőterületein a vízhiányos idő-
szakban nélkülözhetetlen termelési tényező az öntö-
zés. Az igazgatóság kezelésében lévő öntöző főművek 
összkapacitása 73,2 m³/s, melyek közel 32 ezer hektár 

Természetes vizeink állapotának meg- és kiismerése 

lekedést, a Tisza-völgyből átvezetett vízkészlet szétosz-
tását, a vizek területen tartását, az élővilág fennmaradá-
sát és a vizek jóléti hasznosítását. Duzzasztók nélkül a 

BEMUTATÓHÁZAK, GYŰJTEMÉNYEK

A Körös-vidék meghatározó szerepet játszott a ha-

zai vízgazdálkodás fejlődésében, melyet nevezetes 

névsor és vízügyi létesítmények egész sora meg-

győzően igazol. Neves személyiségek, pl. Huszár 

Mátyás, Bodoki Károly, Beszédes József, Vásárhelyi 

Pál kamatoztatták képességeiket a Körös–Berety-

tyó-vidék népének biztonságos otthonáért. Múl-

tunk tárgyi emlékeinek megőrzése és bemutatása 

fontos feladat, hiszen elődeink munkájára épült a 

jelen, amely megalapozza a jövőt.

• Bodoki Károly Vízügyi Múzeum (Mezőberény)

• Peresi szivattyútelep és kiállítás (Mezőtúr)

• Gyulai tűs gát bemutató (Gyula)

• Dr. Mosonyi Emil-emlékszoba (Gyula)

• Táj-, víz- és fürdőtörténeti bemutatóház 

(TÁJVÍZHÁZ, Gyula)

BEMUTATÓHÁZAK, GYŰJTEMÉNYEKBEMUTATÓHÁZAK, GYŰJTEMÉNYEK

A békésszentandrási duzzasztó és hajózsilip a Körösök alföldi víz-
rendszerének legnagyobb vízlépcsője (Fotó: Tószögi György)

Vízmintavétel a Kondorosvölgyi-
csatornán (Forrás: kovizig.hu)

Vízügyi feladatellátás 
nélkül még ma is a víz lenne az úr 
(Fotó: Tószögi György)

 A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum (Mezőberény) a vízszabályozási 
munkáknak állít emléket (Fotó: Tószögi György)
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Több éve járok Magyarországon és a világban külön-
böző közösségi rendezvényekre. Tapasztalom, hogy az 
ország szinte minden szegletét, a legkisebb településeket 
is ellepték az ilyen események, amik sok esetben feszti-
válnak nevezik magukat jogosan vagy jogtalanul.

Mert mi is a fesztivál? Sokféle defi níció létezik, de ve-
gyük talán a legegyszerűbbet: közösségi ünnep.

Ez a szép és tiszta megfogalmazás bizony messze van 
a napjainkat uraló bevétel- és nyereségcentrikus (üzleti) 
fesztiválok szemléletétől, amik leginkább a fogyasztás 
„ünnepei”. De akkor mi a valódi út? Mert ha baj van, a 
vidéki ember (még) összeszalad, és megpróbál segíteni…

A közösségi működés alapjának mi, másként gondol-
kodók, az „együtt csináljuk” metódust tartjuk. Keressük 

   Szerző: Garay Éva

. . .több mint élménymagazin

az olyan együttléteket, melyek elsősorban a helyi közös-
ségek bevonására és a közösségi élmény megteremtésére 
való törekvést hangsúlyozzák. Feladatunk, hogy lassan, 
lépésről lépésre megpróbáljuk áthangolni magunkat egy 
nem növekedéskényszeres, hanem sokkal inkább közös-
ségalapú működési elvre, amelynek lényege, hogy a kor 
adta lehetőségeket maximálisan fi gyelembe véve, min-
dig akkorák legyünk, amekkorát a közösségünk és támo-
gatóink képesek összeadni. Olyasmi ez, mint egy nagy 
kaláka. 

Persze közel sem nem tartunk még itt. Nekünk jó ju-
hászként csak terelgetni kellene a nyájat, egyfajta rend-
szert fenntartani, betartatni, és közösen örülni az elért, 
megvalósult közösségi élményeknek. Emiatt már nem 
vágyunk bámészkodó, nézelődő közönségre, hiszen a 
cél nélkül érkező nem vagy nehezen találja meg a helyét 
nyüzsgő, szereppel bíró emberek halmazában.

A mai kor gyors változásokból adódó kihívásai meg-
oldási módszerek kitalálására sarkalják az adott kor 
emberét. Várhatóan a fesztiválszervezés területén is 
ez fog bekövetkezni. De még abban a kezdeti szakasz-
ban járunk, amikor még nincsenek kész megoldások. ban járunk, amikor még nincsenek kész megoldások. 

Körösök Völgye – K Ö Z Ö S S É G E K   . . .több mint élménymagazin

A jövô önfenntartó fesztiváljai
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   Szerző: Garay Éva

. . .több mint élménymagazin
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Az egyént és közösséget deformáló hatás ellenben egy-
re határozottabban látszik/jelentkezik. Az a feladat vár 
ránk, hogy úttörők legyünk a megoldások keresésében. 

2019 júniusában felsejlett a hír, hogy 
újra lesz Bioritmus Fesztivál. A csabai civil-
szervezetek és öntevékeny csoportok köz-
reműködésével közösen szerveződik egy 
egész napos családbarát rendezvény, ahol a 
helyi közösségeknek lehetőségük adódik a 
bemutatkozásra, az egymás közti kapcsolati 
hálók kialakítására. A cél hamarosan min-
denki számára világossá vált: egy VALÓDI 
közösségi fesztivált kívánunk létrehozni.

Ennek egyik fontos eleme a közösségek 
megszólítása volt. A közel 40 közösség re-
gisztrációja után egy találkozót szervez-
tünk, ahol együtt, közösen, közösségben 
kezdtük el felépíteni, tartalommal megtöl-
teni a fesztivált.

De honnan is indult el a kezdeményezés? Ennek hát-
teréről szervezőtársam, Gyebnár Péter, a Körösök Völ-
gye Natúrpark Egyesület projektmenedzsere fogalmazta 
meg gondolatait.

– Milyen előzménynek nyomán szerveződött meg a 
fesztivál?

– 2017-ben Békéscsabán készült egy komplex telepü-
lési felmérés, melyben megkérdezték Bé-
késcsaba lakosságát, hogy milyen 
típusú beavatkozást igényel-
nek az önkormányzat ré-
széről, és milyen segít-
ségre van szüksége a 
lakosoknak ahhoz, 
hogy településükön 
komplexebb életet 
tudjanak élni. A 
felmérés eredmé-
nye megerősítette 
azt, hogy az emberek-

nek szükségük van a közösségekre, a közösségi megmoz-
dulásokra, akciókra, szükségük van arra, hogy valahová 
tartozzanak. Erre épült fel a TOP 6.9.1.-16-BC1-2017-00001 
azonosítószámú „Helyi szintű komplex programok Békés-
csaba területén” elnevezésű projekt, mely olyan elemeket és 
lehetőségeket adott a helyi lakosoknak, hogy – az igények-
nek megfelelően – egy tartalmasabb, egészségesebb életet 
tudjanak élni.

– Milyen programok tartoznak a projekthez?
– A pályázatot a KVNE több partnerrel együtt való-

sítja meg. A projekt olyan programelemeket tartalmaz, 
melyek a lakossági igényeket erősítik és az öngondosko-
dást segítik. Számtalan sportprogram segíti az egészsé-
ges életmód és életvitel kialakítást, a kerékpáros közle-
kedést népszerűsítő programok, kiadványok szélesítik 
a kínálatot. Az öngondoskodás-képzés mellett kosárkö-
zösség létrehozását, a közösségi Vackor kert művelését 
és a közösségi fesztivál megvalósítását is célul tűztük ki.

– Mi a célja a közösségi fesztiválnak?
– A Bioritmus Fesztivál nem előélet nélküli. A bé-

késcsabai fesztiválok világát néhány 
igazán fi gyelemreméltó, szem-

léletében újszerű esemény-
nyel színesítve hét évvel 

ezelőtt szervezték meg 
utoljára. Annak el-
lenére, hogy Békés-
csaba bővelkedik 
pro g r a mok b a n , 
fesztiválokban és 
széleskörű aktív 

kulturális élet zajlik, 
azóta is hiányoznak a 

Ezen gondolatiság megoldásának egyik próbálkozása a 
Békéscsabán 2019 szeptemberében újjáéledő Bioritmus 
Fesztivál.

Egy fesztivál a fák alatt

Szervezői csapatszel� : Garay Éva, Gyebnár Péter, Gurbán Líviusz, 
Gérusné Hrabovszki Tímea, Pócsi Gabriella

2019 júniusában felsejlett a hír, hogy 

reműködésével közösen szerveződik egy 

– 2017-ben Békéscsabán készült egy komplex telepü-
lési felmérés, melyben megkérdezték Bé-
késcsaba lakosságát, hogy milyen 
típusú beavatkozást igényel-
nek az önkormányzat ré-
széről, és milyen segít-
ségre van szüksége a 

nye megerősítette 
azt, hogy az emberek-

– A Bioritmus Fesztivál nem előélet nélküli. A bé-
késcsabai fesztiválok világát néhány 

igazán fi gyelemreméltó, szem-
léletében újszerű esemény-

nyel színesítve hét évvel 
ezelőtt szervezték meg 

utoljára. Annak el-
lenére, hogy Békés-
csaba bővelkedik 
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kulturális élet zajlik, 
azóta is hiányoznak a 
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– Milyen témák jelentek meg a közösségi együttléten?
– A közösségi programok mellett helyi zene-
karok, fi atalokból álló együttesek mutathatták 

meg zenei tudásukat, számtalan gyermek-
programot szerveztünk a családok számára. 
Előadásokkal, bemutatókkal tarkítottuk a 
napot, fókuszba került az ipari kender szé-
leskörű hasznosítása, az egészséges táplál-
kozás, a gyermekneveléssel, -gondozással 
kapcsolatos téma is, valamint számtalan, a 

környezetvédelmet előtérbe helyező szem-
léletformáló beszélgetésbe is bekapcsolód-

hattak az érdeklődők. És persze ne feledjük a 
helyi termelők és terméket előállítók Ligeti vásárát 

sem, illetve az állatok mint életterápiás házi 
kedvencek jelenlétét sem.

– Merre tart tovább a Bioritmus 
Fesztivál?

– Úgy érezzük, a fesztivál nagyon 
jól sikerült, és nagyon tartalmassá 
sikeredett. Köszönettel tartozzuk az 
összes jelenlévő közösségnek, civil-

szervezetnek, egyénnek, önkéntesnek, 
akik segítették a megvalósítást. Sikerült 

elérnünk azt, hogy együtt tevékenyked-
tünk és együtt hoztuk létre a közösségi fesz-

tivált. Mondhatni egy valódi közösségi ünnepben le-
hetett részünk. 

Természetesen mindennek a fent említett projekt 
adott pénzügyi keretet. Hosszú távú célunk, hogy a fesz-
tivál egy pénzügyileg is önfenntartó rendezvény legyen, 
melynek alapja a közösségi alapú gondolkodás, ami a 
működésben is megnyilvánul. Tehát a tevékenységünk 
egyértelmű iránya a közösségi önfenntartás felé való 
haladás. A mostani rendezvény ennek nagyon jó ala-
pot adott, és ezt igyekszünk tovább építeni a jövőbe is. 

Azonban a szemléletformálás nem megy egyik 
napról a másikra. Ennek eléréséhez az egyik 

legfontosabb út a tudati átformálás, mely-
hez idő szükséges. Mi hiszünk benne, 
ezért megpróbáljuk, megtesszük azt, 
ami tőlünk telik. Aztán meglátjuk, 
hová jutunk. 

valóságban 
is közösségi ala-
pon szerveződő fesztivá-
lok. Célunk az volt, hogy 
egy bámészkodókból és 
a programot „fogyasztó” 
tömegből az együttmű-
ködésekre alapozó közön-
séggé változtassuk az fesz-
tivált, ezáltal egy megtartó 
közösséget építsünk, alakítsuk, 
formáljunk.

– Kiket szólítottatok meg?
– A fesztivált a helyi közösségek aktív bevonásával 

szerveztük. Témáink között a környezet- és egészségtu-
datos gondolkodás és életmód, a cselekvő szemlélet és a 
mai kor újszerű és innovatív lehetőségei szerepeltek. Egy 
olyan fesztivált álmodtunk meg, ahol helye van a cselek-
véseknek, amely egyben baráti, családi ünnep lehet, ahol 
az együttlét jó és felemelő érzéseket jelent. Maga a hely 
is csodás, hiszen a Széchenyi liget hangulatos, 
természtközeli környezetében minden 
adott ehhez. Ebbe a milliőbe azok 
a már régebb óta tevékenykedő 
helyi formális és informális kö-
zösségek, civilszervezeteket 
kaptak meghívást, amelyek 
a nyilvánosságot jelentő na-
gyobb fi gyelemben nem vagy 
ritkán részesülnek.
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– Milyen témák jelentek meg a közösségi együttléten?
– A közösségi programok mellett helyi zene-
karok, fi atalokból álló együttesek mutathatták 

meg zenei tudásukat, számtalan gyermek-
programot szerveztünk a családok számára. 
Előadásokkal, bemutatókkal tarkítottuk a 
napot, fókuszba került az ipari kender szé-
leskörű hasznosítása, az egészséges táplál-
kozás, a gyermekneveléssel, -gondozással 
kapcsolatos téma is, valamint számtalan, a 

környezetvédelmet előtérbe helyező szem-
léletformáló beszélgetésbe is bekapcsolód-

hattak az érdeklődők. És persze ne feledjük a 

valóságban 
is közösségi ala-
pon szerveződő fesztivá-

helyi termelők és terméket előállítók Ligeti vásárát 
sem, illetve az állatok mint életterápiás házi 

kedvencek jelenlétét sem.

– Merre tart tovább a Bioritmus 
Fesztivál?

jól sikerült, és nagyon tartalmassá 
sikeredett. Köszönettel tartozzuk az 
összes jelenlévő közösségnek, civil-

szervezetnek, egyénnek, önkéntesnek, 
akik segítették a megvalósítást. Sikerült 

elérnünk azt, hogy együtt tevékenyked-
tünk és együtt hoztuk létre a közösségi fesz-

tivált. Mondhatni egy valódi közösségi ünnepben le-

pon szerveződő fesztivá-

ködésekre alapozó közön-
séggé változtassuk az fesz-
tivált, ezáltal egy megtartó 
közösséget építsünk, alakítsuk, 

helyi termelők és terméket előállítók Ligeti vásárát 
sem, illetve az állatok mint életterápiás házi 

kedvencek jelenlétét sem.

pon szerveződő fesztivá-

Azonban a szemléletformálás nem megy egyik 
napról a másikra. Ennek eléréséhez az egyik 

legfontosabb út a tudati átformálás, mely-
hez idő szükséges. Mi hiszünk benne, 
ezért megpróbáljuk, megtesszük azt, 
ami tőlünk telik. Aztán meglátjuk, 
hová jutunk. hová jutunk. 

természtközeli környezetében minden 
adott ehhez. Ebbe a milliőbe azok 
a már régebb óta tevékenykedő 
helyi formális és informális kö-

Bioritmus Fesztivál
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A fesztivál hetében aggódva fi gyeltük az időjárást, 
mert szakadatlan esett az eső. Aggódtunk, hogy a sza-
badtérre szervezett közösségi együttlétünket elmossa a 
természet ereje. A fesztivált megelőző éjjel hallhattuk 
az ablakpárkányon az esőcseppek kopogását, mely fura 
mód egyrészt megnyugtatott, másrészt pedig alig vár-
tuk, hogy abbamaradjon.

A hajnalban ébredő természetben a Széchenyi liget fái 
ködös, szürke, nyirkos lepellel borították be a helyszínt, 
baljós képpel fogadva bennünket, szervezőket. Az esőáz-
tatta terepbejárás után szervezőtársammal, Péterrel egy-
másra néztünk, s nem tudtunk szólni semmit, csak any-
nyit: „Igyunk egy kávét…”

A félórás kávézás 
és válságstratégia végiggondolása után azt vettük észre, 
hogy az ébredő nap sugarai lassan felitatják a párát, re-
ményt és hitet adva, hogy talán mégis megvalósulhat a 
Bioritmus Fesztivál. 

A hajnali napsütésben életre kelt a liget. Érkeztek a 
közösségek tagjai, és mosolyogva biztattak bennünket: 
„Minden rendben lesz, Évi!” Meghatottan néztem, ho-
gyan alakul vidám serénységben a fesztivál helyszíne, ho-
gyan építik fel a közösségek a maguk kis fészkét, a sárga 
pólós i� ú közösségi szolgálatosaink hogyan pakolják a 
padokat, asztalokat, építik a sátrakat. Mindenki egyszer-
re dolgozott egy közös ügyért. Olyan volt a látkép, mint 
egy óriási hangyaboly, sok-sok szorgos, lelkes hangyával.

Tíz órakor szolid körülmények között hivatalosan meg-
nyitottuk, mondhatni újjáélesztettük a Bioritmus Fesztivált. 

„A Jóisten a kegyelmébe fo-
gadott bennünket!” – hang-
zottak a mikrofonban Péter 
szavai.

A vasárnapi napsütésben 
érdeklődve, mosolygós arc-
cal érkeztek a kicsik és na-
gyok, családok és baráti tár-
saságok, elindult a nyüzsgés. 
Mindenki csinált valamit, 
tette a dolgát vagy éppen 
pihent, napozott a kültéri 
babzsákon. A közösségek 
„élőben” mutatták meg tevé-
kenységeiket, kötöttek, hor-
goltak, varrtak, hímeztek, 
foltoztak, nemezeltek, festettek, néptáncoltak, a gyermek-

szekció megtelt leánykák és legénykék zsivajával, és a 
zenetéren megszólaltak az együttesek, szólisták, akik 
feldolgozásokat és saját dalokat egyaránt előadtak. 

A helyi termelők szívélyesen kínálták portékájukat 
az izgő-mozgó emberáramlatnak, a szalmabálákon ül-

dögélők a környezet- és klímavédelemmel, az egészséges 
táplálkozással és az ökológiai tudatossággal kapcsolatos 
előadásokat hallgathattak. Forgott a körhinta, a pónik és a 
segítő kutyusok is jól megfértek egymás mellett. Egész nap 
dolgozott a 3D nyomtató, vasalták a műanyag kupakokat, 
és a mediballt is kipróbálhatták a jelenlévők. Készült a hen-
na, és csodás hajfonatok csavarodtak egymásba. Persze a 
grafológia, a teaház, a táncmozgás és a színházi előadások 
sem maradtak el. A bőséges kínálat sok-sok aktív cselekvő 
és egymással beszélgető embert vonzott, akik az alászálló 
esttel csak lassan fogytak el a ligetből.

A nap legvégére, csak egy maroknyi ember maradt a 
fák alatt. Ők késő éjjelig a padokon ülve vagy szabadon 
táncolva, baráti hangulatban, az utolsó koncerthango-
kat hallgatva zárták le a 2019. évi Bioritmus Fesztivált…

Fotók: Tószögi György

„Minden rendben lesz, Évi!”
Bioritmus Fesztivál

„A közösségi együttlét és az alkotás csodákra képes! Támogat, megtart, bátorít, tudást és tapasztalatot 
ad. Csak együtt voltunk képesek erre. A közösségben megbúvó többletet sikerült felszínre hozni, és 
megmutatni azt, hogy valódi együttműködésben mire képesek a helyi civilek, közösségek. Köszönjük 
mindenkinek!” (Évi és Peti – főszervezők)

A félórás kávézás A félórás kávézás 
és válságstratégia végiggondolása után azt vettük észre, 
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. . .több mint élménymagazin

   Szerző: Garay Éva

 KörösKosár 

 (Vissza)út 
     a természetességhez

Bevezető gondolatok, 

      avagy amire most mindenképpen emlékezni érdemes…

   Szerző: Garay ÉvaSzerkesztőségi ajánlással!

Cikkünk a koronavírus okozta világjárvány kirobbanásával egy időben készült, 

így a következő oldalakon bemutatásra kerülő kezdeményezés, 

illetve az általa közvetített értékek még aktuálisabbak. Kérjük, olvassa figyelemmel!
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. . .több mint élménymagazin

   Szerző: Garay Éva
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Sosem felejtem el gyermekkorom szép emlékeit, 
amikor a nyári szünetet nagyszüleimnél töltöt-

tem unokatestvéreimmel. Rengeteg élményben, kaland-
ban lehetett részünk, többek között sokat játszottunk, 
tanultunk és dolgoztunk a kertben is. Ezen a varázslatos 
helyen mindennapos feladatokat kaptunk, melyek elvég-
zése nélkül nem indulhatott el a napi játék.

A sparhelt működéséhez fát kellet behordanunk 
a konyhába, a kerti teendőink között szerepelt 

a csíkos, kemény hátú krumplibogarak összegyűjtése a 
zöldellő levelekről, a hullott gyümölcsök összeszedése, a 
„folyondár” – ahogy nagytatám nevezte – tépése a pipik-
nek, a tyúkólban lévő tojások szakajtóba gyűjtése, Samu 
malac moslékának megkeverése, Csöpi kutya ellátása és 
a kert terményeinek „szüretelése”. Visszagondolva sosem 
elégedetlenkedtünk (csak a „puha testű” krumplibogara-
kat nem szerettük). Tudtuk mi a feladatunk, és már gyer-
mekként is tettük a dolgunkat, persze mindig gyorsan, 
hogy mihamarabb elő tudjuk venni a disznótoros asztalt 
és pingpongozhassunk rajta. 

Nagyszüleimnél 
természetes je-

lenség volt a kerti és a 
háztáji munka. Miköz-
ben játszottunk, a nagy-
mamán a konyhából 
egyszerűen csak kikiál-
tott nekünk, ha valami 
kellett a napi ebéd elké-
szítéséhez. – Gyerekek! 
Hozzatok egy gyökeret 
zölddel a leveshez! – 
visszhangzik bennem a 
mondata. És ekkor mi 
versenyt futva szalad-
tunk, hogy ki ér vissza 
hamarabb a kertből a 
petrezselyemmel. 

Fontos emlékként él bennem a tízóraik és az 
uzsonnák menete is. Sosem volt bőség és válo-

gatás. Általában egy-egy szelet zsíros kenyeret kaptunk 
azzal a mondattal, hogy a hozzávaló zöldséget – paradi-
csomot, uborkát, újhagymát – azt magunk szedjük le/
ki frissen a földből és együk meg a kenyérhez. Micsoda 
Kánaán volt! Svédasztal terült elénk a kert terméseiből. 
Sohasem felejtem a nap érlelte piros paradicsom, az üde 
újhagyma, a lédús őszibarack és a darázscsípésekkel teli 
mézédes szőlő ízét!

A háztájiban minden megtermett a mindenna-
pokhoz, sőt még több is, hiszen nagymamám 

– már akkoriban is – minden szerdán és szombaton 
hajnalban felpattant a biciklijére, és ment a békéscsabai 
piacra árulni a megtermelt „felesleget”. Persze nagyon 

vártuk haza, mert mindig kaptunk valami kis meglepe-
tést, amit a piacról hozott nekünk. Ahogy növekedtem, 
én is csatlakoztam hozzá, és zsebpénzemet gyarapítva 
kínáltam a saját kertünkben megérett cseresznyét, mál-
nát, naspolyát. 

Azonban felnővén egyre-másra teltek az évek, és 
ezek az élmények észrevétlenül tova- és eltűn-

tek. Az emlékeket már csak „bezzeg” időként emlegetem 
magam is és sajnálkozom, mert egyre nyilvánvalóbb, 
hogy mennyi értékkel bírtak. Ma már világosan látom, 
hogy a ránk szabott feladatok és a játék elválaszthatatlan 

elegyében megszerettük a természetet, meg-
tanultuk becsülni a háztáji munkát, megért-
hettük az önellátó gazdálkodás fontosságát, 
mint egy, a mainál sokkal természetesebb 
életmód alapjait.

Szerencsésnek mondhatom magam, 
mert mindezt megéltem. Így saját ta-

pasztalatomból szemlélhettem, ahogy nagy-
mert mindezt megéltem. Így saját ta-mert mindezt megéltem. Így saját ta-mert mindezt megéltem. Így saját ta-mert mindezt megéltem. Így saját ta-mert mindezt megéltem. Így saját ta-

pasztalatomból szemlélhettem, ahogy nagy-pasztalatomból szemlélhettem, ahogy nagy-pasztalatomból szemlélhettem, ahogy nagy-pasztalatomból szemlélhettem, ahogy nagy-
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Családi fotó a Garay-portán 
– Békéscsaba, Kastély utca,
1960-es évek

Apai nagymamám, Hankó Judit kerékpárral, a piacozás egykor általános 
eszközével – Telekgerendás, 1930-as évek

Anyai nagymamám, 
Fazekas Julianna saját 

tyúkudvarukban – 
Csabaszabadi, 

1930-as évek

Apai nagyszüleim, 
Garay János 
és Hankó Judit, 
háziállataik 
között 
– Békéscsaba, 
Kastély utca, 
1940-es évek
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Néhány éve érezhetően megnőtt a ter-
mészetesebb életmóddal szimpatizálók tá-
bora, amely folyamatban lökéssze-
rű impulzusként jelentkezett a 
2020-ban kirobbanó koronaví-
rus-világjárvány sokak számára 
életmódváltást sürgető hatása. 
Tömegek érdeklődnek ma már 
a helyi termékek iránt, és egyre 
többen szeretnének a régi ér-
tékrendek szerinti, nagyszüleink 
világában még hétköznapinak szá-
mító életformák, az abban fellelhe-
tő tradicionális tudás felé fordulni.

Az új trendek megjelenésével egyre mé-
lyebb rétegeiben alakul át a szemlélet is. Meg-

szüleink életformája az utóbbi évtizedekben 
– és különösen években – mind hangsúly-
talanabbá vált. Ahogy felborultak a régi ér-
tékrendek, eltűnt a természetes harmónia, 
és helyette hideg, életidegen, felgyorsult 
életmód uralta el világunkat, melynek árát 
– meggyőződésem – majd most kezdjük 
szenvedni igazán. Azt, hogy mindig roha-
nunk, de mégis szűkös időből kell gazdál-

kodnunk, hogy a munkaidőn túli családi idő beszűkült, 
hogy otthon már arra is egyre kevesebb az igény, hogy 
saját magunk készítsük el ételeinket, nemhogy azt még 
meg is termeljük. 

A kamrakultúra hanyatlását kiváltó tényezők ösz-
szetettek, de néhány mindannyiunk számára 

nyilvánvaló. A hipermarketek elképesztő választékot 
kínálva csábítják az embereket a vásárlásra, idénytele-
nül is hozzá lehet jutni az idényjellegű élelmiszerekhez, 
mégpedig megfi zethető áron. Évtizedekig boldogan 

élveztük ezt a kényelmes bőséget, még annak ismere-
tében is, hogy ezek az áruk akár másik kontinensről is 
származhatnak, bizonytalan minőséget és sokszor csak 
ránézésre kívánatos, valójában silány terméket jelentve 
asztalunknak. Idő kellett, hogy rájöjjünk, hiába a verhe-
tetlen külcsín, minőségben egy sem veheti fel a versenyt 
a háztáji terményekkel, legyen az gyümölcs, zöldség, 
méz, lekvár, tojás, kenyér, hús és még lehetne sorolni. 
Addigra azonban az egykori konyhakertek helyét már 
legtöbb helyütt zöld pázsit, díszfácskák és virágoskert 
vette át. Amíg korábban szinte minden kertes háznál 
tyúkok kapirgáltak, és sertéseket tartottak, ma már a 
falvak nagy részében is csupán házi kedvenceket, kutyát, 
macskát találunk.

Az új trendek megjelenésével egyre mé-
lyebb rétegeiben alakul át a szemlélet is. Meg-
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jelentek a tudatos fogyasztók, a tudatos vásárlók. 
       Cselekvésükben és döntésükben fő hangsúllyá 

vált az egészségtudatosság, az igény 
a biztonságos élelmiszerekre, a 

tartósítószer-mentes, nagyanyá-
ink konyhájából ismert ízekre. 
Fontossá vált, hogy mivel táp-
láljuk szeretteinket, és lényeges 

szempont lett a termelővel való 
közvetlen, személyes kapcsolat 
is, amely tovább növeli a háztáji 

termékek iránti bizalmat. A silány 
tömegtermékektől való elfordulás 

visszahozta a minőség, az egyediség, 
a valódi ízek, a szezonális termékek, a 

hagyományos készítési módok szerepét. 

Vegyél helyit, egyél helyit! 
Vegyél helyit, egyél helyit! 
Vegyél helyit, egyél helyit! 

– egy új fogyasztói generáció

Néhány éve érezhetően megnőtt a ter-
mészetesebb életmóddal szimpatizálók tá-
bora, amely folyamatban lökéssze-
rű impulzusként jelentkezett a 
2020-ban kirobbanó koronaví-
rus-világjárvány sokak számára 
életmódváltást sürgető hatása. 
Tömegek érdeklődnek ma már 
a helyi termékek iránt, és egyre 
többen szeretnének a régi ér-
tékrendek szerinti, nagyszüleink 
világában még hétköznapinak szá-
mító életformák, az abban fellelhe-
tő tradicionális tudás felé fordulni.

Az új trendek megjelenésével egyre mé-
lyebb rétegeiben alakul át a szemlélet is. Meg-

jelentek a tudatos fogyasztók, a tudatos vásárlók. 
       Cselekvésükben és döntésükben fő hangsúllyá 

vált az egészségtudatosság, az igény 
a biztonságos élelmiszerekre, a 

tartósítószer-mentes, nagyanyá-
ink konyhájából ismert ízekre. 
Fontossá vált, hogy mivel táp-
láljuk szeretteinket, és lényeges 

szempont lett a termelővel való 
közvetlen, személyes kapcsolat 
is, amely tovább növeli a háztáji 

termékek iránti bizalmat. A silány 
tömegtermékektől való elfordulás 

visszahozta a minőség, az egyediség, 
a valódi ízek, a szezonális termékek, a 

hagyományos készítési módok szerepét. 

– egy új fogyasztói generáció– egy új fogyasztói generáció

78-84_koroskosar_HU.indd   80 2020.07.05.   22:27:54



KörösKosár – (Vissza)út a természetességhez Körösök Völgye – S Z E M L É L E T  É S  J Ó  G YA K O R L AT O K        

81

A tudatos vásárlók zöme 
előnyben részesíti a helyi 

termékeket

– egy új fogyasztói generáció

A fent nevezett negatív folyamatok veszélyeiből és 
következményeiből okulva, a szemléletváltás ab-
szolút bizonyítékaként számos mozgalom/kez-
deményezés indult útnak (világszerte), amelyek 
igyekeznek a fogyasztókat bizonytalan eredetű, 
ellenőrizetlen technológiával termelt, hosszú 
és környezetszennyező módon célba jutatott 
élelmiszerek helyett a rövid ellátási láncok (rel) 
révén termékekkel ellátni. Magyarországon is már 
számos lehetőség létezik, amelyekkel a termelők egyé-
nileg vagy összefogva, esetenként civilszervezetek segít-
ségével érhetik el a fogyasztókat.

Helyi termékekre alapuló 

     rövid ellátási láncok 

   a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

                              
                      kezdeményezésébenKörösök Völgye Natúrpark Egyesület

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület elkötele-
zett a fent említett szemléletváltásban, ezért olyan 
élelmiszer-ellátási láncok kiépítésébe kezdett, ame-
lyekben:

a vásárlók éppen annyit vesznek, amennyire 
szükségük van,

a vevők tisztában vannak azzal, hogy a terméke-
ket ki és hogyan állította elő,

a közvetlen értékesítés lehetővé teszi, hogy a ter-
melők/gazdák méltányos árat kapjanak, a vá-
sárlók pedig megfi zethető áron jussanak kiváló 
minőségű termékhez,

a helyi termelői kör által a szállítás költsége, il-
letve annak környezetre gya-

korolt káros hatása mi-
nimális.

A Ligeti Vásár minden hónap második szombatján 
kerül megszervezésre a békéscsabai Széchenyi ligetben 
található Körösök Völgye Látogatóközpontban. A han-
gulatos környezetben lévő árutér a helyi kis- és ősterme-
lőket segíti abban, hogy portékájukat a gazdaságukhoz 
közel tudják értékesíteni olyan vásárlók számára, akik 
garantáltan jó minőségű élelmiszerhez kívánnak jutni. 
A felek a rendszeres találkozás lehetőségekként hosszú 
távú személyes kapcsolatokat alakíthatnak ki egymás-
sal. Alkalmanként 15–25 helyi termelő árusít különféle 
termékeket, többek között zöldségeket, gyümölcsöket, 
sajtokat és egyéb tejtermékeket, aszalványokat, méze-
ket, növényi olajokat, szörpöket, lekvárokat, kolbászo-

kat, szalámikat, kézmű-
ves szappanokat és 

egyéb kézműves 
termékeket. A 
kezdeménye-
zés fontos ele-
meként gyer-

mek-, családi, 
valamint egyéb 

közösségi progra-
mok kísérik a vásárt.

a vásárlók éppen annyit vesznek, amennyire 
a vevők tisztában vannak azzal, hogy a terméke-



a közvetlen értékesítés lehetővé teszi, hogy a ter-



a helyi termelői kör által a szállítás költsége, il-
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KörösKosár 

bevásárló közösség

KörösKosár 
az egészséges táplálkozásért:

Sok-sok gondolkodás, korai 
kezdeményezés, tapasztalat-

szerzés és képzés után, a Körö-
sök Völgye Natúrpark Egyesület 

együttműködő közösségeivel elhatároztuk, hogy 
összegyúrjuk azt, amink van, és alakítunk Békéscsa-
bán egy bevásárló közösséget, amelyet KörösKosár 
névre kereszteltünk el. Más kezdeményezésekhez 
hasonlóan (dobozrendszerek, szatyorközösségek, 
batyuközösségek) a KörösKosár bevásárló közösség 
is a helyi termékekhez való hozzájutás alternatív 
módjaként, a rövid ellátási lánc egyik formájaként 
az újszerű gondolatiságot igyekszik megtestesíteni 
korunk jellemzően üzleties fogyasztói világában.

A KörösKosár egy olyan kezdeményezés, amely el-
sősorban:

KAPCSOLAT a termelő és a fogyasztó között,
segíti a TUDATOS vásárlást,
HETENTE friss, egészséges élelmiszerekhez jut-

tatja a fogyasztót,
a vásárló, a termelő és a szervező számára is 

ugyanazért fontos: támogatja az EGÉSZSÉ-
GES, FENNTARTHATÓ ÉLETET!

sősorban:

KAPCSOLAT a termelő és a fogyasztó között,
segíti a TUDATOS vásárlást,
KAPCSOLAT a termelő és a fogyasztó között,
HETENTE friss, egészséges élelmiszerekhez jut-

segíti a TUDATOS vásárlást,
HETENTE friss, egészséges élelmiszerekhez jut-
a vásárló, a termelő és a szervező számára is 



fi nomabb, zamatosabb,
természetesebb ízek

magasabb vitamin- 
és nyomelemtartalom

helyi kiskerti kultúrákban 
megtermelt egészség

az egészséges táplálkozásért:

fi nomabb, zamatosabb,


helyi kiskerti kultúrákban helyi kiskerti kultúrákban 

magasabb vitamin- 


vidékfejlesztési 
törekvések 
támogatása

a lakosság élelmiszer-
önellátásának javítása

vidékfejlesztési 
a lakosság élelmiszer-

Sok-sok gondolkodás, korai 
kezdeményezés, tapasztalat-

szerzés és képzés után, a Körö-
sök Völgye Natúrpark Egyesület 

szerzés és képzés után, a Körö-

A KörösKosár alapító  csapata 
(Pócsi Gabriella, Gérusné Hrabovszki 
Tímea, Garay Éva, Gurbán Líviusz)

KörösKosár nyitónap 
Békéscsabán a Körösök Völgye Látogatóközpontban

erősebb 
közösségi szel-
lemre, kör-
nyezetbarát 
magatartásra, 
aktívitásra
ösztönzés

az évszakok-
kal harmoni-
záló élelmiszer-kínálat

rövidebb szállítási útvonal, csökkenő 
környezeti terhelés

kevesebb csomagolóanyag/újrahaszno-
síthatóság

háztáji kultúrából kiszoruló régi ha-
szonnövény- és haszonállatfajták 
fennmaradása

az évszakok-
kal harmoni-

az évszakok-

KörösKosár 

a környezetvédelemért,  egy élhetőbb éltért:

erősebb 

kal harmoni-
záló élelmiszer-kínálat

rövidebb szállítási útvonal, csökkenő 
környezeti terhelés

kevesebb csomagolóanyag/újrahaszno-
síthatóság

háztáji kultúrából kiszoruló régi ha-
szonnövény- és haszonállatfajták 
fennmaradása

rövidebb szállítási útvonal, csökkenő 

kevesebb csomagolóanyag/újrahaszno-

háztáji kultúrából kiszoruló régi ha-



KörösKosár 
a helyi gazdaság erősödéséért:

rövidebb szállítási útvonal, csökkenő 

háztáji kultúrából kiszoruló régi ha-
kevesebb csomagolóanyag/újrahaszno-
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A KörösKosár elsősorban egy közös-
ségi alapra épülő kezdeményezés, ame-
lyet nem a gazdasági és kereskedelmi 
célú profi tszerzés, hanem a mindenki 
számára megvalósuló méltányosság 
elve motivál. Ennek érdekében közössé-
günk vállalja, hogy csak olyan termelő-
ket fogad soraiba, akik valódi, minőségi 
munkával hozzák létre a termékeiket. 
Nem terheljük az árakat kereskedelmi 
árrésekkel, ezáltal nem sérül az elvégzett munka meg-
fi zethetősége. Szemléletformáló programokon való je-
lenlétet és részvételi lehetőséget biztosítunk, különböző 
termelői kóstolókat szervezünk, nyitott gazdálkodások-
ban gondolkodunk a helyi termékek még közvetlenebb 
megismeréséért. Erősítjük a fogyasztók és a termelők 
kapcsolatát, hogy a személyes ismeretség révén szoros 
bizalmi kapcsolat jöhessen létre. Minden helyi termék-
hez tartozik egy helyi történet is, melyek megosztásával 
színesítjük a közösségi élményt. 

Azt gondoljuk, hogy minden olyan döntés, ami a he-
lyi termékeket előtérbe helyezi, a jövőt szolgálja. Akkor 
lehetünk hatékonyak, ha közösségünkben mindenki a 
fenti elköteleződések szerint végzi a dolgát, és igyekszik 
bele- és visszasimulni a természetesség szerinti rend-
be. Hiszünk abban, hogy a KörösKosár Mi magunk va-
gyunk!

Körösök Völgye – S Z E M L É L E T  É S  J Ó  G YA K O R L AT O K        
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KörösKosár 

= közösség

árrésekkel, ezáltal nem sérül az elvégzett munka meg-
fi zethetősége. Szemléletformáló programokon való je-

Kistermelők a diverzi� káció útján c. tanulmányúton vehettek részt 
az érdeklődők a KVNE és a NAK együttműködésében 

– Helyszín: Eszter tanya, Csorvás

Csatlakozz Te is a KörösKosár bevásárló közösséghez! 

– facebook.com/groups/koroskosar/

Bővebb információ: 

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület – korosoknaturpark.hu

Webshop: www.koroskosar.hu

– Helyszín: Eszter tanya, Csorvás

Miért jó a KörösKosár Nekem?

HA TERMELŐ VAGYOK – online értékesítési le-
hetőséghez jutok, miközben tovább árulom a ter-
mékeket a már megszokott módon.

HA VÁSÁRLÓ VAGYOK – otthon, akár az esti 
órákban is leadhatom minden héten a rendelé-
sem, így friss, szezonális zöldséghez, gyümölcshöz 
jutok első kézből.

HA ÖNKÉNTES VAGYOK – egy szuper csapat ré-
szese lehetek egy jó ügyet szolgálva.

VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNY:
„A KörösKosár azért nagyszerű kez-

deményezés, mert helyi és egyben 
szezonális. Nekem azt is jelenti, 
hogy fi nomabb, ízesebb. Jó érzés, 
hogy a helyieket támogatom a vá-
sárlásommal, és hozzájárulok a 
környezeti terhelés csökkentéséhez. 
Kevesebb csomagolóanyaggal is 
megúszom, mintha szupermar-
ketekből vásárolnék. Ami nagyon 
tetszik, hogy erős benne a szemé-
lyesség. Jó érzés tudni, hogy honnan 
érkezik az, amit megeszel. Piacon 
nem szeretek tülekedni az emberek-
kel, így ez egy sokkal kényelmesebb 
megoldása a vásárlásnak. És az idő 
spórolása is benne van.” 

(Koszecz Anna – dieteikus)

Fotó: Boldog Gusztáv
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          bevásárló közösségben
                              

          bevásárló közösségben
                              

          bevásárló közösségbenHelyei 
       termelők 
                              

          bevásárló közösségben
                              

          bevásárló közösségben

„2013-ban kezdtem piacra és rendezvényre járni a 
termékeimmel, melyek lekvárból, szörpből és egyéb 
ínyencségekből tevődnek össze. Ezek saját termesztés-
ből származó virágokból és gyümölcsökből, a természet 
járása szerint begyűjtött gyógynövényekből készülnek. 
Termékeink alapanyagát saját gazdaságunkban műtrá-
gya- és vegyszermentesen neveljük. Hét termékem a Kö-
rös–Maros Nemzeti Park védjegyével is elismert.

A KörösKosárhoz történő csatlakozásomban fontos 
motiváló erő a tudatos vásárlás és az egészségalapú ét-
kezés támogatása. Számomra mindig fontos volt, hogy 

tudjuk, mit eszünk, mivel 
tápláljuk gyermekein-
ket és szeretteinket. 
Nem kényszerít sem-
milyen nyomás arra, 
hogy tömegterméket 
termeljek. Ha nem fogy 
el a készletem, akkor az a 
családom asztalán hasznosul. 
Örülök, hogy tevékenysé-
gemmel hozzájárulha-
tok a tudatos vásárlás 
kialakításához.”

„A többgenerációs családi kisgazdaság 13 éve műkö-
dik. Már a nagyszülők is állattenyésztéssel foglalkoztak, 
így beleszülettünk a gazdálkodásba. Magyar tarka és jer-
sey teheneink tejéből készítünk adalékmentes tejterméke-
ket, sajtokat, krémjoghurtokat, és a savót is feldolgozzuk. 
Célunk, hogy jó minőségű, egészséges élelmiszert állít-
sunk elő. A legelésző tehénkék, bocik – akiket munkatár-
saknak tekintünk – szó szerint jó alapot adnak hozzá.

A KörösKosár az életfelfogásunkhoz és életmódunk-
hoz nagyon közeli kezdeményezés. Nagyszerű dolog, 

hogy együtt, közösségben gondolkodunk, és nem csak 
fogyasztókban. Nekünk fontos az, hogy ta-

lálkozzunk a vásár-
lókkal, beszélgessünk 
velük, kapcsolatot te-
remtsünk, elmondjuk, 
hogy a termékek hogyan 
készülnek, mit tartalmaznak, 
és miért egészségesek. Em-
berközeli, közvetlen, kis 
léptékű és nem a keres-
kedelemből származó 
anyagi haszon az elsőd-
leges szándék. Örülök, 
hogy tagjai lehetünk a 
KörösKosárnak!”

                              
          bevásárló közösségben

                              
          bevásárló közösségben

                              
          bevásárló közösségben

                              
          bevásárló közösségben

                              
          bevásárló közösségben

Herczegi Ízek  
– Herczeg Aranka kistermelő (Békéscsaba)

„A többgenerációs családi kisgazdaság 13 éve műkö-

Gabóca Sajtműhely  

– Csontos Jánosné kistermelő (Gyula)

„A Fürjtanya családi hagyo-
mányokon alapuló gazdálkodás, ahol 

átlagosan 100 fürj nevelkedik. 
Többféle termékkel igyekszem 
gazdagítani a kínálatomat. 
Gazdaságomban elsősorban 
különféle pácolt, illetve füs-

tölt fürjtojások készülnek, melyek üveges kiszerelésben 
kaphatók. Jelenleg két termékem viseli a nemzeti park 
védjegyét. Továbbá kínálok nyers fürjtojást, valamint idő-
szakosan tisztított, konyhakész fürjet is.

A KörösKosár egy olyan szervezet, amely végre ösz-
szefogja a helyi termelőket és segíteni próbál nekünk. 
Fontos, hogy találkozhatok a többi termelővel, hasznos 
ismeretséget köthetek, és magam is a termelői közösség 
része lehetek, hiszen mindig van mit tanulni egymástól. 
Köszönöm, hogy tagja lehetek a KörösKosárnak!”

84

                              
          bevásárló közösségben

                              
          bevásárló közösségben

                              
          bevásárló közösségben

                              
          bevásárló közösségben

                              
          bevásárló közösségben

                              
          bevásárló közösségben

Fotók: Garay Éva, Tószögi György

tölt fürjtojások készülnek, melyek üveges kiszerelésben 
kaphatók. Jelenleg két termékem viseli a nemzeti park 
védjegyét. Továbbá kínálok nyers fürjtojást, valamint idő-
szakosan tisztított, konyhakész fürjet is.

Ezüst Fürjtanya   
– Krizsán Tibor 

kistermelő 

  (Szarvas-Ezüstszőlők)

hogy tagjai lehetünk a 
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   Szerző: Gurbán Líviusz – Illusztrálta: Gulyás Sára
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Emil és Lenke – A vadon gyümölcsei 1.
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„M egállt a kocsi, és apa segített kipa-
kolni Egon papának és az ikreknek. 
Mint rendesen, ezúttal is egy hét ka-

landozás várt rájuk a vadonban. Egon papáéknak ugyan-
is volt egy kis eldugott faháza a hegyek között legalább 
másfél óra járásnyira mindenféle emberlakta vidéktől. 
Még Egon papa apukája építette a boldog békeidők-
ben, ahogy azt gyakran emlegették. Idén azonban Klári 
mama nem tartott velük, mert kifi camította a bokáját, 
és a doktor szigorú ágynyugalmat rendelt neki.

– Szervusztok! Vasárnap kora délután itt vagyok ér-
tetek. Aztán semmi csínytevés vagy 
nyaktörő mutatvány! – köszönt el 
apa, miközben beindította az autót.

– Ne aggódj, gondom lesz a gye-
rekekre – válaszolt Egon papa hal-
vány mosollyal az arcán.

– Épp erre gondoltam... – kacsin-
tott apa és elhajtott a girbegurba 
földúton, ami a házikóhoz vezetett.

Míg Egon papa életet 
lehelt a kisházba, a gyere-
kek birtokba vették a kertet.

– Nem találkozta-
tok az elemózsiás ládá-
val? Elképzelésem sincs, 
hogy hova tehettem – kia-
bált ki a házból Egon papa.

– A kertben nincs, már min-
dent átkutattunk – vetette oda Lenke. 

– A kisházban sincs – mondta Egon papa, és egyre 
inkább balsejtelme támadt.

– Már emlékszem. A műhelyben felej-
tettem, ahogy pakoltam ki a kocsiba. Nagy-
anyátok sosem fogja észrevenni.

– Akkor most mi lesz? Éhen halunk? – 
kérdezte Emil kétségbeesetten, és elmor-
zsolt egy könnycseppet az otthon maradt 
csokis kuglóf gondolatára, amit Klári mama 
még melegen csomagolt el nekik.

Emil és Lenke – A vadon gyümölcsei 1.

„M

A vadon
      gyümölcsei 1.

– Szervusztok! Vasárnap kora délután itt vagyok ér-
tetek. Aztán semmi csínytevés vagy 
nyaktörő mutatvány! – köszönt el 

– Ne aggódj, gondom lesz a gye-
rekekre – válaszolt Egon papa hal-

– Épp erre gondoltam... – kacsin-
tott apa és elhajtott a girbegurba 

– A kisházban sincs – mondta Egon papa, és egyre 
inkább balsejtelme támadt.

tettem, ahogy pakoltam ki a kocsiba. Nagy-
anyátok sosem fogja észrevenni.

kérdezte Emil kétségbeesetten, és elmor-
zsolt egy könnycseppet az otthon maradt 
csokis kuglóf gondolatára, amit Klári mama 
még melegen csomagolt el nekik.
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– Megeszi a fene! És egyébként is, a faluban min-
dent be tudunk szerezni, amire csak szükségünk 
lehet.

– A faluban? De hiszen ott még egy bolt 
sincs – vágta rá Emil.

– Bolt az csakugyan nincs – mondta 
egyetértően nagyapa. – Viszont ma már 
nem járjuk meg a falut. Ráadásul még ott-
hon megbeszéltem Frédivel, hogy ma eljön 
hozzánk vacsorára.

Frédi bácsi Egon papa gyermekkori ba-
rátja volt, a gyerekek kedvence. Azt beszé-
lik, hogy születése óta ki sem tette a lábát 
a faluból, mégis annyi mindent tudott a világ 
dolgairól, hogy a gyerekek órákig tudtak csüggni a 
szavain. Nagypapa mesélte, hogy Frédi bácsi apukája 
a gróféknál volt kertész még a háború előtt. Ott 

laktak a kertészlak-
ban, csupán egy 
perc járásnyira a 

ka s té ly 
t ö b b 

száz éves fákkal körülvett épületétől. A 
folyton édesapja nyomában bóklászó kis 

Frédi olyan mohó kíváncsisággal vetette 
bele magát a világ megismerésének soha 
véget nem érő folyamába, hogy a grófék 
is felfi gyeltek rá, és megengedték, hogy 
beüljön az órákra, amiket Hóstáti pro-
fesszor tartott a Frédivel egykorú Kál-
mán úrfi nak.

Frédit főleg a nyelvórák érdekelték, 
meg a természetismeret. Aztán a háború 

után a grófék elmenekültek, és Frédi bácsi 
tanulmányai is félbe szakadtak, de még ma 

is kedélyesen eldiskurál a kastélyhoz látogató 
német és francia turistákkal. Sőt, a faluban az a 

hír járja, hogy néha ti-
tokzatos külföldi cso-
magokat kap.

– Fogjátok ezt a 
két kosarat! – szólt ki 
nagypapa a kamrából, 
miközben lázasan ku-
tatott valami után.

– Megvagy végre! 
– emelte magasra di-
adalmasan a kezében 
tartott felismerhetet-
len gubancot és vala-
mi hálófélét. – Indul-
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hatunk – tette hozzá a kamrából kifele jövet, de az 
ikrek földbegyökerezett lábbal bámultak utána.

– Mégis hová? – kérdezte kórusban Emil és Lenke.
– Az erdőbe. Összeszedjük a vacsorához valót. Isme-

rek egy-két jó helyet a környéken. Remélem, nem hagy 
cserben az emlékezetem – válaszolta Egon papa kissé 

merengőn.
Ahogy elindultak az erdő 

irányába Egon papa elme-
sélte az ikreknek, hogy gye-
rekként hogyan akadtak rá 
az erdőt járva Frédi bácsi-

val és Kálmán úrfi val Fáni néni 
kunyhójára. Külsőre egy elhagya-

tott toldott-foldott kalyibának 
tűnt, de betérve egy mágikus 

birodalom tárult eléjük, ami hosz-
szú évekre magával ragadta a fi úkat. A 
kalyibának ugyanis minden zugát, 
minden falát és szegletét nö-
vények borították. Hol szárít-
va, hol aszalva, hol füzérben, 
hol kazalban, kemencepad-
kán, gerendák között, egyszerűen 
mindenhol. Fáni néni mindnek ismerte 
a nevét, a hatását, hogy hol és mikor le-
het szedni, mire kell alkalmazni. És tu-
dományának nagy részét a fi úknak is 
megpróbálta átadni közös gyűjtő-

útjaikon. Így zajlott 
ez minden évben 
tavasztól őszig, 
mindaddig a kü-
lönös napig, ami-
kor Fáni néni eltűnt. 
Üzenet és nyom nélkül.

Elindultak hát hár-
man az erdő irányába, és 
most már az ikrek is tud-
ták, hogy Fáni néni lába 

nyomán járnak. Az erdő szélén csipkebogyót és kö-
kényt találtak. Azzal szedték meg a kosarukat. Amíg 
a gyerekek a gyümölcsöt csipkedték az ágakról, nagy-
papa egyre csak a földet vizslatta. És kisvártatva rá is 

talált arra, amit az em-
lékei alapján keresett: 
egy kis csokor bara-
bolyra, pontosabban 
csemegebarabolyra. 
(Tudod, ez amolyan 
gyökérzöldség.)

Az erdőben gombát ke-
restek, és találtak is kései laskát meg ízletes 
vargányát. A tisztáson vadkörtét, útközben 
bükkmakkot rágcsáltak.

Amint elértek a patakhoz, fény derült a 
gubanc szerepére is. Nagypapa egy hosz-

szú ágat kanyarított le a bicskájával, 

88
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majd elkezdte fa-
rigcsálni. Miután a 
zsineget is rákötötte, 
a kövek alját kezdte 

el szemlézni. Mind-
járt a harmadik alól 

két vastag gilisztát bá-
nyászott elő. Az egyiket 

ráfűzte a horogra és már 
dobta is be a vízbe. Alig telt bele néhány percbe, és az 
első pisztráng már a hálóban volt.

Az ikrek ünnepi asztalt varázsoltak az er-
dőben szedett és a vacsorához fel nem hasz-
nált gyümölcsökből, ágacskákból, míg 
nagypapa az utolsó simításokat vé-
gezte az ételeken.

Épphogy elkészültek, betop-
pant a vacsoravendég is.

– Egon, te vén lókötő! – ki-
áltott fel köszönés helyett Frédi 
bácsi, ahogy meglátta a terített asz-
talt és megérezte az ínycsiklandozó il-
latokat. – Csak nem valami fl ancos étteremből hozattál 
vacsorát?

Amint jobban szemügyre vette a feltálalt ételeket, 
könny gyűlt a szemébe.

– De hiszen az baraboly, amott meg vadkörte – sut-
togta alig hallhatóan, és bár senki se mondta ki, min-
denkinek Fáni néni jutott eszébe.

Vacsorázni kezdtek, de Frédi bácsi egyre nyugta-
lanabbul pillantgatott táskájára, amit széke karfájára 
akasztott érkezéskor.

– Mi a bajod, Frédi? Nem ízlik az étel? – kérdezte 
aggódva Egon papa.

– Jaj, dehogynem, minden remek, csak… nem hagy 
nyugodni egy csomag, amit a mai napon kaptam. Éppen 
mielőtt elindultam ide hozzátok. Tudod, hogy Kálmán 
küld néha könyveket Angliából, de ez most más. Egy 
rongyos, régi újságba csomagolt üres könyvecske volt a 

dobozban, se címzés, se üzenet, csak egy 
kopott, üres könyv – válaszolta Frédi, 
majd elindult a táskájához, és elővette a 
rejtélyes küldeményt és az asztalra tette.

Egon papa kezébe vette a könyvet, 
hogy alaposabban szemügyre vegye, hát-
ha észrevesz valami jelet, ami az eredetére 

utal, de hiába forgatta és lapozgatta, nem 
talált semmi árulkodót. Mindösszesen annyit állapí-
tott meg, hogy az újság, amibe csomagolták 1949. 
júniusi példány. Ekkor Lenke vette magához a köny-
vet. Ahogy ferdén magasra emelte, hogy végigpör-
gesse a megsárgult lapokat, a gerinc mögül egy 
gondosan összehajtott papírlap csúszott elő. 
Mindannyian döbbenten néztek az asz-
talra, ahová a papír esett.

Frédi bácsi óvatosan 
kihajtogatta a papirost. 
Egy levél volt…

majd elkezdte fa-majd elkezdte fa- Vacsorázni kezdtek, de Frédi bácsi egyre nyugta-
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. . .több mint élménymagazin

A dévaványai Hagyományőrző Nők Egye-
sületének – többségében nagymama 

korú – tagjai gyakorlott  házasszonyok. Ta-
lán ennek is betudható, hogy a gasztronómi-
ai hagyományok megőrzése, felelevenítése 
és továbbadása, egyike elsődleges céljaik-
nak. A családi asztalon túl, igyekeznek szélesebb körben is továbbéltetni a ványai 
ízeket, amire minden évben kiváló alkalmat ad a dévaványai Folkműhely Egyesület 

nagysikerű verse-
nye (Kádár Ferenc 
Népzene és Nép-
táncverseny), ame-
lyet a település szü-
löttének, a furulyafaragás 
és nádsípon való játék mesterének, Kádár 
Ferencnek az emlékére rendeznek. A ha-
gyományőrző asszonyok ennek apropóján 
idén is maguk készítették el a vendégvá-
ró finomságokat. Ezúttal két jellegzetesen 
dévaványai paraszti étellel is kedvesked-
tek, amelyek a régmúlt konyhaasztalán igen 
gyakran tálalásra kerültek. Az egyesület el-
nöke, Varga Istvánné Oláh Irén a sütés-fő-
zés közben elevenítette fel a tanyasi, vidéki 
élet mindennapjait.

– Vidéken a paraszti életnek a gasztronómiában is megvoltak a jellegzetes hagyományai, szokásai. Nagy-
anyáink a konyhában azzal gazdálkodtak, amit megtermeltek. Abból főztek, ami a konyhakertben, az udva-
ron megtermett. Egy részüket télire kamrába és vermekbe 
tárolták be. Tartottak jószágot is, amelyeket szintén élel-
miszerkészlet céljából feldolgoztak. Nem volt bevásárlóköz-
pont, legfeljebb egy kis vegyesbolt, ahol az alapvető konyhai 
alapanyagokat megvásárolták. Nem volt hűtő, nem volt fa-
gyasztó, ezért a tartósítás számtalan formáját ismerték (füs-
tölés, sózás, szárítás, aszalás, vermelés), ez pedig lehetővé 
tette, hogy a zöldségek, a gyümölcsök, a hús- és tésztafélék 
szinte egész évben az asztalra kerülhessenek.

A virradattól napnyugtáig tartó nehéz fizikai mun-
ka megkövetelte, hogy az alapanyagokból kiadós, 

laktató ételek készüljenek, ami nagy feladatot rótt a háziasszo-
nyokra. További fontos szempont volt, hogy a háziasszony – az 
5-6 gyermek nevelése és a ház körüli munka, sőt időnként a me-
zőgazdasági (mezei) munka mellett – nem tudott órákat a főzés-
sel foglalkozni. Ezért nemcsak laktatónak kellett lennie az étel-
nek, hanem olcsónak, ízletesnek és gyorsan elkészíthetőnek is. 
Ilyen volt a laposborsó leves és a tarkedli is.

ízeket, amire minden évben kiváló alkalmat ad a dévaványai Folkműhely Egyesület 
nak. A családi asztalon túl, igyekeznek szélesebb körben is továbbéltetni a ványai 
ízeket, amire minden évben kiváló alkalmat ad a dévaványai Folkműhely Egyesület 

nagysikerű verse-
nye (Kádár Ferenc 
Népzene és Nép-
táncverseny), ame-
lyet a település szü-
löttének, a furulyafaragás 
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Az egyesület székhelye a  régi Kossuth utcai 
vagy más néven „csepegős iskola” épülete

Varga Istvánné Oláh Irén (Irénke) 
és  Berta Istvánné (Manyika)

a hagyományos ványai ízek őrzői és éltetői

A paraszti világban elsősorban a saját termények 
kerültek felhasználásra az ételkészítés során

  Szerző: Garay Éva
„Eltörött már a mázas csésze, 
Ángyomasszony megver érte
Ne bántson kend ángyomasszony
van még több is a piacon…” 
        Kádár Ferenc: Eltörött már a mázas csésze… (részlet)
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Körösök Völgye – K Ö R Ö S - V Ö L G Y I  Í Z E K  

A laposborsó egy igen régi fajta borsóféle, amelyet nagymamáink előszeretettel főztek. A 
laposborsó nem azonos a csicseriborsóval és a felesborsóval, bár sokan azt hiszik. Hívják még 
szeges borsónak is. Manapság már nagyon ritkán lehet kapni a piacon, mivel nem éri meg ter-
meszteni, ugyanis egy hüvelyben csak 2-3 mag terem. Jószerint csak idős nénik vagy bácsik 
árulják. A főzni való laposborsót édesanyám mindig az asztalra öntötte és mi, gyermekek, az 
ujjunkkal szépen kiválogattuk, hogy a léha és sérült szem ne kerüljön a levesbe.

Hozzávalók:
• személyenként kb. fél marék laposborsó
• 2 db petrezselyemgyökér
• 2 db sárgarépa
• 1 db kis fej hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• ízlés szerint só
• bármilyen füstölt húsféle vagy

         füstölt csontos rész egészben főzve

A levesbetéthez (csipetkéhez):
• 1 egész tojás
• 10 dkg liszt

Sokan sokféleképpen nevezték. Minden elnevezés mögött egy apró, kerek, aranyló bar-
nára sült habkönnyű fánk áll. Nagyon kedvelt tésztaféle, kiadós levesek után nagyszerű étel. 
Nagyanyáink konyhájának edénykészletében még gyakran használt eszköz volt a kerek, 
speciális, félgömb alakú mélyedésekkel kialakított tarkedlisütő. Sok háztartásából már ki-
szorult ez a sütőedény, ezért egy sima serpenyőben is el lehet készíteni a � nomságot

Hozzávalók:
• 0,5 liter tej
• 2-3 egész tojás
• csipet só
• 1 evőkanál cukor
• 2,5 dkg élesztő
• liszt

A lisztet egy tálba mérjük. Az élesztőt a langyos, kevés 
cukros tejben felfuttatjuk – vagyis a tejet megmelegítjük, 
beleszórunk 1 evőkanál cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt 
és 3-4 percig pihentetjük. A pihentetés után beleöntjük az 
élesztős tejet a lisztbe, hozzáadjuk a maradék cukrot, bele-
keverjük a tojást és a sót. A hozzávalókat egy fakanállal ala-
posan összedolgozzuk. Kb. 6-7 percig keverjük a tésztát, 
míg galuskánál kicsit keményebb tésztát kapunk. Letakar-
juk egy konyharuhával, és meleg helyen 30 percig pihen-

tetjük. A tarkedli készítésénél nem kell tartani attól, hogy 
könnyen „megfázhat”, mert a megkelt, pihentetett tészta 
azonnal kisütésre kerül. Ennek folyamataként olajos kanál-
lal bő forró zsiradékba szaggatjuk és mindkét oldalát 1-2 
percig pirosra sütjük. A tarkedlit eredetileg sertészsírban 
sütötték, és frissen, azon melegében fogyasztották. Vaníli-
ás porcukorral meghintve tálaljuk, de ízesíthetjük többféle 
házi lekvárral, fahéjas cukorral vagy mogyorókrémmel is.

Jó étvágyat mindenkinek!

ujjunkkal szépen kiválogattuk, hogy a léha és sérült szem ne kerüljön a levesbe.

• személyenként kb. fél marék laposborsó

         füstölt csontos rész egészben főzve

• 1 evőkanál cukor
• 2,5 dkg élesztő

szorult ez a sütőedény, ezért egy sima serpenyőben is el lehet készíteni a � nomságot

A lisztet egy tálba mérjük. Az élesztőt a langyos, kevés A lisztet egy tálba mérjük. Az élesztőt a langyos, kevés tetjük. A tarkedli készítésénél nem kell tartani attól, hogy A lisztet egy tálba mérjük. Az élesztőt a langyos, kevés tetjük. A tarkedli készítésénél nem kell tartani attól, hogy 

Laposborsó leves füstölt hússal

Tarkedli vagy talkedli 

  Szerző: Garay Éva

Varga Istvánné  Oláh Irén 
(Irénke) receptje alapján

Berta Istvánné (Manyika) 
receptje alapján

Laposborsó

Varga Istvánné  Oláh Irén Varga Istvánné  Oláh Irén 

Berta Istvánné (Manyika) Berta Istvánné (Manyika) 

Rántás által falósabb az étel

A megkelt tésztából 
„lepkekönnyű”, 
aprócska fánkokat 
szaggatunk

A kiválogatott borsót megmossuk, tiszta vizet öntöttük rá, 
és ázni hagyjuk. A füstölt húst vagy csontot is jól megmossuk, 
ha nagyon sós, kicsit áztatjuk, majd feltesszük főni. Mikor már 
jó „félfővésben” van, beletesszük a laposborsót, a feldarabolt 
zöldségeket, egy kis fej hagymát (valaki egészben teszi bele, 
s amikor kifőtt az íze, kiveszi belőle). Sózni csak akkor szüksé-
ges, ha a füstölt belevaló nem elég sós. A borsó főzési ideje 
hozzávetőlegesen annyi, mint a zöldségeké, ezért mindent 
egyszerre főzzünk össze a hússal. Míg fő, egy tojás és liszt fel-
használásával tésztát gyúrunk és elkészítjük a levesbetétet, a 

csipetkét. A tojást beleütjük egy kisebb tálba, majd fokozato-
san hozzákeverjük a lisztet, és ízlésnek megfelelő mennyiségű 
sót teszünk hozzá. Amikor szépen összeállt kissé keményebb 
állagú tésztává, kicsit állni hagyjuk, és az ujjainkkal csipkedve 
kiszaggatjuk. Majd amikor a hús és a borsó is puha, beletesz-
szük a levesbe. Legvégül zsírból és lisztből rántást készítünk, 
amelybe pirospaprikát teszünk. Kicsit hagyjuk hűlni, és a le-
vesbe keverjük. Főzzük még 5 percig, hogy a rántás besűrítse 
a levest, majd amikor a csipetkék teljesen megfőttek (feljöt-
tek),  tálalhatjuk is a laktató ételt.
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