
et Tiszameer is met 127 km'? het
op één na grootste meer van
Hongariie en ligt in het oosten

van Hongariie. Het meer heeft geen na-
tuurlijke oorsprong, maar is in de iaren
'70 van de 20e eeuw gemaakt door de
mêns. De bedoeling was een irrigatie-
systeem te ontwikkelen voor de Grote
Hongaarse Laagvlakte. Er werd een dam
meteen wateÍreservoir in de rivierdeTisza
gebouwd bii Kiskóre en rond 1978 werd
het niveau van het water met 1,5 - 2 meter
verhoogd. Het laatste deel van het plan,
êên verdeíe verhoging van het water-
peil met 1,5 tot 2 meter, werd nooit uit-
gevoerd. Na een evaluatie van het irri-

gatieplan werd het idee van het Tisza-
meer gêboren voor het veiligstellen van
de Hongaarse zoetwateÍvoorraad, de be-
scherming van het milieu en de ontwik-
keling van het toerisme.

HetTiszameerwordl gevoeddoor
dê rlveÍ de Tisza, d e langs het
meeÍsÍoornl. DeTisza s de bê
langÍijkste zijrivieí van de Donau.
De ivler ontspÍingl in de Beski-
den op OekraÉns grondgebied
ên hêefi de Wiiie en de ZwaÍte
Tisza as bronrivieÍen,
Vanaf Tiszabecs n hel nooÍd-
oosien van Hongarije vormt de
Tisza25 kilometeÍ lang de gÍens
tussen Hongarije en Oekralne,
VanaÍ szalmárcseke slroomt de
T szazevenlig k lornelerdooÍHon-
garije, waarna de Szamos in dê
Tisza uitkornl. Na Lónya volgt
weer een gÍenstraiect: 17 kilo-
meler gÍens met Oekraine en
dan 5 klorneler met Siowakje.

Hierna buigl de Tisza bijna S0
gíaden af naaÍ het zuiden. Ze
slroomt langs het beroemdeTo-
kai, voedl het T'szameer en vel
volgt haar weg langs de indus-
Íiestad Szolnok en de univeÊ
siteitsslad Szeged. Bij Szeged
síoomt de Tisza de Vajdaság
(Vojvod na)in en mondt na 160
kilomeler tussen Ujvdék (Novi
Sad) en Belgrád (BelgÍado) uil
in de Donau.

Bijzondere wáterwereld
We mogen blilzijn dat het laalste
deel van hei iÍÍigalleplan nooii
werd uilgevoeíd, Dat had bete-
kend dat de ei andjes dle in hetT -
szameer llggen onderwaler had-
den gestaan- Nu vorrnenze een
belangÍ ike naluuÍlijke leeÍomge-
vlng voor vogels en dieren als

De bescherrnde íietveiden van
het Tiszavalki-bekken aan de
noordkant van hel meef huisves-
ten bljzondeÍe vogelsoorten als
de keizeraÍend, wiisiaairarend
en schÍeeuwaÍend. HieÍ ligl rnld-
den in lrel meeÍ dwars dooÍ hei
rei  een holten wandelpad. In
de zomei kan hel eÍ bloedheet
worden, orndat de broeier ige
waÍmle iussen het Íiet blíft han'
gen. Het wande pad ls al leen
per veerboolje bereikbaarvanLr I

Aan het eind van het pad staan
lwee houlen huisles. Vanuit de
huisjes heeÍl u een prachtig u l-
zicht op dit dee van het Tisza'
valkbekken, de brug over de
Tisza en natuurlijk de voges en
wateÍlelies. Aan hetandere eind
van het pad is een uitkijkioren
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sporicomp ex. Er zijn binnen-en
buitenbaden, een grole zonne
weide, een goÍslagbad en er
is een medisch cenÍum. Het
water ln de thermaabaden van
dit moderne badcomplex bevat
iodium. Bezoekers van de theF
maalwaleren kunnen k ezen uit
walerlernpeíaluren van tussen
de 32 en 40 graden.
De meesteiongeÍen komen ech
ter vooral voor hel plezieÍ van
het golÍslagbad en om kastanje-
bruin le bakken in de lelle zon.
Wie nog enerq e over heeÍI, kan
op de atlei ekbaan achler hei
zwernbad rondjes gaan Íennen,
oÍ een parlijlje voelba spelen op
hel voetbalveld. UiieraaÍd ont
breken ook de langós-en pala-
csintakramen niet, dus u hoeft
geen honger le lijden ljdens het

KarnpeerdeÍs kunnen lerechl op
de lheÍmaalcamping, 300 meter
vande ngangvanhetzwembad.
De camping is in 2004geopend
en u belaalt slechts HUF 5000
per dag voor 2 personen en
een caíavan. Dit is inc usieÍ de
loegang tol het zwembadl

sóÍt
Even bLrilen TiszaïÍred, bij de
aÍsag r lching Egyek, igl  een
slukje van de oude zoulrolte. Dit
was in de 19e eeuw de belang
rijksle handelsÍoute van Debie
cen naaÍ Boedapest. De roulels
vernoemd naar het be ang rljkstê
arlikelrzoul. Hel zoul werd mel
boten aangevoerd vanai [,]ára

maros en in TiszaÍiÍed oP boe
Íenwagens geladen, van daar
ging het rnet paard en wagen
verder naar Boedapest.
De Íoule loopt van oosl naar
wesl mei aÍ en loe eên kronke
waaÍ men om 0e moeíasranoen
heen moesl. In dejaren 30 van
de voÍige eeuw zijn er wegên
aange egd, behalve opeen stuk-

voor een oveÍzichl van bovenal
over deze bijzondeÍe wateMe

Porl Albalrosz
PoÍt Albatrosz s een havenije
n Tiszalijred. Er gl een batiefj
kano's, íoeibolen en motolbool-
les. Hiervandaan kunt u meleen
Hongaarc sprekende gids een
lochtoverde Tiszaen een slukje
van het Tiszameer rnaken. De
g dsen zijn echie natuurlietheb
beÍs en kunnen vee vertellen
oveÍde I ora en iauna in dit deel
van het meer, Van speedbolen
zijn ze mindergecharrneerd, om-
datdie de rusl ,  de voges en de

Erqens ha verwege stopi de gids
bij een eilandje. op hel eiland
ls een pad ui tgehakl iussen
oe rneer oan een eeuw oLroe
wilgenbomen. Een deel van
de bomen wordt overwoekerd
door 150 jaar oude wijnranken,
die met de eersle bezoekeÍs
mee hieíheen zijn verhulsd. Na
een halÍ  uurt je wandelen op
het eiland eindigen we bj een
eeuwenoud meert je.  De íusl
en de stilÍe zijn oveÍweldlgend.
Ooievaars en reigers vooÍzien

in a le rust in hun maallijd, de
jnseclen zijn hier gÍoteÍ dan e
ders in Hongarje en de vochÍig
zware luchl, gecomblneeÍd mel
de Íeuzenbomen en de lianen,
creëÍen een tropisch sÍeeÍtje.

Kanovaren
Porl A balrosz ls dé kanohaven
van het Tiszameer. Vooí HIJF
1000 (ongeveer€ 4)huurl  u een
heledaq een kano. Kanovaren is
populaiÍ ên in de warme zorner
eên goede tijdsbested ng. op
hel waleí is hel narnelijkêen stuk
minder heet dan op het land,
Zorg eÍwelvoordal u een goede
kaaÍt van de íivieÍen hel meerbij
u heeft. De kreekjes en beekjes
w sselen e kaar in hoog lernpo aÍ
en wie even n el oplet veÍdwaall
gemakke jk. De oase van rlsl
op het wateÍ doet de geslressle
mens goed en de beweging in
de kano is nog goed voor de
conditie ook,

Leninstad
Ten nóordoosten van hel T sza-
meerliglT szaÍjváros, helvrcege
re Leninstad, Aan de Íand van de
slad slaal hel volledlg gerefo-
veerde thermaa bad naasi het

Most Magyarull Hongarije Magazinê. 5



ie van 11 à 12 kilometer tussen
hel kanaalin hei westen en de
Palkós hêíbeíg, de Heóeíg mel
hel hoeÍiizer, bil Tiszafilred.
De huidige íoulê van Boedapesl
naar Debíecen, de33, isom hel
Egyek-Puslakócs moeÍas heen
gelegd. Daarom is dil deelvan
de oude zoulroute in originele
slaatgebleven. Hel vorml tevens
deprovinciegrensen de grensvan
het nationa e park Hoítobágy.
De oude zoutroute is de ruggen-
graat van de wandêkoules dooÍ
dil slukje van het nalionale palk.
lJ kuntalwandelend en fietsend
kennis maken metde natuuÍlijke
en cullurelecuriosileilen van hel
Egyek-Pustakócs rnoeras.

Puszlakócs moeras
Ten westen van de oude zouf
roule ligt esn uniek, veíboígen
stukje naluuí: het Egyek-Puszla-
kócs moeras. Hel is verbazing-
wekkend dat vlakbij een dÍukke
badplaats als ÏszafÍíed zoveel

Opde ktuis ngvan de alslag naar
Egyek is in de vroegere Palkós
herbeíg hêl bezoekeÍscenlf urn
van hel Egyek-Pusztakócs moe-
ras. Hel andschap in dit dee
van Hodobáqy is glooiend en
daardoor gevaÍieeÍder cÍan hel
landschap len ooslen van het
moeras, ooil was hel moefas
20.000 hectaÍe gÍoot. Hel weÍd
gevoed dooí de ovêrslromingen
van de Tisza en Íungeerde als
natuuíijk waleÍeseívoií.
Na hetrêgulefen en inkorten van
de Tisza rnel478 kilometerdooí
gíaai lslván Széchenyi lr.rssen
1846 en 1 880 onlstond êen gÍool
aanlal dode ÍivieÍarmen. Hetvêr
val van de rivier verdubbelde bii
na lot 6 cenlimeter peÍ kilometeÍ.
Hel waterwordl daardooí sneller
aígevoerd, waardoor het Egyek-
Puszta-kócsi rnoeras kleinerwed,

. . . . - .
' /

U k!nl de oude zouÍoute langs
hêl moefas wandelen oÍ Ílelsen,
Dll aalsle is niet aan te raden
als het i l ink geíegend heeÍ l ,
wanl dan veÍandert hel pad ii

deíê panten hier zljn, bijvoor-
beeld, bescherrnde wateÍmos-
sen, verschi l lendê r iêtsoonen
en waterlelies. Dil is ook hel
iachtgebied van de wilslaan-
arend en de puneíeigeí, In hel
gras hoort u de kwarlels en aan

ziel de bÍuine kiekendef jagen
boven de weiden en de zilver-
reigers vissên in het moeras, U
Íaakt gegaaandeerd onder de
indruk van de r!sl, de stilte en
de vreedzaamheid die dit stukje
puszla oveí zich heeÍ|.

ru

een moe€s. Halverwege kunt u
via de I kilometeÍlange, houlen
oonga'Ít de Fekete-Rél (de
zwarle wêide) inlopen.
lJ wandell via het holrlen wan-
delpad door hel moeÍas en kriigt
de gelegenhêid de !nieke nal!!í
van d chtbijle bekijkên. Bijzon-

de íand van de meeíljes ziet u
de grutto s naar voedsel zoeken.
VeÍder grazen hief de beroem
de koeen, szLlÍk€ rnarha, mel
hun kaíakteisl eke hoorns.
Aan het eind van hel wande
pad is een hul vooí vogespol-
lers en u mo€l niet veibaasd
opkijken als u daaÍ een Ílinke
v€zameling geavenceeíde veÊ
íekijkeís mel hun eigenaren te-
genkomt. Vanuitde loren heeÍl u
een prlrna uilzichl oveÍdit klelne,
maar mooie slukje Honobágy. u

Eijna aan het eind van de Íoute
staal de Górés boeíderij. De
boerde jis nog in bedÍijÍendoet
daarnaasl d ensl a s opvangsia-
tion voor gewonde ÍooÍvogels.
Ze besÍijden vanuii Górés ook
dê illeqaLe handel in rooÍvogels.
In beslag genomen dieÍen wor
den in hel vogelslation weer
opgelapt en krijgen hun vÍijheid
lerug. Van de eÍ keizeÍaíenden
die sinds 1993 in hêl stal on heb
ben verbeven, zi jn er dre in di l

6. Most ÍUagyarul! HongaÍijê Ívlagazine



deel van dê Horlobagy puszla

Górés is een typische boerderij
van de puszta. Hij s gebouwd
n de peÍ iode tussen beide

Wereldoorlogef. Na de Tweede
WereldooÍlog veÍvulde de boer-
derij diverse lunctes, Tot aan
de ornwenlel ing in 1989 was
hel een Íokkerij voor ganzen en
pare hoendeís. DaaÍna werd de
boerderij gekocht door het na
iionale park en geÍenoveerd.
De meesle gewonde en bevíijde
Íootuogels van Hongarije worden
op deze boerdeÍij veÍzorgd en
veÍtÍoeield voor ze weer worden
vr jgelalen. Daarnaasl veÍzorgen
oo evaaÍspecialislen hier elk jaaÍ
jonge, gewonde ooievaars. Een
aanlal van hen koml hier terug
om te broeden als ze volwas-

GóÍés vervuli nog een andere
rnaatschappelijke iunclie. Een
aanial longeren dat lichle veÍgÍf
pen heeftbegaan, voelr hiereen
iaakstÍaÍ uil. Op deze manieÍ
hoopl de Hongaarse oveÍheid
ze meerbeseÍvoorhet leven om
hen heen bij te brengen.

l,4eggyês csárda
TeÍug op de 12 kilomeier lange
wandekoute dooí hel rnoeras,
komen we aan hel eind bij de
oude lvleggyes csáÍda. Deze
herberg is verfoemd naar het
bos rnel kersenbomen waaÍ hij
naast slaat, Hel was in de 19e
ee!w een pleisterp aats voor
de cowboys dle helvee richilng
de marklen n Boedapesi

vachl: het ijktalsof deherders juisl
zÍn aangekomen voor eenheerlijk
g as bier, De oude leren kruiken
van de veehoeders liken klaar
te hangen om gevuld ie woÍden
mel wijn oí water voor het ver-
volg van hun doístige locht over

De Meggyeszou zo rnee kLrnfen
spelen in een kosluumfilm oveÍ
het Hongarle van de 19e eeuw
Het is een euk plekje orn even
de sleervan de oude cowboylij
den op le snuiven. Hel enige
aslige is dal de herbeÍg a een
op aÍspÍaak is le bezoeken.

Watersportparadiis
Àbádszalók
Abádszalók s dé plek waar het
gebeurl bij hel Tiszameer. De
stad s een samentrekking van
de dorpjes Abád en Szaók en
kreeg in 2005 stadsrechten.
Abádsza ók ligt tussen Szolnok
en TiszaÍÈred in, ongeveeí een
haf uur Í i jden len zuiden van
TiszafÍred. Abádszalók ligt niet
vervan KiskóÍe, waar in dejaren'70 de dam in de Tisza werd
gebouwd. Hierdooí ontstond aan
de wesikanl van Abádszalók een

In de zorner kun je hieÍ waler
skiën. rnel speedbolen racen,
toeren op jelski s, zellen, surlen
en zwemmen in helondiepewa-
ier. Hei gÍootsle openbare slÍand
van het Tiszarneer ligl in Abád-
szaók bjde Att i la Baai.  Direct
achter de djk die het meer van
het land scheidt, ligt de Filzes

camping mel pension. Hier kam
peeri r.r n de schaduw van 100
jaar oude wilgen op nog geen

200 meler van lrel rneer. Bij de
carnping is een zwembad rnel
kindeóad en whirlpool.

TiszarnêeÍ en Boedapesl ver
bond, maaÍ sinds de aanleg
van weg 33 komt ef biina nie-
mand meer. Alleen boeren, heÊ
ders enjageÍs kwarnen nog in de
herberg, rnaaí bleven na enkee

De l,4eggyes heÍberg ]s een van
de laatst oveÍgebleven herber-
gen uit eên netwerk van meeÍ dan
40 herbeÍgen doorde hele Hor
tobágy u I hel beg n van de 19"
eeuw. De vuurpaals met open
scltooÍsleen veMaÍmde zowel
de heÍberg als hel hu s van de
heÍberg ef. De beste man stond
zellachlereen hekwerkvan ste-
vige hol ien spi j len (een 'kár

mentó')  om hem iegen rond-
vliegende g azen en kuiken te

De herbergen van vrceger leveF
den alleen drank en onderdak.
Elen rnoesten de bezoekeÍs zell
rneebíengen. De herbeÍgier ken-
de iedereen en wista es. Belz-
gers vertelden hem het laatsle
n euws en hij veíelde hel door
aan iedereen die het welen wif
de. Zo lungeerde de heÍbeÍg
voorde lokale bevok ng als een
soort nieuwslabÍiek.

Deze heF
Derg oa

van

De lvleggyes heÍbeÍg ademt
een authenlieke sÍeeÍ van
200 jaaí geleden u L

De bjenkorfoven weÍki
nog srceos en aan

g e n  h e r
dersjas-

pen-

Bij de Allilabaai staat een reu-
zenglijbaan die uitkornt in het
ondiepewater. Op en achter de
dijk zljn strandtenljes, calés en
restaurants en in Abádszalók
s een echle jachlhaven. Hjer
klrnl u uw boolalmeÍen engaan
rneegenielen van hel dÍukk€
slrandleven aan hel T szameeÍ,

Ekjaar rond halÍ augustus is eÍ
een grote zeilrace op het meer
die start inAbádszaók. De Íace
gaal over hel he e TiszameeÍ
en is populair bij ze ers dankzij
de goede zeilcondit es op hel
Tiszarneer. Daarnaast is er ln
de zomer een serie evenementen
onderdevlag van'De Zomervan
Abádszaók'. U kunt h er genie-
ten van concerlen, tentoonslel
lfgen, boolpaÍades bij maan ichl
en een zwemwedstrijd naar de
oveÍkant van hei TiszameeÍ.
LJ leraaÍd wordt 20 augustus n el

helllvan de

e n  i s  g e -

TiszaïL.lred. Hil
lrad een strategi
sche ligging aan de
roule die Debrecen mel
hel
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vergelen: ler  ere van szenl  ls t
ván s er  êen grool  ies lva dat
ook meleen De 2omervan Abád

De bloem van dc Tisza
Ste !  een paals vooí  waar de
r lcn l  zwanger s  van oe ge!r
van keÍsenbloesern. Elke straat
en e ke tu ln geur l  naar  kersen.
U benl  n NagykèíL j .  de boem
van de Tjsza en de plek waar de
beroernde cseresznyepál ink!

Nagykórí  l ig lop de rechlero€ver
van de Ïisza en deov€í1ochi rn€t
de gamrnee ponl  s  een belev€
nis op zich. Degesch eden s van
de kersen n Naqykèr i i  begnt
aan het  e ind van de 19e eerw
met Gyórgy Pelrovay H lmaakte

de beroenrde Gerrnersdoí kers
geschiktvoorconsumptre N! be
sch kl NagykóÍÍ over de g roolste
kersenboomqaard van Honqaíje
waaÍ  77 versch lende sooíen

Nagykórí  heeÍ l  a ls  b lnaarn De
kersenturn van Hongaí le en lg l
een eind len zuidenvan helTisza
nreeÍ n apfil rnaakl ! hier rond
r l len mel  paaro en wagen d00í
tweehonderd heclaíê b oe ende
k-"rsenboomsaarden en n luniol
l u l  e e t u  k e r s e D d e b i t r a 4 c e n
lmeleÍ  gíool  z i l r .  In  totaa v ndl
!  er  mi fs iens hond€rd versch I
enoe s00nen Kersen
E k laar  n lLr  is  eÍ  hel  kersenles.
tva waarbr l  bekend€ wjnhan
de aren der Í ronstra les houd€n
en de taÍes vo staan rnel  vs
gefechlen kazen en andere l ra
d i l i o n e ê  e k k e r n i l e n .  D l  a l e s
wordl  gecomple leerd mel  op
tredens en tochl lesoverdê rver

Een b izondere plek in Nagykórii
s lrelTajlr.z. hel slreekmuseum
Dil landhLr s was vÍoeger de woon.
p aals van e€n máÍshande aar
Nu vindl u ef een Inleressanle col

ec le r  e len manden (sor Í rn ge
meeí  dan honderd jaar  o!d) ,
archeologische vondslen u i l
de Íegio, gebru ksvooMerpen
van hel boeíenlevên Lr I de 19!
eeuw en k€d ng van de lokae

U kunl  ef  eren braodbakken n
een oiilciële kenreny kaas ma
Ken van ge[enme K,  manoen.
v echten van w lqenlakken ot
stro en d€ pá rkastokerit be
zoeKen. waar nen van Kersen
(hoe kan hel  ook anders)  pahn-
ka s lookl .  De Boem van de
Tisza s kre n.  nraarreíhebbers
van cul luur  en Ío lk lore mogen
naaí  zeKer n er  veígêren.

Het  Tszameer b €dlaan de ene
kaf  leenoasevan rus len aande
andere kant een aclieÍ slÍand
lêven.  De sÍêêr  en de mensen
doen echl  ên aulhêr lek aan.
De b lzondere nat ! ! r  nod gtu i t

loteen boe endeoftdekk ngsreis.
Daarnaast zi jn de watersporl
moge lkheden belerdan aan hel
Ba alonmeeÍ omdal le bil helTis
zame€r op een daartoe aange

wezen paals 00k mel  speed
bolenenjetsk s maq varen Hel
is  daaÍom n e l  zo gek dal  aok
Hongaren hun vakaniie sleeds
vakeÍ  aan het  Ï iszameer door '
bÍengen NLr wl  noq E
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