
Látnivalók Berekfürdő és környékén 

Hortobágy, Kilenclyukú híd 
A Kilenclyukú híd, Magyarország leghosszabb közúti kőhídja – szárnyfalaival 

együtt 167 méter –, mára a Hortobágy jelképévé vált. Korábbi fahidak helyén, 

1827-1833 között épült, népi klasszicista stílusban, Povolny Ferenc tervei 

szerint. A pusztai állathajtás könnyebbítésére szolgált az a tervezői lelemény, 

amely a feljárókat szélesedőre tervezte: a felhajtott gulyát, ménest a híd így 

mintegy kitáruló karként fogadta, megkönnyítve ezzel a jószágot hídra terelni 

igyekvő pásztorok, csikósok dolgát. 

Tisza-tavi Madárrezervátum 
 http://www.tavitura.hu/index.php/hu/hasznos/65-tisza-tavi-madarrezervatum.html  

A Tiszavalki-öbölben található madárrezervátum szigorúan védett természeti 

érték, a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó, 2500 hektárnyi természetvédelmi 

terület, amelyet felvettek a nemzetközileg elismert vízimadár-élőhelyek sorába.  

A tározó vizén összetorlódó fauszadékon gyakran 400-500 pár dankasirály költ, 

s telepeikhez rendszerint küszvágó csérek is társulnak. A nyílt vizek 

szegélynövényzetében vöcsök-, gém-, réce- és guvatfélék fészkelnek. A 

nádfoltokban barna rétihéja és kis számban nyári lúd költ a sokféle nádi 

énekesmadár mellett. 

Kisújszálás, Gyógyvizű Strandfürdő  
 http://www.utazzitthon.hu/kisujszallas_gyogyvizu_strandfurdo.html  

A 60-as évek végén épült strandfürdő, amelyet folyamatosan bővítettek, ám 

sokáig megmaradt helyi jelentőségű fürdőnek. 2011 februárjában - egy sikeres 

uniós pályázatnak köszönhetően - a fürdő teljesen megújult, nőtt a fedett 

medencék száma, így már télen-nyáron elérhető. Emellett számos wellness 

szolgáltatással, szaunavilággal, sportolási lehetőséggel (tenisz, strandfoci) és OEP 

által támogatott fürdőgyógyászattal várják a látogatókat 2012 nyarától. 

Robin KalandSziget  http://www.kalandsziget.hu/  
Tisza-tó vadregényes szigetén, festői környezetben, az ártéren, 18 hektáron 

épült Robin KalandSziget kicsiknek és nagyoknak, egyéneknek és közösségeknek is 

egész napos szórakozási lehetőséget kínál.  

A különleges, kalandos vagy épp extrém kikapcsolódásra vágyók kipróbálhatják 

magukat akár az adrenalin-növelő kerékpáros triálpályán, a különböző nehézségi 

szintekből álló erdei kötélpályákon, vagy az olyan egyedülálló vízi attrakciókon, 

mint a water walker, a vízicsopper vagy a vízikenguru. A zorb pedig a 

háromdimenziós száguldás szerelmeseinek ajánlott. Ezek mellett mászótorony, 

számháború-, minigolf- és íjászpálya, valamint tanösvény is várja az ide 

érkezőket. 



Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával megvalósult kalandpark vízi úton, komppal vagy csónakkal 

közelíthető meg. 

Bemutatóhelyek a Hortobágyi NP területein Hortobágy 

 http://www.utazzitthon.hu/hortobagy_bemutetohelyek_a_hortobagyi_np_teruletein.html  

Több látnivaló a Hortobágyon. A weblapon tájékozódhat, a további lehetőségekről. 

Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdő  http://www.nkvizkft.hu/  
A város nyugati részén található a Városi Gyógyvizű Strandfürdő, mely egész 

évben várja a látogatóit. Nyáron 5 nyitott medencével - melyből egy uszoda - 

télen egy nyitott medencével és egy fedett uszodával üzemel. 2004-ben 

megépült egy korszerű látványmedence, melyben sodrófolyosó, pezsgőfürdő és 

dögönyöző élményelemek kerültek kialakításra, a vendégek nagy örömére. 

A sportoláshoz nyáron rendelkezésre áll egy kispályás futballpálya, röplabdapálya 

és lehetőség van asztaliteniszezésre is. 

A fürdő belépő árai szolidak, időszakos és napi kedvezmények biztosítottak. 

Kisköre, Szabadvízű strand  http://www.kiskorestrand.hu/  
Kisköre fő vonzerejét a Tisza-tó közelsége, annak jobb partján kialakított 

Szabadvizű Strand adja, amely a környék egyik legjobban kiépített fürdőhelye.  

Egyedülálló sajátossága, hogy a strand itt van legközelebb a folyó medréhez, így a 

nyári hőségben szinte a Tiszában lubickolhat a hűsölni vágyó látogató. Itt az 

aktívabb pihenést előnyben részesítők is megtalálhatják számításukat. Többek 

között csúszda, motorcsónak, banán, gömbi, kajak-kenu, jetski, úszás, strandfoci 

pálya és szabadtéri mozi szerepel az ajánlatok között. 

Nádudvar, Termálfürdő  http://www.nadudvarifurdo.hu/  
A város központjában csendes, kellemes zöldövezetben látogatható a nádudvari 

strandfürdő.  

A közel negyven éve működő fürdő 2000 óta teljes felújítással, minősített 

gyógyvizével várja a pihenni, gyógyulni, kikapcsolódni vágyókat. A több mint, 

egyhektáros területen egy úszó-, egy fürdő-, egy lazító-, és gyermekmedence 

várja a fürdőzőket. 

Nádudvar, Fazekas Ferenc népi iparművész műhelye és kiállítása 
 http://www.nadudvarifazekas.hu/  

Nádudvar a mezőgazdaságáról és fazekasságáról vált híressé. 

A megyei múzeum és kulturális vezetés ösztönzésére, és segítségével 1951-ben a 

Fazekas család ismét elkezdte a fekete edény készítését. 

A Fazekas család az 1700-as évektől itt él, nevük valószínűleg ragadványnév és a 

foglalkozásukból ered. Gyakori a "korsós", vagy "tálas" Fazekas elnevezés is, 

aszerint, hogy milyen típusú edényeket állítottak elő. A családban soha nem vált 



külön a szakma e két ága. A család mindig arra törekedett, hogy megőrizze és 

tovább fejlessze a magyar népi fazekasságnak ezt a speciális ágát.A régmúlt 

időkhöz hasonlóan az agyag bányászásától kezdve, az értékesítésig mindent 

önállóan végeznek ma is a  család tagjai. 

Berekfürdő Termál-és Strandfürdő 
 http://www.berekfurdo.hu/?module=news&fname=bemutat_strand  

Csodálatos gyógyvíz, amelyet nyugodt környezetben élvezhet a fürdőző vendég 

télen-nyáron egyaránt. A két kút 56 °C-os alkáli-hidrogén-karbonátos, jódos 

gyógyvizet szolgáltat, több mint 1,5 köbmétert percenként. A víz igen jó hatású 

a mozgásszervi megbetegedésekben (gerinc-, csípő-, térdizületi meszesedések) 

szenvedőknek, és alkalmas a balesetek utáni rehabilitációra is. A hatmedencés 

strand és kétmedencés fedett termálfürdő minden évszakban várja a kedves 

vendégeket. A területen csónakázótó is van. 

A fürdő területén található a Termál Kemping és Panzió, ahol a szállásdíj a 

fürdőbelépő árát is magában foglalja. 

Abádszalók. Babamúzeum és faluház 
 http://www.abadszalok.hu/latnivalok/index.php?latnivalo=29  

A Faluház és népviseletbe öltöztetett babák múzeuma sokféle látnivalót kínál az 

ideérkező vendégeknek.. 

A folyosón a XIX.sz. fordulójának éveiből származó használati tárgyak vannak. Itt 

a kismesterségek közül a bognár, kötélgyártás, csipkeverés eszközei is 

megtekinthetők. 

Tisza-tavi Ökocentrum  http://tiszataviokocentrum.hu/hu/  
Az épület 1 millió literes akváriumrendszerében több mint 50 féle hal él. Ez az 

édesvízi akvárium nem pusztán azért egyedülálló, mert Európában a legnagyobb! 

Különleges az alagút is, amelynek falán át torzításmentesen élvezhető a látvány, 

például az, ahogy a viza, ez az egykoron hazánkban élt halóriás ma sem kicsi, 

másfél-két méteresre is megnövő példányai átúsznak a látogatók feje felett. 

 

Az Ökocentrum  a különleges akvárium mellett számos egyéb programot is 

kínál. A hazai kétéltűeket bemutató kiállítás például egy éjszakai erdőbe viszi a 

kíváncsi érdeklődőt felfedező útra. Mivel a kétéltűek nappal rejtőzködő életet 

élnek, ezért egy fordított világítási rendszer segítségével látható, amint vadászni 

indulnak az unkák, ásóbékák, gőték és szalamandrák. 

 

A 3D moziban részeseivé válunk a vásznon történő eseményeknek. A nádasok 

susogó dzsungelében virtuális csónakunkkal felfedezhetjük az érintetlen természet 

szépségét. A Tisza-tavi naplementék a vízről a legszebbek. Aki ezt látta filmen, 

biztosan át szeretné élni a valóságban is. 



 

Az épülethez kapcsolódó tórendszer első bemutatója a jégmadár számára 

kialakított élőhely. A természethű környezetben megcsodálhatjuk, amint a 

halászkirálynak nevezett ragyogó kék-narancs tollazatú nagy csőrű, kis madár 

vízbe bukva megragadja zsákmányát. A tórendszer következő állomása a vidra 

külső kifutója és medencéje, ahova az épületből egy speciálisan kialakított 

„vidrafolyosón” áthaladva jutnak ki a szabad ég alá ezek az örökmozgó állatok. A 

nap jelentős részében itt figyelhetjük meg őket, akár a víztükör alatt, amint a 

medencéjükben élő halakra vadásznak. 

 

A látogatás élményét fokozza a tutajos-tó, a természetes növénylabirintus, a 

rönkjátszótér, a halász-skanzen és a körpanorámás fedett kilátótorony. A Tisza-

tavi Ökocentrumból rövid hajóúttal elérhető a másfél kilométer hosszú Vízi 

Sétány. 

 

 

 

 


