
Egyesületünk, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület hat éve 
foglalkozik aktívan turizmussal, illetve annak környezeti ártalma-
ival. Hat eszendő alatt számos negatív példát láttunk arra, hogy 
miként lehet a turizmus a helyiek ellensége, a természeti értékeket 
pusztító negatív jelenség társadalmunkban. 

Éppen ezért, amikor a Herman Ottó Természetvédő Körrel el-
kezdtük kidolgozni a Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési 
Programot (egy helyi komplex, fenntartható helyi közösség létre-
hozását célzó fejlesztési tervet) , akkor kiemelt célkitűzésünkké tet-
tük, hogy helyi szinten minden erőnkkel a bölcs turizmusfejlesztést 
szolgáljuk, és helyes, példaértékű, fenntartható idegenforgalmat 
valósítsunk mg.

Ennek a törekvésnek kapcsán fő szempont volt az, hogy minél 
inkább a helyi erőforrásokat használó, minél inkább természetkí-
mélő, minél inkább a természet, a táj ökológiai rehabilitációs ké-
pességét nem veszélyeztető idegenforgalmat építsünk, minél inkább 
a helyi lakosok bevonásával.

Így amikor a Fekete István Oktatóközpont szolgáltatási terveit 
kidolgoztuk, eleve nagy hangsúlyt kívántunk fektetni a helyi vál-

lalkozókkal való partnerségre. 
Azt szerettük volna, hogy 
ne versenytársai, hanem 
természetes együttműködő 
partnerei legyünk egymás-
nak itt helyben.

Arra kérjük tehát Önöket, 
hogy amikor a kezükben tartott kiadványban bemutatott lehető-
ségektől kedvet kapva Túrkevére látogatnak, barátkozzanak meg 
a tájunkkal, az itt élő emberekkel. Igyekezzenek a helyi tulajdonú 
boltokban vásárolni, igyekezzenek minél inkább helyi ételeket fo-
gyasztani, a helyi szokásokat tiszteletben tartva alkalmazkodni a 
tájunkhoz, amelynek természeti értékei nem csupán a Natura 2000 
európai uniós védettségét, hanem a Körös Maros-Nemzeti Park ol-
talmát is élvezik.

Páratlan természeti értékekkel várjuk hát Önöket itt Túrkevén,  
a Nagykunság és a Nagy-Sárrét peremén, a Kiskunság és a Horto-
bágy szorításában. Látogassanak el hozzánk!

Sallai R. Benedek

Bevezető
Kedves Olvasó!
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Városunk bemutatkozik
Városunk bemutatkozik

Túrkeve több mint hétszáz éves történelme so-
rán számos hányattatásnak és felemelkedésnek volt 
helyszíne. A török pusztítások, a „futás” ideje, majd 
a környékbeli elpusztult településekből való visszate-
lepülés tette egykoron a táj meghatározó városává. 
Volt kihalt falvacska, volt tizenhatezres mezőváros, 
„redemptus” nagykun település, majd emlékezetesen 
az első termelőszövetkezeti város.

A Berettyó egykori árvizeinek köszönhető végte-
len mocsárvilág, és az árvízmentes hátakon kiala-
kult puszták sokasága alakította ki a két meghatá-
rozó foglalkozást: a pásztorkodást és pákászkodást. 
A pákászkodás a gyűjtögető életforma utolsó megje-
lenése volt Európában, ami fennmaradt egészen az 
1800-as évek végéig, amikor „vérét vették” a rétnek, 

azaz elvégezték az azóta is meghatározó 
jelentőségű tájátalakítást, a folyóvíz-szabá-
lyozásokat.

Számos nemzetközi és országos híresség 
között innen származnak a Korda fivérek,
a Finta testvérek, és itt gyerekeskedett Ba-
logh János akadémikus is.

Ma egy fejlődésben megrekedt kisváros az 
Európai Unió perifériáján, amelynek kiutat az 
összefogáson alapuló együttműködés jelenthet. 
Ennek városi megvalósítására végre megtör-
téntek az első lépések, és jelen kiad-
vány is ebben a szellemben 
készült.
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Túrkeve, Kisújszállás, Karcag 
határában három táj találkozik, 
a Nagykunság, a Nagy-Sárrét és 
a Hortobágy.

A sajátos vidék az egykori ki-
terjedt mocsárvilág lecsapolásá-
val kezdődően alakult emberkéz 
által formált tájjá. A Tisza folyó 
hullámterében megmaradt liget-
erdők, a holtágak, a Hortobágy-
Berettyó folyó ősi, szabályozatlan 
medre, a kiterjedt szikes puszták 
számos ritka természeti értéknek 
nyújtanak otthont.

A túzok, Európa legnagyobb 
termetű röpképes madara ezen 
háborítatlan pusztákat lakja, az 
ugartyúk a szikes puszták ritka 
fészkelője. A pompás tollazatú 

szalakóta a füves élőhelyek szélein 
húzódó fasorokba rakja fészkét. 

A vízpartokon a virágkáka és 
sárga nőszirom virágpompája, a 
holtágakon a fehér tündérrózsa és 
vízitök színes kavalkádja nyűgözi 
le a látogatót.

A mesterséges, emberkéz ál-
tal létrehozott élőhelyek, mint az 
arborétumok, halastavak szintén 
gazdag, meglehetősen sokszínű 
élővilággal rendelkeznek.

Térségünk varázslatos és egye-
dülálló természeti jelensége a nyá-
ri tiszavirágzás, melyet a Tisza 
folyó páratlan szépségű partján, 
ritkán a Hortobágy-Berettyó fo-
lyó néhány szakaszán is megcso-
dálhatunk. 

Természeti környezet
Természeti környezet 3



Túrkevei gyógy- és élményfürdő

Cím: 5420, Túrkeve, Kuthen király u.11.
Nyitva tartás: egész évben
Telefon (pénztár): 56/361-534
Telefon/fax (iroda): 56/361-313

Túrkevei gyógy- és élményfürdő
A város kiemelkedő kincse a gyógy-

víz és az arra épült gyógyfürdő, ahol 
korszerű körülmények között folyik a 
gyógyászati szolgáltatás.

A gyógyvíz kiválóan alkalmas idült 
reumatikus, ízületi, bőr- és nőgyó-

gyászati betegségek gyógyítására, mű-
tétek utáni rehabilitációra egyaránt.  A 
gyógyászati épületben található ülőpa-
dos gyógyvizes és a szabadtéri gyógyvi-
zes pezsgőmedence biztosítja az év 365 
napjában a gyógyulást.

A strandon úszó-, strand-, gyer-
mekmedence, és dögönyözős, csúsz-
dás, pezsgőfürdős élménymedence, 
valamint vízi foci, minigolf és te-
niszpálya található.
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Gyógyvíz összetétel (mg/l):
Nátrium 1,166
Hidrogén- karbonát 2,648
Kálium 13,6
Klorid 172
Ammónium 17,4
Szulfát 35
Kalcium 4,4
Szulfid 4,6
Magnézium 6,0

Wellness 
szolgáltatások:

 frissítő masszázs
 talpmasszázs
 illóolajos relaxáló 

arc- és dekoltázs-
masszázs
 cellulitisz kezelés 

paprikakrémes 
kivonattal
 gyógynövény-
 kivonatos frissítő 

masszázs
 vitálmasszázs
 pedikűr
 manikűr
 aerobik
 aqua fitness
 BEMER közérzet-

javító kezelés
 Bioptron lámpás 

kezelés
 szauna
 ingyenes internet 

hozzáférés
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Dodó pizzéria és ételbár
Cím: 5420, Túrkeve, Kálvin utca 5. 
Telefonszám: 56/363- 082
Nyitva tartás: 
Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 
10.00 órától - 22.00 óráig, 
Péntek, szombat: 
10.00-23.00 óráig

Dodó pizzéria és ételbár
A Dodó pizzéria a városközpontban található, könnyen 

megközelíthető, modern, igényes ételbár és söröző. 
A férőhelyek száma az ételbár részen 26 fő, a söröző részen 

45 fő.  A söröző bárpulttal fölszerelt. 
Melegkonyha, pizza, hamburger, hot-dog, frissensültek, 

desszertek, friss sütemények, nyáron fagylaltok nagy válasz-
tékban kaphatók. 

Hétköznap előre készített olcsó menüt is kínálnak. 
Az ételek házhoz szállítását is vállalják hétfőtől vasárna-

pig 12 órától este 10-11 óráig. A rendeléseket 11 órától este fél 
10-ig, illetve fél 11-ig lehet leadni.

Külső, nyitott, aszta-
lokkal ellátott teraszrész 
is tartozik az épülethez.

Zárt körű rendezvé-
nyek megtartására is van 
lehetőség.

A vendégek számára az épület mögött parkoló 
található. Rendelést leadni, érdeklődni a megadott telefon-
számon lehet.

Szolid árakkal, barátságos kiszolgálással várja vendé-
geit a pizzéria!
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Nánási-lak vendégszállás
Cím: 5420, Túrkeve,
Tóth Ferenc utca 17.
Kapcsolattartó személy: 
Nánási Lajos
Telefonszám: 56/362-610
Mobil: 30/987-2790
Nyitva tartás: Egész évben
Árakról a fenti telefonszámon 
lehet érdeklődni.

Nánási-lak vendégszállás
A Nánási-lak Túrkeve egyik csendes utcájában talál-

ható, kellemes, családias hangulatú, három csillagos szál-
láslehetőség azoknak, akik nyugodt környezetben vágynak 
kikapcsolódni. A városközpont 10 percnyi sétával megkö-
zelíthető. 

A szállásadó meleg fogadtatással (pálinka, gyümölcsko-
sár, sütemény…) üdvözöl minden idelátogató vendéget. 

A szálláshely egy családi kertes ház, zárt udvarral, ahol 
parkolásra is van lehetőség. 

A lakásban található két szoba négy ággyal, gyerme-
kek részére variálható fek- 

helyekkel, felszerelt szo-
ba, amelyek külön 

zárhatóak.
A főzőfülke, 

az étkezőhelyiség, a nappali 
és a mosdó közös. A kony-
ha teljes felszereltséggel áll 
a vendégek rendelkezésé-
re (gázsütő, hűtőszekrény, 
mikrohullámú sütő, tea-
főző, edények). A lakásban 
tévékészülék is található. 

A vendéglátó igény szerint bográcsban főzést, nyár-
salást, grillezést is vállal, és természetesen ezeket az 
eszözöket is a vendégek rendelkezésére bocsátja.

Az udvaron a gyermekek biztonságos szórakoztatását 
szolgálja a homokos talajú fajátszótér. 

Előzetes bejelentkezés telefonon vagy személyesen a nap 
bármely szakában, a hét minden napján.
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Hollósi-tanya és lovasudvar
Cím: 5420, Túrkeve, Tanya 139. 
Kapcsolattartó neve: Hollósi 
Imréné, Túrkeve, Kisújszállási út 52.
Telefon: 56/361-414, 
Mobil: 20/988- 5179
Nyitva tartás: április 15-től, 
szeptember 15-ig
Árakról érdeklődni a fenti telefon-
számon.

Hollósi-tanya és lovasudvar
A Hollósi-tanya kellemes környezetben, a városhoz közeli erdő-

ben várja a kikapcsolódni, pihenni vágyókat tavasztól őszig.

A programokról:
 A tanya területén szabadidős lovagoltatás igény szerint futó-

száron, nyeregben.
 Városnézéssel egybekötött sétakocsikázás, hintózás, pusztai 

kirándulás. 
 A lovas udvarhoz 1 hektár füves játszótér tartozik, ahol 

sütésre, grillezésre, bográcsolásra sportolásra van lehetőség 
(felhasogatott fa is rendelkezésre áll) .
 A városi focipálya 200 méterre található a területtől, ahová 

át lehet menni futballozni.
 A tanyán sokféle állat található: ló, póniló, kecske, szamár, 

juh, ezeket etetni és simogatni is lehet.

Szálláslehetőségek:
Az udvarban található 

2 db külön zuhanyzóval, 
vécével felszerelt 5 szemé-
lyes szoba, 3 db külön zu-
hanyzóval, vécével felszerelt 
2 személyes szoba, 5 db 4 
személyes faház közös mos-
dóval.

A közös használatú konyha teljes felszereléssel (mikrohullámú 
sütő, hűtősekrény, gáztűzhely, mosogató, edények áll a vendégek 
rendelkezésére. Közös televízióval, telefonnal fölszerelt társalgó is 
van, kis büfével. Az udvarban sátorozni és lakókocsival megszállni 
is lehet.

A vendégek a zárt udvaron parkolhatnak. Igény 
szerint rendezvény szervezhető. Táboron belüli 
étkezés megoldható a tanyához tartozó 
étkezőben, az ételt rendelésre 
kiszállítják. Gyermekfel-
ügyelet is kérhető.

A fenti telefon-
számon lehet érdek-
lődni, bejelentkezni. 

8



Hellas falatozó

Cím: 5420, Túrkeve, Kuthen 
király u. 11.
Telefonszám: 20/254-4444
Kapcsolattartó személy:
S. Nagy Róbert
Nyitva tartás: 
hétfőtől vasárnapig, 09.00 - 22.00 
óráig, egész évben

Hellas falatozó
A Hellas falatozó a túrkevei strand-

fürdő területén található, de kívülről, a 
Kis-Berettyó felől is nyílik egy bejárata.

Az ülőhelyek száma negyven, nyá-
ron a külső nyitott terasszal együtt 
ennél több. A kivetítővel is ellátott 
sörsátor és grillterasz rendezvények 
lebonyolítására is alkalmas. 

Kétféle menüből lehet választani, 
450 forintos egységáron, ingyenes ház-
hoz szállítással. Kiszállítást nagy tétel-
ben akár rendezvényekre is vállalnak.

Csoportoknak kedvezményt bizto-
sítanak. Szolid árak, melegkonyha fris-
sensültekkel, pizzákkal, hamburgerekkel, 
desszertekkel. Barátságos környezet a 
strand közvetlen közelében. Padlófűtéssel 
ellátott, a téli strandolókra is gondolva.

A helyiségben található csocsóasztal, 
zenegép és karaokéfelszerelés is a szóra-
kozni vágyóknak. 

A rendelésfelvétel a 
megadott telefonszámon 
a nyitva tartás teljes ide-
je alatt működik.
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Termál kemping
Cím: 5420, Túrkeve, Kuthen király u. 11.
Nyitva tartás: április 1- október 31-ig
Elérhetőség: április 1 - október 31-ig 
Telefon: 56/362- 608
Telefon (november 1-től - március 31-ig): 
56/361-534

Termál kemping
Szolgáltatásaink: 

 füves, árnyas terület
 15 db faház, 2 ágyas vagy 4 ágyas 

szobákkal, közös konyha-, zuhanyzó- 
és  vécéhasználattal
 sövénnyel elválasztott beálló helyek, köz-

vetlen átjárással a fürdő mellett
 háziállat behozható

 a szállásdíj tartalmazza a fürdőbelépőt 
(díjmentes internet és szauna használat)
 üdülésicsekk-elfogadó hely
 étkeztetés a strandfürdő területén 

található vendéglátó helyek közreműkö-
désével igény szerint megoldható 
 háziállat behozható
 lakókocsi, sátorhely rendelkezésre áll
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Thermalia apartman
Cím: 5420, Túrkeve, Kuthen király u. 11.
Nyitva tartás: egész évben
Elérhetőség (április 1- október 31-ig): 
56/362-608, (november 1-től - március 31-ig) 
56/361-534
Telefon/fax (iroda): +36 56- 361- 313
E-mail: termal@externet.hu
ULR: www.turkevetermal.hu

Thermalia apartman
Szolgáltatásaink: 

 2 hektár füves, árnyas parkosított terület
 a fürdő közvetlen szomszédságában 
 10 db 60 m²-es összkomfortos kőház (fő-

zőkonyha teljes felszereltséggel, nappali, 
fürdőszoba)
 üdülésicsekk-elfogadó hely
 a lakásokban 2 hálószoba található, helyisé-

genként 2-2 ággyal, 2 db pótággyal

 a szállásdíj tartalmazza a fürdőbelépőt
 díjmentes internet-hozzáférés
 díjmentes szaunahasználat
 étkeztetés a strandfürdő területén 

található vendéglátó egységekben igény 
szerint megoldható
 háziállat behozható
 fedett közösségi helyiség az apartman 

területén
 zárt udvar, gépkocsiparkolás
 grillező, bográcshely
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Keve étterem
Cím: 5420, Túrkeve, Kossuth Lajos út 18.
Kapcsolattartó személy: 
Kalmár Lajos, Simonné Dávid Ibolya
Telefonszám: 56/361-194
Nyitva tartás: Hétfőtől vasárnapig
Étterem: 11.00-15.00-ig
Italbolt: 06.00-22.00-ig

Keve étterem
A Keve étterem a város központjá-

ban, könnyen megközelíthető helyen 
található, éttermi és italbolti résszel. Az 
éttermi részhez padokkal felszerelt kis 
kerthelyiség is tartozik.

A tájjellegnek megfelelő meleg ételek-
ből lehet válogatni. Menürendszer a hét-
végén is működik, házhoz szállítással.

Bármilyen jellegű rendezvény (csa-
ládi események, egyesületi összejövetelek 
stb.) precíz megszervezését vállalják már 

5 főtől. Lakodalmak lebonyolításában, 
vőfély, élőzene és egyéb szolgáltatások 
megszervezésében segítséget nyújta-
nak. Az étterem 130 személy befoga-
dására alkalmas, igény szerint a sze-
mélyzetet is biztosítják a rendezvény 
idejére. A terem bérlése ingyenes, csak a 
fogyasztást kell fizetni.

Az udvarban és az étterem előtt par-
koló, a bejárattal szemben 200 férőhelyes 
ruhatár található.

Udvarias kiszolgálással, szolid 
árakkal várja kedves vendégeit a Keve 
étterem.

Helyfoglalás, érdeklődés a fenti te-
lefonszámon.
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GT Mama vendégház
Cím: 5420, Túrkeve, Kisfegyverneki utca 2/a.
Kapcsolattartó személy: Laskai Imréné (Esztike)
Mobil szám: 20/328- 5772
Nyitva tartás: egész évben
Árak:
Fűtési szezonon kívül: 2500 Ft/ fő/ éj, illetve egyé-
ni és csoportos kedvezményekről érdeklődni a 
szállásadónál.

GT Mama vendégház
Csendes környezeteben egész évben várja 

vendégeit GT Mama vendégháza. A vendég-
ház a városközponttól negyedórányi sétával 
megközelíthető.

A háromszobás komfortos kertesház kony-
hával és étkezővel, tévével felszerelt. Az egyik 
szobában 2 heverő és 1 franciaágy található, a  
másik szobában 4 heverő van. A harmadik szo-
ba 3 heverővel rendelkezik. Ezeket lehet hasz-
nálatba venni, kinek-kinek igénye szerint.

A házhoz tartozó kert szőlőlugassal be-
futtatott, bográcsolásra, nyársalásra a kert-
ben van lehetőség.

Parkolás megoldható a 
zárt udvarban.

Ha van rá igény, 
a vendéglátó hintóz-
tatást, lovagoltatást 
szervez a vendégek 
számára.

Érdeklődni, illetve 
előzetesen bejelentkezni 
a megadott telefonszá-
mon lehet.
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Nótás vendéglő
Cím: 5420, Túrkeve, Kenyérmezei u. 31.
Telefonszám: 56/361-015
Nyitva tartás: hétfőtől- vasárnapig 
11.00-22.00 óráig
Rendelésfelvétel: minden nap 8-21-ig

Nótás vendéglő
A Nótás vendéglő a városközponthoz 

közel helyezkedik el. A vendéglőben ét-
terem és különálló büférész van, mind-
két helyen kis bárpulttal.

Ezekhez közös kerthelyiség tartozik, 
jó időben az árnyas kerthelyiségben le-
het fogyasztani az ételt, italt. Előzetes 
bejelentkezés, illetve zárkörű rendezvé-
nyek szervezése a megadott telefonszá-
mon lehetséges vagy munkaidő alatt 
személyesen.

 Az éttermi rész 100 férőhelyes, a bü-
férész 80 fő befogadására alkalmas. Ezen 
a részen zenegép és biliárdasztal várja a 
szórakozni vágyókat.

 Igény szerint a hétvégi nyitva tar-
tás változhat, és akár reggelikészítést is 
vállalnak. Helyi ételspecialitásokkal, 
tájjellegű, házias ízekkel, barátsá-
gos környezetben várja a vendége-
ket az étterem. Emellett az étlapon 
pizzakülönlegességek, hidegtálak, a 
gyors és az egészséges életmód híve-
inek a reformkonyha ételei is megta-
lálhatóak.

 Rendezvények megszervezését is vál-
lalják. A vendéglőhöz tartozik egy nagy 
szilárd burkolatú parkoló, ahol sátorban 
családi ünnepélyeket, lakodalmat lehet 
szervezni. A bérelhető sátor beszerzésé-
ben segítséget nyújtanak.  

Menüétkeztetést, házhoz szállítást 
vállalnak, gyrosmegrendelést felvesz-
nek. Csoportoknak kedvezményt bizto-
sítanak.

Zártkörű rendezvények megtartásá-
ra, külső rendezvényekre való kitelepü-
lésre is van lehetőség. 

Igényes környezet, udvarias kiszol-
gálás, szolid árak várják az idelátogató 
vendégeket.  
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Fekete István Oktatóközpont (Városkert)
Fekete István Oktatóközpont (Városkert)

Cím: 5420, Túrkeve, Ecsegi u. 22/a. 
Telefonszám: 56/361-505
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 9.00-
18.00 óráig
E-mail: info@nimfea.hu
URL: www.nimfea.hu
Szolgáltatás: ifjúsági szállás, ökotu-
risztikai szakvezetés, madártani 
szakvezetés, lovaglás, lovaglásoktatás, 
lovaskocsis kirándulások, erdei iskola, 
táborok szervezése, konferenciahelyszín 
teljes technikai kiépítéssel, vízitúrák

Közel tízévnyi vágyakozás és kupor-
gatás, pályázatírás után 2004-ben épül-
hetett fel a Fekete István Oktatóközpont a 
városközponttól távol, a Városkerti Véd-
erdőben. Ehhez – némi szerencsével – si-
került hozzávásárolni a régi „városkert” 
néven ismert ingatlan jó részét, és így jö-
hetett létre a hat hektáros erdő közepén 
a ma ismert oktatóközpont. Ez nem csu-
pán csupán három civil szervezetnek ad 
otthont, de immár alapvető jelentőséggel 

bír a város konfe-

renciaturizmusának kialakításában, az 
ökoturizmusban, a táborszolgáltatásban, 
a helyi lovas élet fejlesztésében is. 

A Túrkevét és a tájat valóban megis-
merni szándékozók számára megkerül-
hetetlen az oktatóközpont felkeresése.

Az idelátogató itt bővebb tájékozta-
tást kaphat városunk múltjáról, termé-
szeti értékeiről, és számos szolgáltatásból 
válogathat ízlésének és érdeklődésének 
megfelelően. 

Az Ecsegi úti bejárót táblák jelölik, 
az erdőt, benne az állattartó épületeket  
és az oktatóközpontot egy nagy udva-
ron keresztül lehet megközelíteni 
- ez ne riasszon el senkit!

Az érkezőt fogadó épü-
letben fazekasműhely mű-
ködik. Lovaskocsis túrára 
vagy túralovaglásra is 
lehet jelentkezni. 

Beljebb, a fák árnyé-
kában található az ok-
tatóközpont épülete.
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Fekete István Oktatóközpont szolgáltatásai
Vízitúra-lehetőség, horgászturizmus

A vízitúrát kedvelők számára ideális lehetőséget kínál egy kirándulás a 
Hortobágy-Berettyón.  A Hortobágy-Berettyó főcsatorna tulajdonképpen a 
Hortobágy folyónak az Ágota-halomtól délre eső,  a torkolatig terjedő alsó sza-
kasza. Helyén a vízszabályozási munkálatok megkezdése előtt még a Berettyó 
folyt, ekkor a Hortobágy folyó csupán jobb oldali mellékfolyójának számított,  
de az eredeti vízfolyás múlt század végi elterelése óta a régi Berettyó-meder 
már csupán az egykori mellékfolyó vizét szállítja a Hármas-Körösbe. 

Az eredeti meder kanyargósabb volt a mainál, de a szabályozási munká-
latok során számos helyen kiigazították, és ennek következtében jobbára csa-
torna jellegűvé vált. Különösképpen érvényes ez a megállapítás a torkolathoz 
közeli alsó szakaszra, melyet árvízkapuk védenek a Hármas-Körös árhulláma-
inak visszaduzzasztó hatásától.

Az Ágota-halom és Bucsa közötti szakasz viszonylag egyenes lefutású, erő-
sen csatorna jellegű. Bucsa és a túrkevei Ballai híd közötti szakasza megőrizte 
ősi formáját.

Kanyarokban rendkívül gazdag, vízinövényekkel benőtt lapos partok 
szegélyezik, melyeket nem követ az árvízvédelmi töltések vonala. A Ballai 
hidat elhagyva is találkozunk még kanyarokkal, de egyre ritkábban, és egyre 
több hosszabb-rövidebb egyenes lefutású, csatorna jellegű szakasszal talál-
kozhatunk a mezőtúri közúti hídig. Innen a töltések között összeszorítva a 
torkolatig szinte teljesen egyenes lefutású a folyó, majd a Hármas-Körösbe 
torkollása előtt kettéágazik. 

Kenutúrát szervezni elsősorban az ecsegfalvi közúti híd és a túrkevei 
Ballai híd közötti 26 km hosszú szakaszra érdemes, ez tartogatja a legtöbb 
látnivalót a természetet kedvelők számára. A terület előnye, hogy szabadon 
látogatható.
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Akik belső égésű motorral felszerelt csónakkal szeretnének 
közlekedni, annak  a Körös-Maros Nemzeti Park előírását figye-
lembe kell venniük, miszerint  125 cm3-nél nagyobb hengerűrtar-
talmú csónakmotort tilos használni. A Nagy-Sárrét egykori me-
sés vízivilágának pusztulását okozó, a 19. század második felétől 
kezdett árvízmentesítési munkálatok ezt a szakaszt megkímélték 
a kanyarátvágásoktól, és az árvízvédelmi töltések sem követik szi-
gorúan a folyó vonalát. Ennek következtében megmaradtak a fo-
lyókanyarulatok által közrezárt füves területek – itteni elnevezés 
szerint zugok – melyeket kaszálóként és legelőként hasznosítanak. 
A Hortobágy-Berettyón általában két árhullám szokott kialakulni 
a külföldi vízgyűjtő területen történő olvadásoknak köszönhetően, 
ezek általában  április végére és június közepére esnek. Ilyenkor kü-
lönösen szép a Berettyó, hiszen a kenuval nem csak a mederben 
közlekedhetünk, hanem kilátogathatunk a sekély vizű, elöntött te-
rületekre, a kubikgödörrendszerekbe is.

A víz legnagyobb mélysége többnyire 3 és 5 méter között vál-
tozik, a maximális vízjáték meghaladja a 2 métert. A vízmozgás 
– eltekintve a szűk keresztmetszetű szakaszoktól és az áradásoktól 
– meglehetősen lassú, ezért helyenként, különösen a torkolat köze-
lében, jelentős mértékű a meder feltöltődése. A természetes partok 
többnyire lankásak. Az ilyen szakaszok sekély vizében kisebb-na-
gyobb foltokat alkot a nád és a gyékény, keveredve a lebegő és gyö-
kerező hínárnövényzettel.  A meredekebb partokat általában egy 
keskeny nádcsík szegélyezi, de egyes szakaszokon bokorfüzesek, 
illetve hullámtéri fűz-nyár ligeterdők fái kísérik a folyót. Tavaszi 
kirándulás esetén a madárvonulás idején szinte bármilyen madár-
fajjal találkozhatunk, nyártól kezdve pedig a folyó mentén halász-
gató gémfélék: szürke és vörös gémek, bakcsók, kis és nagy kócsagok 

jelentik a madárfauna fő látványosságait. A Hortobágy-Berettyó a 
környékbeli horgászok kedvenc vize, azonban a sikeres halfogáshoz 
némi helyismeret ajánlott. Nehezíti az eredményes horgászatot, 
hogy az utóbbi évtizedben rendkívüli módon burjánzásnak indult 
partmenti vízinövényzet miatt egyre kevesebb helyen lehet megkö-
zelíteni a partot.

A vízparti vegetáció megbontását a nemzeti park szigorúan 
bünteti. Egyes helyeken bosszúságot okozhat a mederben sodródó 
hínárnövények nagy tömege, melyek a felszínen nem látszódnak, 
de a horgászzsinórba rendszeresen és gyakran beleakadnak. Ezért 
aztán a legjobb módszer a hosszú bottal történő úsztatás, esetleg a 
könnyű fenekező készség, feederbotok használata. A csónakos hor-
gászok előnyben vannak a parti sporttársakkal szemben. A Horto-
bágy-Berettyó halfaunája változatos, kb. 40 halfajnak ad otthont. 
A leggyakoribb fehér halak a karikakeszeg és a bodorka, valamint 
a kiöntésekben, mederszélek lassabb vizeiben az ezüstkárász. Azért 
az is jó eséllyel horgászhat, aki nemes halat szeretne fogni, ugyanis 
a Körösökből tavasz elején megindulnak fölfelé a nyurgapontyok, 
melyeknek tradicionális szaporodóhelyei itt találhatóak. A fölvo-
nuló halállomány jó része aztán az őszi vízleeresztésig itt is tartóz-
kodik. Harcsából rengeteg van a folyóban, azonban nagy részük 
nem éri el a legkisebb kifogható méretet, az 50 cm hosszúságot.

A sekély szélvizek jellemző ragadozó hala a csuka, a meder 
mélyebb részein pedig nem számít ritkának a süllő. Fontos tud-
nivaló, hogy a nemzeti park illetékességi területéhez tartozó sza-
kaszokon természetvédelmi okokból egész évben tilos kifogni a 
gardát, a széles kárászt és a compót. A terület halászati hasznosí-
tója a gyomaendrődi Körös Halász Szövetkezet, területi engedély 
náluk váltható. 
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Fekete István Oktatóközpont szolgáltatásai
Erdei iskola szolgáltatás Túrkevén

Erdei iskolai szolgáltatásunk 2004 szeptemberétől indult be. 
Változatos programmal, programcsomagokkal és választható mo-
dulokkal várjuk az iskolák jelentkezését. Három teljes, egyhetes 
erdei iskolai programcsomagunk van, melyet folyamatosan, évről-
évre bővítünk szolgáltatásokkal, programlehetőségekkel. Választ-
ható moduljaink minősített szolgáltatások közé tartoznak, illetve 
új modulok tartását is vállaljuk igénytől függően.

A kész erdei iskolai programmal rendelkezők számára helyet 
biztosítunk a programmegvalósításhoz és a szálláshoz, ezek mellé 
még 45 perces, vagy akár fél és egynapos programot is lehet igényel-
ni. Programjaink főként a vizes élőhelyek megismerésére, a pusztai 

életközösségek megfigyelésére terjednek ki. A Hor-
tobágy-Berettyó folyón vizes életközös-

ségekkel találkozhatunk, az ártéri 
erdőt figyelhetjük meg, vízvizs-

gálatot végzünk, igény szerint 
kenuzást és csónakázást is 

szervezünk a vízi élet-
mód megismerésére.

A pusztai életközösségek megismerésére a közeli védett és nem 
védett területet vesszük igénybe. Csejt-puszta, a Körös-Maros 
Nemzeti Park területe, és a Balai-puszta, Pásztó-puszta területén 
a pusztai állat és növényfajokat figyelhetjük meg, lovaskocsis és
kerékpáros túrákat szervezünk ezekre a területekre, illetve a Ma-
lom-zugi halastavakhoz, gyepekhez és a Farkas-zugi gémtelephez. 
A nemzeti park munkáját a dévaványai túzokrezervátumhoz és 
az Anna-ligetbe szervezett kirándulások közben figyelhetjük meg.
Programkínálatunkba tartozik ezen felül a kultúrtörténeti túra, 
kézműves foglalkozások, agyagozás, raffiázás, gipszformaöntés,
sportolási lehetőségek, lovaglás, természetvédelmi témájú előadá-
sok és diavetítések, például halakról, madárvédelemről, fenntart-
ható fejlődésről.

Az oktatóközpont mellett működő madármentő állomás és az 
őshonos háziállatok bemutatása is programelemként használható. 
Pedagógusok, nemzeti parkos munkatársak, szakemberek várják 
az iskolai csoportokat. 

Erdei iskolai szolgáltatásról bővebb információ, megrendelés, 
egyeztetés: Székely Zsuzsa környezeti nevelő, zsuzsa@nimfea.hu 
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Fekete István Oktatóközpont szolgáltatásai
Természetismereti táborok Túrkevén

A túrkevei Fekete István Oktatóközpont 70 főt befogadó, pro-
jektorral, diavetítővel, videóval és írásvetítővel felszerelt előadóter-
me ideális mind az iskolai, mind a felnőttképzések keretén tartott 
előadások lebonyolítására. A szemléletformálási programunk ke-
retén belül számos programmal várjuk a helyi és vidéki iskolákat. 
Jeles napokról, mint a Madarak és fák napjáról, a Víz világnapjá-
ról, a Föld világnapjáról, a Környezetvédelem napjáról, a Szemét-
szedési világnapról játékos vetélkedőkkel, internetes versenyekkel, 
rajzversenyekkel emlékezünk meg. A helyi és más vidéki, városi is-
kolákban rendszresen tartunk előadásokat védett halaink, szelektív 
hulladékgyűjtés, bioélelmiszerek, madárvédelem, nemzeti parkok 
témákban, akár meghívás alapján is. Pedagógusoknak megújuló 
energiaforrások, globális környezeti problémák, fenntartható fejlő-
dés témakörében tartunk előadásokat, műhelybeszélgetéseket. 

Szemléletformálási tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódnak 
ismeretterjesztő kiadványaink, mint a Tájhonos fáink, cserjéink, 
a Zöldszemmel, a Magyarország halfaunája, a Zöld Híradó újsá-

gunk, és számos plakát többek között védett halaink, baglyaink, 
halastavaink védelmében. 

Nyári táborok szervezését is magunkra vállaltuk, a bentalvásos 
természetkutató tábor mellett lovastábort szervezünk 10-15 éves 
fiatalok számára. Azoknak a szülőknek, akik nyárra gondban
vannak gyermekük elhelyezésével, csikós vagy napközis táborokat 
szervezünk, ahol a gyerekekre 8-17 óráig vigyázunk, miközben ter-
mészetismereti programokon, lovagláson, íjászaton, és természet-
védelmi túrákon vehetnek részt. 

Táborokról, szemléletformálási programról bővebb információ, 
megrendelés: Székely Zsuzsa környezeti nevelő, zsuzsa@nimfea.hu 
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Fekete István Oktatóközpont szolgáltatásai
Konferenciaturizmus Túrkevén

A túrkevei Fekete István Oktatóközpont nyugodt, csendes kör-
nyezetben, a túrkevei Véderdőben fekszik, előadó- és galériaterem-
mel, felső szintjén irodahelyiségekkel, a város központjától mintegy 
10 percre. Mellette található egy ifjúsági szállás, mely 43 fő befoga-
dására alkalmas. 

A központ 70 főt befogadó, projektorral, diavetítővel, videóval 
és írásvetítővel felszerelt, korlátlan internet-hozzáféréssel ellátott 
előadóterme és galériaterme, illetve elkülöníthető felső irodaszintje 
ideális akár több, párhuzamos szekció és előadás, munkacsoport-
megbeszélés és szeminárium tartására.

Várjuk azon szervezetek, önkormányzatok, közoktatási intéz-
mények, cégek jelentkezését, akik - esetleg természetvédelmi prog-
rammal megfűszerezett - konferenciát, szemináriumot, fórumot 
vagy bármilyen jellegű rendezvényt szeretnének tartani, nyugodt, 
kényelmes, mindennel felszerelt és teljes kiszolgálást nyújtó körül-
mények között. A rendezvények teljes szervezését vállaljuk, akár 100 
fő többnapos ellátásával, étkeztetésével és szállásolásával. 

A rendezvények szervezésénél a vidékünkre jellemző szokáso-
kat vesszük figyelembe, így a tájra jellemző ételeket, bográcsétele-
ket szolgálunk fel, és kérésre szabadidős foglalkozásokat, mada-
rászást, lovaskocsis kirándulást, éjszakai gyógyfürdőzést, közös 
borozást, bankettet szervezünk. A többnapos rendezvények ideje 
alatt különböző minőségű szállásokat tudunk biztosítani, az ifjú-
sági szállástól a panzióig.

Bérléssel, időpontokkal kapcsolatos információk és kérdések: 
Székely Zsuzsa, zsuzsa@nimfea.hu.
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Fekete István Oktatóközpont szolgáltatásai
Madarászturizmus Túrkevén

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület működési 
területén madármegfigyelő és természetismereti ki-
rándulásokat szervez a hazai és külföldi érdeklődők-
nek egyaránt.

A kirándulások során lehetőség nyílik olyan ma-
dárfajok megfigyelésére amelyek számos nemzetkö-
zi egyezménnyel védettek, és hazánkban is fokozott 
védelmet élveznek. Megyfigyelhető kanalasgém, kis
kócsag, fekete gólya, cigányréce, hamvas rétihéja, 
kék vércse, kerecsensólyom, parlagi sas, réti sas, réti 

fülesbagoly, székicsér, túzok, 
ugartyúk, szalakóta és 

sok más faj, nap-
tári időszaktól 

függően.

A kirándulások csak szakvezetővel vehetőek 
igénybe, kerékpáros, lovaskocsis, kenus, illetve hosz-
szabb túrák esetén motorcsónakos és esetleg gépkocsi-
val történő utazással.

A túrák alatt a látogató megismerkedhet a cél-
terület természeti- és kultúrtörténeti értékeivel és a 
főbb tájfejlődési folyamatokkal. A szolgáltatás igény-
bevételével a Nimfea Természetvédelmi Egyesület élő-
hely- és fajvédelmi programjait támogatja a látogató. 
A célterületek elsősorban a Nagykunság, Nagy-Sárrét 
pusztái, erdei és vizes élőhelyei.

Fotósok számára leskunyhós fotózási lehetőség kí-
nálkozik az egyesület leshelyein, elsősorban vizes élő-
helyeken, téli időszakban ragadozó madarak számára 
kialakított etetőhelyen. 
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Fekete István Oktatóközpont szolgáltatásai
Ökotúrák Túrkeve környékén

Egyre többen hódolnak az ökoturizmusnak. Azonban ne dől-
jünk be minden ökoturisztikai ajánlatnak, mert az ökotúra nem 
attól lesz „öko”, azaz csökkentett környezetterhelésű, természet-
kímélő, hogy védett természeti értékeket nézünk meg, hanem a 
saját magatartásunktól.

Ebbe beletartozik az, hogy mivel közlekedünk, miként vesszük 
figyelembe a környezet terhelhetőségét, mit teszünk a hulladékkal 
stb. Ökoturisták saját életmódunkkal lehetünk, nem azzal, hogy 
egy túrát „ökoturizmus”-nak hirdetnek.

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület szakemberei sokféle ki-
rándulási lehetőséget kínálnak Túrkeve szűkebb és tágabb környe-
zetében, amelyeken számos természeti látnivalót és kultúrtörténeti 
értéket tekinthetünk meg. Ezekhez a Fekete István Oktatóközpont-
ban fénymásolt térképet és útbaigazítást kaphatnak az érdeklődők, 
de ajánlott a területet és a természetvédelmi előírásokat jól ismerő 
szakembert is igénybe venni.

Válasszuk a kiránduláshoz környezetkímélő közlekedést, újra-
használható csomagolást, és túrára fel! 

Kerékpártúra-javaslatok: 
 Túrkeve – Hortobágy-Berettyó folyó 

és hullámtere – Túrkeve
 Túrkeve – Hortobágy-Berettyó folyó 

– Dévaványai Túzokrezervátum 
– Balai-puszták – Túrkeve
 Túrkeve – Pásztó-puszta – Túrkeve
 Túrkeve – kisújszállási Öregerdő 

– kisújszállási Gyalpár – Túrkeve
 Túrkeve – Hortobágy-Berettyó folyó 

– Kenderesszigeti-halastavak
 Túrkeve – Kisújszállás – Karcag kör-

nyéki puszták és halastavak – karcagi 
Zádor híd – Túrkeve
 Túrkeve – Hortobágy-Berettyó folyó  

– Túrkedd – Csejt-puszta –  Balai 
gyepek  – Túrkeve

Lovaskocsis, illetve lovas túrák:
 Túrkeve – Malom-zug – Balai-pusz-

ták – Túrkeve
 Túrkeve – Hortobágy-Berettyó folyó 

– Túrkeve

Távolabbi kirándulási lehetőségek:
 Tiszakürti arborétum, Tiszaigari 

Arborétum, Szarvasi arborétum
 Kunhegyesi, Kengyeli szélmalom
 Tisza folyó és a Körösök hullámtere
 Vésztő, Mágor-puszta – 

Csoltmonostor középkori romkert és 
történelmi bemutatóhely
 Csáky-Bolza kastély, Szarvas
 Kunhalmok
 Györffy István Nagykun Múzeum
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Fekete István Oktatóközpont szolgáltatásai
Lovas túrák, lovaglásoktatás

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület nagyon 
komoly törekvéseket tesz annak érdekében, hogy 
színvonalas lovassportot alakítson meg Túrkevén. 
Elsőként a Városkert adottságait használja ki, majd 
a későbbiekben tájrehabilitációs programjának ele-

meként minőségi lótenyésztést kíván kezdeni. 
A városkertben elsősorban magyar 
fajták tekinthetők meg, így a shagya 
(bábolnai) arab, Furioso-North Star, 
és kisbéri félvér fajták, melyek közül 
tenyésztési célú anyakancák is  talál-
hatók az istállókban. 

Mindezek mellett szakképzett 
lovasoktató szolgálja ki az ideérke-
zők igényeit, akár kezdő lovaglás-
oktatásra, akár haladó oktatásra, 

akár csak egy kellemes lovastúrára vágyik a vá-
rosunkba látogató. 

Minden lóbarátnak érdemes felkeresni a Vá-
roskertet, ahol nem csupán a lovak varázslatos 
világához kerülhet közelebb, hanem megismer-
kedhet más magyar, tájhonos háziállattal is, 
mint például a rackajuhokkal. 

Igénybe vehető szolgáltatások:
 Lóháton vezetés 
 Futószárazás
 Lovaglásoktatás
 Túralovaglás
 Díjugratás (egyelőre szerény körülmé-

nyekkel)
 Lovaskocsis kirándulás túravezetéssel
 Lóbértartás
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Készült 2006-ban 1000 példányban, a Nimfea Természetvédelmi Egye-
sület és a Herman Ottó Természetvédő Kör közös kiadványaként. Támo-
gató a Beklen Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány. Szerkesztette: 
Szántóné Simon Edit, Sallai R. Benedek. Készítette, írta:  Kontos Tivadar, 
Iványi Anna, Monoki Ákos, Székely Zsuzsa, Sallai R. Benedek. Fotó: Sallai R. 
Benedek, Szántóné Simon Edit, Kontos Tivadar, Sallai Zoltán, Monoki Ákos, 
valamint néhány esetben a kiadványban szereplő szolgáltatók saját fotói. 
Arculattervezés, szedés, komplex  nyomdai  kivitelezés: Balmoral Bt. Túrkeve, 
Pf. 28. 5421 Telefon: 20/391-41-47. Nyomdai munkák: Timp Nyomda, Buda-
pest. Felelős kiadó: Barna Tamás. Minden jog fenntartva! ISBN-963 87011 5 3

Túrkevére látogatva néhány hasznos telefonszám és internetcím 
megkönnyítheti tájékozódásukat, további tudnivalókkal szolgálhat vagy 
baj esetén segítségükre lehet:

Hasznos elérhetőségek
Hasznos elérhetőségek

 Finta Múzeum (Attila u. 1.) 56/554-413
 Túzrokrezervátum (Dévaványa, Réhely)  66/483-083
 Körös-völgyi Látogatóközpont (Szarvas, Anna-liget) 66/313-855
 Városi Önkormányzat (Petőfi tér 1.) 56/361-505
 Egészségügyi intézmény (orvosok) 56/361-511
 Gyógyszertár 56/362-025
 Mentők 56/361-315
 Rendőrség 56/361-110
 A város hivatalos honlapja www.turkeve.hu
 A város információs polgári honlapja www.turkevi.hu
 Túralehetőségek www.nimfea.hu
 Körös-Maros Nemzeti Park  kmnp.nemzetipark.gov.hu
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