
Szolnok-Szeged:  

 

 
335,6 j. Zagyva torkolata, csónakház, b. csónakház és csónakkölcsönző, alatta közúti 

híd, b. Tiszaliget  

szabadidőközpont: sportcentrum, csónakház, kemping, uszoda, R., büfé, távolabb 



evezőspálya.  

j. SZOLNOK (80 000), 900 éves város. A környék ipari, gazdasági és kulturális 

központja. R., múzeumok,  

színház, művésztelep, vártemplom, régi várfalmaradványok, melegvizes uszoda, ref. 

templom, ferences  

templom és volt kolostor.  

334,6 j. vízmérce (-272/+909 cm) és a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság.  

332,5 j. Vízügyi hajóállomás, alatta a cukorgyári vizmű.  

329,4 j. vízmű.  

328,4 b. homokos strand, a víz időnként szennyezett.  

328,2 j. Gerje-Perje-főcsatorna torkolata, szennyezett víz!  

326,6 j. homokos part, b. SZANDASZÖLŐS (Szolnok része).  

325 j. TÓSZEG (4400) 3 km.  

323,6 b. Rákóczifalvai gö., 14 ágy, sátorozóhely (KÖVIZIG Szolnok).  

321,1 b. nagy strand, táborhely.  

319,8 gyalogrév, alatta a j. szabad strand, TISZAVÁRKONY (1800), 900 éves község. A 

Zsengellér-kastély népművészeti alkotótábor.  

 

 



 
316,5 j. Vezsenyi gö., sátorozóhely (KÖVIZIG Szolnok).  

315 j. VEZSENY (900), a ladikoknál kössünk ki. R.  

313-309 j. vezsenyi gémtelep; kikötni és belépni tilos!  

310 b. strand, innen RÁKÓCZIÚJFALU (1800) 1,5 km.  

306 b. MARTFÜ (7200), a szennyvízcsatorna beömlése felett kössünk ki, a hely csak 

kisebb csoport hajóinak elég.  

305,4 b. üdülőterület, táborhely, R., él.  



304,5 j. homokos part.  

302,3 komp, b. homokos part, 250 m-re Martfüi gö., 12 ágy, sátorozóhely (KÖVIZIG 

Szolnok).  

295,6 j. Körös-ér torkolata.  

290,8 b. Sápi gö., sátorozóhely (KÖVIZIG Szolnok).  

289 gyalogrév.  

288 j: partifecske-telep.  

286,4 j. TISZAKÉCSKE (12 300), R., él.  

286 b. homokpad, strand.  

285 j. nagy homokos strand, a csónakkikötőnél kössünk ki, táborozási lehetőség. A gáton 

kívüli üdülőtelepen  

minden beszerzési, étkezési és szórakozási (termálfürdő, tekepálya stb.) lehetőséggel. A 

városba rend-  

szeres buszjáratokkal, délutánonként az úttörővasúttal is be lehet utazni, 2 km.  

283 b. NAGYRÉV ( 1100), kedvezőtlen kikötési lehetőséggel.  

280,2 b. Tiszainokai gö., sátorozóhely (KÖVIZIG Szolnok).  

 

 



 
279,4 b. sztp.  

278,8 b. TISZAINOKA (500). A szakadó part miatt rossz a kikötés.  

277,8 gyalogrév, alatta j. sztp. és Kécskei gö., 9 ágy, sátorozóhely (KÖVIZIG Szolnok), 

b. homokos part.  

275,4 j. csatornatorkolat.  

275 b. TISZAKÜRT (2000), a hajóállomásnál kössünk ki. A gátón túl 100 m-re található 

az arborétum, büfével, nyaranként fafaragó tábor, ref. templom, múlt századi 



magtárépületből kialakított házasságkötő terem, R., él.  

273,5 j. Kécskei gö. 350 m, 8 ágy, sátorozóhely (KÖVIZIG Szolnok).  

267,9 j. Lakitelki gö., 2 ágy, sátorozóhely (KÖVIZIG Szolnok).  

267,6 közös vasúti-közúti híd, vízmérce.  

267,4 b. Tiszaugi gö. 300 m, 12 ágy, sátorozóhely (KÖVIZIG Szolnok).  

267 b. üdülőtelep, strand, 1 km-re TISZAUG (1400), táborozási lehetőség, R.  

264,5 j. Töserdöi-Holt-Tisza csatornájának zsilipe. A csatornán csak magas vízállásnál 

lehet a Kiskunsági NP legszebb részterületére felevezni, közepes és alacsony vízállásnál a 

kb. 1,5 km-es átemeléshez szükséges. A NP megőrizte a Közép-Tisza-vidék szabályozás 

előtti ártéri, mocsári és tipikus vízinövénytársulásait. Üdülőterület, kemping, üzletek, R., 

termálfürdő.  

262,8 j. az Alpári-Holt-Tisza bejárati csatornája.  

262 b. homokos part, fürdőhely.  

261 b. TISZASAS (900) 2 km, táborozóhely.  

258 j. sztp.  

256,4 b. sztp.  

 

 



 
254 j. kezdődnek a magas partok.  

247,2 pontonhíd, kizárólag a jelzett hidnyíláson lehet áthaladni. A híd alatt a j. a 

Vízirendészet kikötője.  

j. CSONGRÁD (22 000). Kikötés csak 1-2 csónak részére.  

246,1 j. vízmérce (-357/+935 cm).  

243,6 b. Hármas-Körös torkolata, j. 700 m hosszú strand, közepén a kemping bejárata. 

A strand alsó végén lévő csónakkikötőnél kössünk ki. Üdülőterület. több büfé és R., 

kisebb vegyeskereskedés. A kemping közelében régi belváros. Öregvár, ősi 



halásztelepülés, több régi lakóház, Szervátiusz Tibor szobrászművész életfája. A városka 

központja innen kb. 3 km-re van, ritka autóbusz-közlekedés, R.  

240,4 vasúti híd.  

239,9 új közúti híd.  

 

 

 
238,5 b. a szentesi strand, büfé. SZENTES (33 000) kb. 4 km. Termálfürdő.  

236,9 j. homokpad.  



225,7-224,8 j. homokpad, felső végén jó táborozóhely.  

224,5 b. homokpad.  

224 j. CSANYTELEK (3800) 2 km, R.  

223,2 j. sztp.  

221,2 j. a Dong-ér torkolata.  

217,8 b. a Kurca torkolata, szennyezett víz. Vízmérce (-293/+892 cm). A j. a Pusztaszeri 

TVK a Tisza árterülete, szikes tavak, ligetek erdők, rétek. Európa egyik legszebb 

madárrezervátuma a hazai és az átvonuló madaraknak. A legismertebb a Fehér-tó. A 

komptól 14 km-re van az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, amelyet az első 

magyar törvényhozó országgyűlés helyén létesítettek. Egyben emléket állít az 1945-beli 

földosztásnak is (második honfoglalás), amely ugyancsak itt kezdődött. Ásatások, 

apátsági templom és monostor helyén három különböző korú templom alapjai 

látszanak. Itt épült a honfoglalást ábrázoló Feszty-körkép elhelyezésére tervezett épület, 

mellette múzeumfalu.  

 

 



 
216,9 Komp mellette b. halászcsárda.  

215,3 b. MINDSZENT (8700) strand, büfé, ABC, R.,1800 körül épült barokk 

Mindenszentek temploma. Helytörténeti Gyűjtemény, gazdag néprajzi anyaggát.  

213,3 j. homokpad, idáig érezhető az újbecsei (Jugoszlávia) visszaduzzasztás hatása.  

212,5 j. homokpad, táborhely.  

211,9 j. homokpad (Ányási-sarok) közelében egy 1875-ben épült gát maradványa.  

209-203 b. a Mártélyi TVK  



208,8 b. a Mártélyi-holtág levezető csatornáján magas víz esetén fel lehet evezni, gyalog 

2 km, üdülőtelep, kemping, strand, R., bevásárlási lehetőség. 1 km-re MÁRTÉLY 

(1300).  

204,8 j. a Percsorai-föcsatorna torkolata.  

203,4 j. a töltésen találjuk az 1879-es gátszakadás emléktábláját, a szegedi nagy árvízkor 

itt szakadt át a gát.  

200 b. hosszú homokpad, az elején jó táborozóhely, j. a Sas-ér TVK területére belépni 

tilos!  

 

 



 
196,7 b. Lúdvári sztp. és vízmérce.  

195 j. táborhely.  

192,7 j. sztp., Algyöi-főcsatorna kiágazása.  

192 Algyői vasúti híd, j. vízmérce.  

191,8 Algyői közúti híd.  

190,2 j. homokos strand.  

189 j. ALGYŐ (Szeged része). R., egykori halásztelepülés, jelentős olajbányászati 



központ. A XII. századi Szent Anna-templom a XVIII. században barokk átépítésű.  

185,6 b. a Györpölési-csatorna torkolata.  

183 b. hajórakodó.  

182,2 b. Porgány-csatorna torkolata.  

 

 
179,1 j. Tiszavirág üdülőtelep, strand, R. TÁPÉ egykori halászfalu, ma Szeged része, r.k. 

templom.  

177,8 tápéi komp, a b. az ártéren a védett vetyeháti óriás nyírfa.  

177 b. a Maros torkolata, erős áramlás! Hosszú, a víz közepéig érő terelőgát szűkíti a 

medret, a végén "zöld" fényjel, j. parton haladni.  

 

 



 
176,8 j. téli kikötő, alatta a tiszai strand és a Sárgának nevezett üdülőtelep, két híres 

halászcsárdával.  

178,6 b. Vízügyi emlékhely, múzeum.  

175,6 j. Ifjúsági Vízitelep, táborozóhely.  

174,7 új közúti híd; közúti szállítás esetén kikötés j. a híd feletti lépcsöknél, a rakparton 

autóparkoló. A két híd között b. Kormorán-vízitelep stégje, a Partfürdö felső részén 

táborozóhely az első j. úszóházzal szemben. Ezután a j. a MAHART úszóháza, a 



Vízirendészet kikötője, útlevélkezeléssel, a Béke úszóház, a Szőke Tisza úszó étterem és a 

kishajóállomás.  

SZEGED (180000) Magyarország negyedik legnagyobb városa, jelentős központ, élénk 

kulturális élettel (augusztusban a világhírű Szabadtéri Játékok).  

173,6 régi közúti híd j. városközép j. vízmércével (-250/+960 cm). Eddig a hídig nyúlik a 

b. a Partfürdő, fedett uszoda, termálfürdő.  

173,4 j. a Szabadság úszóház.  

173 j. az 1879-es nagy árvíz emlékműve. Akik vasúttal szállítanak, itt célszerű kiszállni, 

a pályaudvar ide kb. 900 m-re van.  

172,8 Szeged volt vasúti hídjának megmaradt parti pillérei.  

169,3 j. Új Télikikötő.  

167,1 j. GYÁLARÉT (Szeged része), innen csak előzetes szegedi útlevél- és vámvizsgálat 

után lehet továbbhaladni. A vízen történő határátkelést a határőrségnek előző este be 

kell jelenteni.  

164,1-töl b. már Jugoszlávia.  

159,6-tól mindkét part jugoszláv terület.  

 

 

 

 

 

 

vissza  

http://www.freeweb.hu/viziterkep/vizi.htm

