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A Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál idén immár 5. alkalommal került megrendezésre a 

Tisza-tó partján. Az évek alatt a egyre nőtt a Fesztivál különböző programjainak a látogatottsága, 

és a pozitív visszaigazolások hatására a rendezvénysorozat 4 naposra bővült.  

A Fesztivál célja a minőségi kultúra, az egészséges életmód és az aktív pihenés összekapcsolása a 

csodálatos Tisza-tavi környezetben. Ezen felül fontos célkitűzése a Fesztiválnak, hogy a nemzetközi 

sikereket elért előadóművészek koncertjei mellett a helyi értékekre is felhívja a résztvevők figyelmét, 

ezért a Fesztivál programja változatos, összművészeti kikapcsolódást biztosított az érdeklődők 

számára. A kulturális élmények mellett a látogatók megismerhetik a helyi gasztronómiai 

különlegességeket is illetve a Tisza-tó menti települések életébe, történelmébe is kapnak lehetőséget 

egy rövid betekintésre.  

2018. július 26-án debütált a Családi TO’piknik, amely 9:00 és 18:00 között várta az érdeklődőket 

Tiszafüreden, a Morotva Kerékpáros Pihenőparkban. A rendezvény célkitűzése, hogy a természetes 

környezetben minőségi kulturális programok során szórakozzon az egész család, mindez 

gasztronómiai élvezetekkel is megfűszerezve. A nap során több mint 20 főzőcsapat gyűlt össze reggel 

8 órakor, hogy elkészítsék a rendezők által biztosított alapanyagokból Kodály Zoltán egyik kedvenc 

ételét, a tojás lecsót burgonyagombóccal tálalva. A versenyzőknek 11 és 13 óra között kellett az 

ételeket a szakavatott zsűrinek felszolgálniuk, akik az ételek készítése közben meglátogatták a 

csapatokat, hiszen nem csak az ételeket értékelték, hanem a többek között a csapatok megjelenését, 

összeállítását és hangulatát is. Az eredményhirdetésre 15 órakor került sor. 

 
 A tiszaderzsi főzőcsapat A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum csapata 

      
 A győztes étel A zsűri (balról jobbra): Zoboki Zoltán, Sárközi Ákos,  

  Pálszabó Mihály, Gianni Annoni, Debreczeni Ildikó 
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A főzőverseny mellett különböző interaktív programok, workshopok és foglalkozások is várták a 

gyerekeket és a felnőtteket. A teljes nyitvatartási időben (9:00-18:00) bármikor meglátogathatták a 

Tiro Harmony együttes tagjait, akik hangszersimogatóval várták az érdeklődőket, Orbán Tamás 

szövegíró workshopjához is bármikor csatlakozhattak, hogy közösen írják meg a TO’Piknik dalának 

szövegét egy jól ismert ária zenéjére, melyet 15:30-kor mutatott be Vizin Viktória operaénekes, akit 

zongorán kísért Sándor Szabolcs. A nap folyamán a gyerek a Kodály gyerekparkban és játszóházban 

kipróbálhattak számos népi játékot, a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumnak köszönhetően a kerékpáros 

ügyességi parkban gyakorolhatták a kerékpározást és elsajátíthatták a KRESZ szabályait is, illetve a 

mesesarokban csodálatos népmesékkel várták a gyerekeket, melyeket hangszerekkel és 

homokanimációval tettek még érdekesebbé. A test és lélek felfrissítése érdekében folyamatosan 

várták a relaxálni vágyókat a Hangfürdő tibeti hangtálakkal és gongokkal, illetve a MA-URI masszázs 

is. A sport iránt érdeklődőket a Szolnoki Sportcentrum - Sportiskola várt a nap folyamán a 

röplabdához és evezéshez kapcsolódó sportszerekkel és –eszközökkel. Az egészségüket figyelemmel 

kísérők szolgálatában álltak egész nap a szolnoki Hetényi Géza Rendelőintézet szakorvosai, akik szív- 

és érrendszeri vizsgálatot, légzésfunkció vizsgálatot, hallásvizsgálatot és látásvizsgálatot is végeztek.  

A főzőpontok mellett megcsodálhatták az érdeklődők, hogy hogyan készít Osztrovszki Ildikó olimpiai 

bajnok ezüstérmes gyümölcs- és zöldségfaragó műalkotásokat a gyümölcsökből és zöldségekből. A 

Magiszter Alapfokú Művészeti Iskola növendékei a nap folyamán szintén műalkotásokat készítettek, 

de ők a természet adta lehetőségek használták fel. A képesvagy.hu festőmentorainak órájához is 

bármikor csatlakozhattak a festészetben magukat kipróbálni vágyó érdeklődők. A horgászat fiatal 

szerelmeseit pedig egy gyermek horgászverseny keretein belül várták a szervezők a Tisza-tó partjára. 

A helyszín a legkisebbekre is gondolt, így a környezethez tökéletesen illeszkedő baba-mama pontot is 

üzemeltetett.  

       
 Hangszersimogató a Trio Harmony Együttessel TO’Piknik dalának bemutatója  

  Vizin Viktória és Sándor Szabolcs közreműködésével 

       
 Magiszter Alapfokú Művészeti Iskola  Gyermek horgászverseny 
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 Osztrovszki Ildikó kepesvagy.hu festőtanfolyam 

A nap folyamán bármikor meglátogatható programok mellett voltak olyan rendezvényelemek is, 

melyekhez meghatározott időpontban lehetett csak csatlakozni. Az Extrem Dance Team táncosainak 

látványos felvonulása a Morotva Kerékpáros Pihenőparkban 9:25 és 9:55 között volt megtekinthető. 

A gyerekek számára a felvonulás nem csak a csillogó ruhák és a színes zászlók miatt volt érdekes, 

hanem a felvonuláshoz csatlakozó 8 db, nagyon aranyos óriásbáb miatt is. Vizin Viktória és az 5 fős 

zenekar a nap során két alkalommal is tartott 1,5 órás operajógát (10:00 és 17:00 kezdettel). A 

különleges, élőzenével kísért Operajóga mellett a 3D jógát is kipróbálhatták az érdeklődők, melyre 14 

és 15 óra között került sor. Az ebéd mellé, 12 órai kezdettel 30 percig Rácz Attila Cigányzenekara 

húzta a nótát az ebéd mellé, és ezzel is kellemes hangulatot teremtve a főzőcsapatok és ebédelők 

között. A tóparton kialakított, napágyakkal és napernyőkkel kialakított pihenőteraszon a hangulatért 

Dian Róbert gitárművész volt felelős 14 órától, másfél órás műsorával.  

       
 Extrem Dance Team  óriásbábok 

       
 Rácz Attila Cigányzenekara Operajóga 
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Az interaktív programok és a főzőverseny mellett 2 színpadon láthattak az érdeklődők különböző 

produkciókat. Többek között volt néptánc, népzene, modern tánc, opera, kamarazene, bűvész műsor. 

A színpadon fellépők névsora a következő volt: 

 NAGYSZÍNPAD 

9:30 - 9:50 Fekete László Zeneiskola Csengettyű Együttese 

9:55 - 10:00 Tisza-tavi Legénytársulat 

10:00 - 10:20 Hivatalos megnyitó ünnepség 

10:30 - 10:50 Ninh Duc Hoang Long "Virtuózok" operaénekes 

10:55 - 11:25 Dobi-Kiss Veronika és Turpinszky Gippert Béla operaénekesek 

11:30 - 12:00 Szolnok Balett 

13:00 - 14:00 Dobrossy család bűvész előadása 

14:15 - 14:45 Kertész Marcella és Bozsó József, a szolnoki Szigligeti Színház művészei 

16:00 - 17:00 Talamba Ütőegyüttes 

17:30 - 17:40 Tiszafüredi Néptáncosok AMMI 

17:40 - 18:00 Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar 

  

TÓPARTI SZÍNPAD 

12:45 - 12:55 Rajzpályázat eredményhirdetése 

13:00 - 14:00 Alma Latina Együttes  

14:30 - 14:40 Horgászverseny eredményhirdetése 

15:00 - 15:10 Főzőcsapatok eredményhirdetése 

15:30 - 16:00 Bábel Klára hárfaművész 

Az egész nap során körülbelül 2.000 érdeklődő látogatott el Tiszafüreden a Morotva Kerékpáros 

Pihenőparkba, ahol 9:00-18:00 között 19 előadást tekinthettek és 186 művésszel találkozhattak. 

Annak ellenére, hogy hétköznapra esett a rendezvény, az érdeklődés jelentősnek számít. Mivel a 

rendezvény először került megrendezésre, nem tudták a látogatók, hogy mire számíthatnak. A 

visszajelzések alapján a vendégek nagyon meg voltak elégedve a programok felépítésével, a 

rendezvényelemek megjelenésével, a szolgáltatások minőségével és a műsorok minőségével. Pozitív 

érzéseket váltott ki a kulturális kavalkád, hiszen nagyon sokfajta művészeti ággal találkozhattak és 

széles volt azoknak a kulturális programoknak a palettája, melyben részt vehettek az érdeklődők.  
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 Fekete László Zeneiskola Csengettyű Együttese Tisza-tavi Legénytársulat 

       
Hivatalos megnyitó ünnepség (balról jobbra): Fejér Andor, Ninh Duc Hoang Long 

Miklósa Erika, Piroska Miklós, Ujvári Imre, Sárközi Ákos, 

 Debreczeni Ildikó 

       
 Szolnok Balett Dobrossy bűvészcsalád 

       

 Talamba Ütőegyüttes Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar 



 
7 

2018. július 27-én a TO'PERA Gálakoncertje szabad téren, a tiszafüredi Morotva Kerékpáros 

Pihenőparkban került megrendezésre 20:00 és 24:00 között. 20:3 Az est fellépője az Experidance 

Production volt, akik a Nostradamus – Világok vándora című produkcióval érkezett a Tisza-tó 

partjára, amely azonban egyszeri és megismételhetetlen módon kiegészült Miklósa Erika és Molnár 

Levente operaénekesekkel, közreműködött a Miskolci Nemzeti Színház Zenekara és vezényelt 

Sándor Szabolcs. A 2 x 50 perces előadás így kibővült népszerű operaáriákkal, melyekre körülbelül 

1200 fő néző volt kíváncsi. 

A Fesztivál társadalmi felelősségvállalásának illetve a siket és nagyothallók támogatása iránti 

elköteleződésének eleget téve egy rövid, de igen hasznos programelem lett beiktatva az Experidance 

Production műsora elé. Így valósult meg Magyarország első élő zenekaros hallástesztje a Phonak 

Hungary Zrt. jóvoltából. 

A hely gyönyörű adottságát és az aktuális természeti jelenséget (Holdfogyatkozás) kihasználva, 

csónakkal érkezett Egyházi Géza, aki előadta az Operaház fantomjának egyik részletét, az éj zenéjét. 

Őt követte a szintén csónakkal érkező Sóki Ferenc tárogatóművész, akinek csodás előadását egy 

tűzijáték követett, amely méltó módon zárta a TO’PERA napot és a péntek estét. 

 

       
 Experidance Production táncosai Molnár Levente, Miklósa Erika, Sándor Szabolcs (balról jobbra) 

  Miskolci Nemzeti Színház Zenekara (hátul) 

       
 Sóki Ferenc Egyházi Géza 
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A Fesztivál szombati napján, 2018. július 28-án került megrendezésre a népszerű és sokak által 

kedvelt Tour D’Opera, a kerékpártúra, melynek megállóiban különböző műfajú, zenei koncerten 

vehetett részt a közel 500 kerékpározó. A 67 km-es túra során a 4 méter magas gátnak köszönhetően 

csodálatos panoráma mellett érték el a résztvevők a koncertek helyszíneit, melyeknek a Tisza-tó 

menti települések kikötői, tópartjai adtak otthont. A megállók során nem csak az opera vagy a 

kamarazene világába kalauzolták el az érdeklődőket, de a településeknek is biztosítottak lehetőséget 

értékeik, helyi termékek és gasztronómiájuk bemutatására. 

A kerékpártúrára 8:00 és 8:30 között regisztráltak a résztvevők, majd az MH Szolnoki Légierő 

Zenekar produkciója után, Miklósa Erika szavaira indultak el a következő megálló felé 9 órakor.  

A biciklis konvoj először Poroszló közösségi terén tudott megpihenni, ahol Hoffman Richárd és Nédó 

Olga Voice and Violin című, 20 perces előadása bűvölte el a közönséget 9:40 és 10:00 között. 

A túra következő megállója Sarud volt, ahol a résztvevőket Palya Bea félórás Egyszálének című 

produkciója varázsolta el 10:50-es kezdettel. 

A következő helyszín Tiszanána varázslatos hangulatot árasztó kikötőjében, Dinnyésháton volt. Itt a 

az Armel Opera Festival interaktív programján vehetett részt a közönség 12:20 és 13:00 között. Ezen 

az állomáson a bátor zenekedvelőkre egyedülálló lehetőség, a nézősereg többi tagjára pedig vidám 

pillanatok vártak, ugyanis a Conduct Me! című program keretében egy rövid karmesteri gyorstalpalót 

követően kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták, milyen az operairodalom legnagyobb klasszikusait 

játszó nagyzenekar előtt állni és azt vezényelni. 

A frissítő program után haladt tovább a közönség a kiskörei Hallépcső felé, ahol a mini szigeten 

felállított színpadon a Fourtissimo közös koncertjére érkeztek. Az ebéddel egybekötött, testi-lelki 

pihenő 13:45 és 14:45 között tartott.  

A hosszabb pihenő után folytatódott a túra Abádszalók irányába, ahol az Abádi Kikötőben lépett fel a 

Vivat Bacchus Énekegyüttes, akik pezsgő bordalaikkal 15:40 és 16:20 között szórakoztatták a 

közönséget.  

A Tour D’Opera résztvevői haladtak tovább Tiszaderzsre, ahol már a Tavirózsa Népdalkör dalolva 

várta a közönséget 17:10-kor. A fesztiválon immár hagyománnyá vált, hogy a Népdalkör 

„nagymamái” házi készítésű süteménnyel, szörppel várta az érkezőket. A kikötőben kialakított 

színpadon azonban ez alkalommal kiegészült a Népdalkör Pitti Katalin operaénekessel és Napsugár 

Anna jeltáncművésszel. A közös produkciók után, 17:40-kor indultak tovább a kerékpárosok a 

következő helyszín irányába. 

A tiszaszőlősi megállóban Egyházi Géza és Mahó Andrea adtak elő népszerő musical részleteket 

18:15 és 18:45 között.  A duó elvarázsolta előadásukkal a túrázókat. A kicsit már fáradt, de kitartó 

közönség tovább tekert az utolsó megállónkhoz a Kormorán kikötőbe. 

A túra fáradalmait a Magyar Állami Operaház művészei feledtették a közönséggel a 30 perces 

műsorukkal. Hatalmas tapssal zárult a Tour D’Opera 19:50-kor, ami nem csak a művészeknek szólt, 

hanem a kitartó résztvevőknek is. 
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 Nédó Olga és Hoffmann Richárd Palya Bea 

       
 Armel Opera Fesztivál  Fourtissimo 

      
 Vivat Bacchus Énekegyüttes Pitti Katalin, Napsugár Anna és a Tavirózsa Népdalkör 

 

       
 Mahó Andrea és Egyházi Géza Magyar Állami Operaház művészei 
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Attól eltekintve, hogy a 67 km-es táv kerékpárral is könnyedén teljesíthető, gondoltak azokra is, akik 

valamilyen okból kifolyólag nem tudnak ezen a túrán részt venni. Nekik és a víz közelségét 

kedvelőknek szól a Boat D’Opera nap, mely tavaly debütált és idén 2018. július 29-én vasárnap indult 

útjára az abádszalóki Szalók Yacht Klubból 9:30-kor. A kerékpárokat 8-10 fős, motorral ellátott 

csónakokra cserélték a résztvevők, melyeket képzett túravezetők kormányoztak el a koncertek 

helyszíneire, és mindamellett még a Tisza-tó egyedi növény- és állatvilágát is ismertették az 

utasokkal. Csodálatos, szárazföldön nem megközelíthető helyszíneket is elértek így, ahol a 

csónakokban, könnyed borokat kóstolva kiváló előadók műsorait tekinthették meg a résztvevők. 

A csónakos túrára a résztvevők 8:00 és 8:30 között tudtak regisztrálni az abádszalóki Szalók Yacht 

Klubban, ahol indulás előtt Bősze Ádám fél órás zenei stand-up előadása feledtette el a résztvevőkkel 

a szürke hétköznapokat és készítette elő a hangulatukat a csónakázásra.  

A közel 300 fő résztvevő 15 csónakkal indult el a kiskörei Hallépcső felé, azonban útközben 

meglepetésként érte őket, hogy a tó vizén egy csónakban várta őket St. Martin, aki ezen a különleges 

helyszínen felejthetetlen 30 perces koncertet adott. 

A csónakok utasai 11:45-re érkeztek meg a kiskörei Hallépcsőhöz, ahol a mini szigeten Falusi 

Mariann, Horgas Eszter és Class Jazz Band várta őket. Az egy órás koncert után a résztvevők 

elfogyasztották az ebédet, majd 13:45-kor ismét vízre szálltak. 

A következő megállóban, a kiskörei strandon a csónakok csak lehorgonyoztak 14:10-kor, mivel a 

parton mutatták be a tudásukat a Tisza Táncegyüttes táncosai. A félórás produkciót ugyan 

megszakította egy rövid zápor, de ennek ellenére a közönség vastapssal jutalmazta a kitartó 

fellépőket.   

A csónakos túra Tiszanána kikötője, Dinnyéshát irányába folytatódott, ahol a közönség egy 

különleges hangzású, kortárs operaművet hallgathatott meg. Az Ukihasi című mű zeneszerzője 

Zarándy Ákos, aki a helyszínen vezényelt is. A produkcióban részt vettek: Sipos Marianna - 

koloratúrszoprán, Dani Dávid - basszus, Dezső Sára - alt, Varga Donát - tenor, Mikecz Kornél - basszus, 

Razvaljajeva Anasztázia – hárfa. 

Az időjárás és a tavon életbe lépő viharjelzés miatt az opera után, 15:30-kor a csónakoknak vissza 

kellett fordulniuk az abádszalóki Szalók Yacht Klubba, ahol viszont zökkenőmentes megtartotta a 

közös produkcióját Megyimórecz Ildikó és Horti Lilla 16:00 és 16:30 között.  Ugyanitt követte őket a 

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Rezes Nagyparti Együttesének előadása, Dobszay Péter 

vezénylésével. 16:45 és 17:15 között.  

A nap programjait és ezzel együtt a teljes Fesztivált is a Klezmerész Együttes fél órás koncertje zárta 

az abádszalóki Szalók Yacht Klubban 18:00-kor. A résztvevők boldogan, csodálatos élményekkel, 

különleges emlékkel távoztak idén is a Fesztiválról. 
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 Bősze Ádám St. Martin 

        
 Horgas Eszter, Falusi Mariann és a Class Jazz Band Tisza Táncegyüttes 

       
 Ukihasi produkció Horti Lilla (fehér) és Megyimórecz Ildikó (kék) 

       
 Szolnoki Szimfonikus Zenekar Rezes Nagyparti Együttese Klezmerész Együttes 

 vezényel: Dobszay Péter 
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A Fesztivál 4 napjával sikerült élményekben gazdag programsorozatot kínálni a komolyzene, a 

természet és az aktív pihenés szerelmeseinek. A Fesztiválon 380 fellépő 19 helyszínen várta a 

körülbelül 4000 fő résztvevőt. A tavalyi évekhez hasonlóan igyekeztünk megmutatni a Tisza-tó 

településeit, azok csodálatos adottságait. A jó időnek köszönhetően mind a résztvevők, mind pedig 

világhírű művészek Magyarország olyan helyszíneire juthatott el, ami eddig számukra ismeretlen volt 

és egyedi. Fontos számunkra, hogy a programsorozatunkkal olyan koncerteket, előadókat is 

elérhetővé tudtunk tenni a régiókban élők számára, akiket egyébként csak hosszabb utazással, 

nagyobb városokban tudnának megnézni. Az itt élő fiatalabb generációhoz is eljutott a komolyzene 

szépsége, és a műsor összeállításnak köszönhetően felkeltettük érdeklődésüket. Bízunk benne, hogy 

az idei Fesztivál alkalmával szintén hozzá tudtunk járulni a térség turisztikai vonzerejének 

növeléséhez. Hisz a résztvevők száma nőt a tavalyi fesztiválhoz képest, akik szintén Tiszafüred és a 

környező településen töltöttek el minimum 2 éjszakát. A helyi termékek vásárával szerettük volna 

bemutatni, hogy a térség településein milyen különleges, minőségi produktumokat tudnak 

létrehozni. A vásárnak köszönhetően tovább viszik a Tisza-tó településeinek jó hírnevét, hiszem 

„sulyom csokoládét” csak is itt készítenek.  

A Fesztivál programjain kívüli időszakokban a résztvevők a helyi vendéglátóhelyeket, kereskedelmi 

üzleteket látogatták, illetve a helyiek által nyújtott szolgáltatásokat vették igénybe, ezáltal tovább 

növelve a helyi vállalkozók bevételeit. A Fesztivál technikai részleteinek kidolgozása során a 

közreműködő partnerek kiválasztása esetében fő szempont volt, hogy a Tisza-tavi régió vállalkozója 

legyen. Ennek köszönhetően a Fesztivál gasztronómiai szolgáltatásaiért felelős különböző vállalkozók, 

és a technikai háttér egyes szolgáltatásait biztosító vállalkozók mind a régióból érkeztek. A felhasznált 

termékek, melyek a résztvevőknek lettek felszolgálva, javarészt helyi alapanyagok felhasználásával 

készültek. A helyi alapanyagok felhasználása illetve a helyi vállalkozók bevonása tovább növelte a 

Fesztivál által jelentkező többletbevételt a térségben, mely némi szezonális munkahelyteremtő 

hatást is generált. A médiának köszönhetően az esemény által országos illetve nemzetközi szinten 

erősödött a Tisza-tavi régió marketing-kommunikációja, ezáltal a fesztivál további, közvetett 

gazdasági hatása igen jelentős. Erre a néhány napra a figyelem hazánk ezen méltatlanul elhanyagolt 

régiójára irányult. 

A jövő évi Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztiválon hasonló módon különleges, érdekes, 

programmal várjuk a közönséget. Missziónkat folytatjuk, továbbra is fontosnak tartjuk, hogy minden 

évben tudjunk valami újat mutatni a hazai és lehetőség szerint a nemzetközi palettáról a komolyzene 

kedvelőinek ötvözve az egészséges életmóddal a gyönyörű Tisza-tavon. 

Bízunk abban, hogy ez az Európában egyedülálló rendezvénysorozat egyre több embert fog a Tisza-

tóhoz csábítani és ezzel továbbra is hozzájárulunk a Tisza-tavi régió gazdasági és turisztikai 

fejlődéséhez, a vendégéjszakák számának növekedéséhez és a minőségi kulturális programok 

népszerűsítéséhez. 

Szolnok, 2018. augusztus 30. 
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