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Az idei 7. Tisza tavi Fesztivál ismét nem okozott csalódást a kultúra, a sport és a komolyzene 

rajongóinak. A 2020. július 31-aug. 2 között megrendezett programsorozat adott otthont számos 

neves zenei produkciónak és emelte a vidék, a Tisza tó, és a környező települések hírnevét. A fesztivál 

ideje alatt Tiszafüreden minden vendégszállás elkelt, ezzel is mutatva a fesztivál idegenforgalmi 

jelentőségét a régióban. A programok összetettsége miatt nem csak a komolyzene kedvelőit, de a 

kerékpárosok és a futók érdeklődését is felkeltette a rendezvény. Aki inkább a hajózás mellett tette le 

a voksát, is kapott lehetőséget a Boat D’ Opera keretében számos különböző stílusú művész 

produkcióját hallgathatta meg csónakból, hajóból Tiszafüred különböző megállópontjainál.  

A Fesztivált megnyitó Gála koncert (2020. július 31), melyet idén a Fővárosi Nagycirkusz jóvoltából egy 

hatalmas rendezvénysátorban volt lehetőség megtartani biztonságot nyújtott az esetleges időjárási 

viszontagságoktól. Egyúttal lehetőséget adott arra, hogy a Szolnoki szimfonikusok koncertje alatt a 

Fővárosi Nagycirkusz artistái tovább színesítsék a programot produkcióikkal. Az est nagy 

bejelentésekkel kezdődött.  A Debreczeni Ildikó fesztivál igazgató által megálmodott 

rendezvénysorozat minden évben újdonságokkal jelentkezik, ez jövőre sem lesz másként, ugyan is 

megalakul a Magyar Tavak Fesztiválja, mely kollaboráció keretében, 2021-ben már a Velencei Tónál is 

komolyzenei fesztivállal jelentkeznek a szervezők, 2022-ben pedig a harmadik, legnagyobb, magyar 

tavat is becsatlakoztatják a programsorozatba és a tihanyi térséget is beépítve így már három 

helyszínen várják a komolyzene szerelmeseit. Az est háziasszonya már megszokott vendégként idén is 

Csete Beáta volt, aki elkötelezett hímondója és képviselője a Fesztivál jó hírének. 

 

           

A Fővárosi Nagycirkusz sátra                  A Szolnoki Szimfonikus zenekar 



 
3 

                                                                     

     Csete Bea                                                        Miklósa Erika, Horváth István 

 

A szimfonikus zenekarhoz idén ismét csatlakozott Miklósa Erika koloratúrszoprán operaénekes, 

valamint Horgas Eszter fuvolaművész, Kalmus Felicián csellóművész, Horváth István Tenor. A 

zenekart Toshifumi Kanai vezényelte.  Mint minden évben a Tisza tavi Fesztivál társadalmi 

felelősségvállalásának keretében a Fesztivál Himnuszt a Szegedi Klug Péter iskola siket-és nagyothalló 

diákjai jelelték. 

           

Horgas Eszter                                                    Kalmus Felicián 

 

  



 
4 

A Morotva kerékpáros pihenőpark ideális környezetet biztosított, hogy a megjelent vendégek egy kis 

meglepetésben részesüljenek és a gálakoncert után két produkciót a vízpartról tekintsenek meg. Ezen 

két produkció Sándor Szilvia versenytáncos előadása volt, melyet egy vízen úszó zongora tetején adott 

elő, majd Sóki Ferenc tárogató művész csónakban eljátszott produkciója zárta az estét. 

 

                 

Sándor Szilvia Versenytáncos                     Sóki Ferenc tárogató művész     

 

A programok másnap folytatódtak, amikor is útjára indult a Tour D’ Opera kerékpáros tókerülő 

csapata. Idén mint minden évben tekintélyes létszámmal , indult el a konvoj. A Csepel Zrt. jóvoltából 

még egy új női kerékpár is gazdára talált a Tisza tavi Fesztivál által szervezett facebook játék keretében. 

A Tisza tavi kerékpáros centrumból a Romano Drom zenekar oláh zenei ritmusai pezsdítették fel a 

hangulatot és adták meg az alaphangot a 67 km-es kerékpáros túra résztvevőinek.  A túra során a 

résztvevők különleges környezetben tekerhettek végig az újonnan átadott kerékpáros úton és hídon 

keresztül és érkeztek meg az első állomásra Poroszlóra, ahol a helyi Református templom adott 

otthont a Vox Mirabilis kamarakórus koncertjének. Az éles stílus váltást Miklósa Erika koronázta meg, 

amikor kerékpárjáról lepattanva csatlakozott a kamarakórushoz egy ária erejéig.  

                       

Romano Drom együttes (és a kisorsolt kerékpár)                TourD’Opera indulásra kész csapata 
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Vox Mirabilis kamara kórus 

 

Második állomás a sorban következő település Sarud volt, ahol a település polgármestere Tilcsik István 

meglepetésként a vízen elhelyezett stégen adott koncertet zenekarával, mely nagy sikert aratott a 

kerékpárosok körében. A rövid frissítő után újra nyeregbe szálló kerékpárosok tekertek tovább 

Tiszanána-Dinnyéshátra, ahová már egy kicsit a melegtől meggyötörten érkeztek. Őket a Band of 

Streets koncertje fogadta és újra energiával töltötték meg a tekerőket akusztikus fúvós és ütős 

hangszereik segítségével előadott 90 es évekbeli slágerek előadásával.  

 

                           

Tilcsik István Polgármester és zenekara      Band of streets együttes 

 

Hat km-rel később már Kisköre vendégei voltak a fél távhoz érők és hallgathatták meg Vásáry André 

különleges előadását melyben Disney mesefilmek címdalától az Abba népszerű dalain keresztül 

komolyabb lélegzetű áriák is felcsengtek. A kiskörei inkubátorház előtt felállított színpad mellett a 

köreiek hideg bodza és fekete szeder szörppel kínálták a vendégeket. A koncert kis csúszással 14:30 
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kor ért véget így gyors iramra kapcsolt mindenki hogy áttekerjen Abádszalókra ahol az Other Side 

Music együttes koncertje mellett egy hosszabb pihenőt is beiktattak a szervezők a programba és az 

ebédet is itt osztották ki. Idén töltött káposztával és hűsítő görögdinnyével kínálták a vendégcsapatot 

Abádszalók város jóvoltából. 

 

                 

Vásáry André      Kiskörei Inkubátor ház közönség fogadás 

 

                      

Ebéd Abádszalókon     Other side music együttes 

AZ ebéd után a megpihent lábak újra munkához láttak és áttekertek Tiszaderzsre. Több szempontból 

is megérte a településre ellátogatni, itt ugyanis a kikötőben a 100 tagú cigányzenekar adott egy mini 

koncertet a Tiszaderzsi „mamik” pedig ház sütemények garmadával kedveskedtek a program 

résztvevőinek. Az eseményre a helyi lakosság is kilátogatott és közösen élvezték a zenekar előadását a 

kerékpárosokkal. A 100 tagú cigányzenekar, Magyar Örökség díjas formáció immáron harminc éve 

jelen van a magyar kultúrában és nem véletlenül kerültek a Hungarikumok gyűjteményébe. Zenei 

repertoárjukban megtalálhatók a klasszikus zene alapjai, Liszt, Erkel, Strauss művei mellett a 

hagyományos cigányzene valamint magyar nóták és népdalok is.  
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„Tiszaderzsi mamik” és süteményeik   100 tagú cigányzenekar 

18:30 kor már Tiszaszőlősön az Aranyosi kikötőben kezdődött Sári Évi interaktív előadása, ahol a 

megfáradt kerékpárosok még utolsó erejüket összeszedve együtt táncoltak és énekeltek a 

művésznővel.  

A nap utolsó állomása a Tiszafüredi Kormorán kikötőben került megrendezésre ahol a Seres Brothers 

fergeteges hangulatú gitárestje zárta a nap eseményeit. 

       

Sári Évi      Seres Brothers 

 

Másnap sem volt megállás azok számára, akik minden programon résztvettek, hiszen reggel 8:40 kor 

egy pici csúszással elrajtolt a II. Operun élményfutás gyermek mezőnye. Az 1 km-es távot 22 gyermek 

10 km es távot pedig 122 felnőtt teljesítette. 
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II. Operun gyerekfutam rajt              II. Operun Felnőtt futam rajt 

 

A futással párhuzamosan zajlott a regisztráció a Boat D’ Opera hajós zenei kirándulásra. Az idei évben 

Tiszafüreden 5 megállópont várta a hajózásra kedvet kapókat. Indulás ismét a Morotva Kerékpáros 

Pihenőparkból volt ahol a The Teachers Dixie Band indította útjára a flottát.  

            

Boat D’Opera hajós csapat                  Teachers Dixie band 

 

A Fare Mido Operatársulat szórakoztató előadását már az 5350 Biciklis Megálló Pont teraszáról 

élvezhették a résztvevők, és kóstolót kaphattak a hely kiváló pizzáiból is.  

             

Fare Mido operatársulat                  SUP the lifestlye csapat és a hajóraj 
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A következő állomás a Tisza tavi horgász központ volt, ahol a hajókban maradva hallgathatták Kegye 

János pánsíp és Kéri György skótduda előadását. Erre az állomásra már csatlakozott idén újdonságként 

a SUP the lifestyle csapata is, akik aztán minden koncertre SUP-okkal követték a hajórajt. 

    

Kegye János, Pánsíp     Kéri György, skótduda 

 

Ebéddel ismét készültek a szervezők, ezúttal a Tiszaörvényi Hajóállomásnál elterülő zöld övezeten 

ahol is az ebéd mellé a jó zene sem maradhatott el. A talp alá valót Szalonna és bandája szolgáltatta.  

   

Ebéd a Tiszaörvényi Hajóállomáson    Szalonna és Bandája 

A kiadós ebéd után a jóllakott vendégek átsétáltak a Kormorán kikötőbe ahol Szabó Norbert Ádám 

Guinness és világrekorder hajós könyvbemutatóját hallgathatták meg, majd Lőrincz Judit szoprán és 

Turpinszky-Gippert Béla tenor adtak koncertet a kikötő hídjáról. Az esemény vizuális kuriózumát a 

New Step Fittness légtáncos lányai biztosították, víz felett lógó bemutatójuk keretében.  
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Szabó Norbert Ádám     New Step Fittness légtáncosa 

 

Turpinszky-Gippert Béla-Lőrincz Judit 

Ez után nem maradt más hátra, mint visszaérkezni a Morotva Kerékpáros pihenőparkba és búcsút 

venni a 2020-as Tisza Tavi Fesztiváltól. 

  

Visszatérés 

A Fesztivál 3 napja alatt a látogatók több mint 150 művész fellépését tekinthették és hallgathatták 

meg, összesen 18 helyszínen. A vendégek nagy része mind a három napra regisztrált, és a hétvégét a 

kultúra a sport és természet jegyében töltötték. A programok összeállításakor szempont volt a 

megállókat és művészeket úgy összepárosítani, hogy az adott zenei stílus megfelelően passzoljon az 

adott helyszínhez. Így sok esetben a zene dallama a víz lágy mozgásával került ötvözésre ezzel is egy 
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egyedi természet közeli élményt nyújtva a közönségnek. Szempont volt továbbá a helyi tehetségek 

megszólítása, a fiatal művészeknek fellépési lehetőség nyújtása olyan hírességek mellett, akikkel 

máshol nem lenne lehetőségük egy színpadon fellépni. Ilyen volt például a Tiszaderzsi asszonykórus 

előadása a 100 tagú cigányzenekar társaságában, vagy a New Step Fittness tornászainak előadása 

Lőrincz Judit és Turpinszky-Gippert Béla előadása alatt.  

Az idei évben a COVID 19 pandémiás helyzet miatt megkérdőjeleződött a fesztivál megvalósításának 

kérdése. Hosszas tanácskozás és jogszabályok értelmezése után döntött a fesztivál vezetősége a 

fesztivál megtartása mellett, magas szintű óvintézkedések betartásával. A fesztivál alatt mindenhol 

fokozott figyelmet fordítottak a kézfertőtlenítési lehetőségekre. Az egyetlen beltéri koncert alkalmával 

a vendégek maszk viselésére voltak kötelezve, melyet a fesztivál csapata biztosított a részükre.  

A térség gazdaságát segítve, a szervezők törekedtek ismét a helyi vállalkozókat alkalmazni mind a 

catering, mind a technikai szolgáltatások igénybevételekor. Sajnos, a koronavírus járvány miatt a 

Családi Tó’ piknik programelemet túl kockázatos lett volna megtartani, ahol további helyi kistermelők 

és gasztronómiai szolgáltatók termékeit lehetett volna bemutatni. A jövőben tervben van ennek a 

program elemnek is a vissza csatolása a repertoárba és így a helyi termékek, helyi értékek képviselőinek 

megismertetése, hírnevük növelésének a lehetősége is adott.  

A fesztivál nagy média figyelemmel került megrendezésre. Média megjelenéseink már a fesztivál előtt 

pár héttel tovább növelték a Tisza tavi régió után érdeklődők számát, és a Tisza tóra fordították a 

figyelmet. A fesztivál hétvégéje alatt is számos média munkatársa készített interjút a fellépő 

művészekkel, valamint a fesztivál igazgatóval, mutatta be ezt a csodálatos vidéket a Tisza tó adta 

lehetőségeket. A fesztivál facebook oldalán több esemény is létrehozásra került, valamint országos 

rádió kampány keretében is megjelent a Tisza tavi Fesztivál programja. 

A jövőben tovább folyik a munka és újabb különlegességekkel és tehetségekkel kívánja a Fesztivál 

szervezői csapata megörvendeztetni a közönséget, immár két helyszínen, a Tisza Tónál és a Velencei 

tónál.  
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Marketing anyagok 

 

 

 

1. Tisza tavi fesztivál weboldal képernyőfotó 

2. Tisza tavi fesztivál facebook oldal képernyőfotó 

3. Tisza tavi fesztivál szórólap és plakát másolata ( a 

szórólap A5 a plakát A1-es méretben került nyomtatásra 

 


