


A Tisza-tó páratlan természeti szépségének 
köszönhetően a tó egyre népszerűbb ökoturisztikai 
célpont. Az ember alkotta paradicsom tökéletes 
desztináció az aktív pihenésre vágyók számára. 
2012-ben adtak ki utoljára útikönyvet a régióról, 
miközben az utóbbi évtizedben óriási fejlődésen esett 
át a tó. Ezt az űrt szeretnénk pótolni az új könyvvel.



A könyv célja

Olvasmányos és érdekes könyvet 
szeretnénk készíteni, ami az 
idelátogató turistáknak hasznos 
kalauz, az itt élőknek pedig igazi 
csemege, ami útközben társ, a  
könyvespolcon pedig érték. 
Kétszáz oldalas történet a múltról, 
jelenről és jövőről és a Tisza-tó 
minden szegletéről, praktikus 
térkép melléklettel.

Példányszám: 10 000 db könyv



Tartalomtervezet
Tisza-tó bemutatása
Mi volt a Tisza-tó előtt? Mikor is és miért szabályozták a Tiszát? Mikor tervezték 
és építették a Tisza-tavat?

Élet a Tisza-tónál
Mivel foglalkoztak régen az emberek? Hogyan teltek a régi hétköznapok? És 
mivel foglalkoznak most? Mit jelent a tó nekünk?

Ember alkotta paradicsom 
Ember építette, de a természet lakta be, tette páratlan szépségűvé. Bemutatjuk a 
jellegzetes madarakat, halakat és emlősöket, de megtalálod a tiszavirág vagy a 
sulyom történetét is. 

A tó tájegységei
A Tisza-tó négy nagy medencéje és minden ami benne van, amit a partján és a 
vízen megtalálsz és csinálhatsz. A medencékhez kapcsolódó települések 
részletes bemutatója, tippekkel, tanácsokkal. Igazi kis túra kalauz!

Biciklivel a tó körül
Tavaly több mint hetvenezren bringázák körbe a tavat. Részletesen bemutatjuk a 
kis és nagykört, tippeket adunk látnivalókra és programokra!

Kirándulás és sport a vízen
Alapvető hajózási ismereteken túl megmutatjuk a kajak és kenu útvonalakat, 
útmutató a ladikbérlés és túravezetőkhöz, és bemutatunk minden népszerű 
vízisportolási lehetőséget.

Szállás, fürdő, program
Segítünk és tippeket adunk, hogy hogy és merre keress szállást, hogy mit 
érdemes kipróbálnod a szárazföldön és milyen programokat szervezz, mert van 
bőven mit csinálni!

Kincsek
A Tisza-tó és környéke tele van kincsekkel! Ha tudni akarod hol találod a 300 éves 
kocsányos tölgyfát, vagy Magyarország egyetlen függőcsatornáját, esetleg egy 
csodaszép kápolnát néznél meg a mező közepén, akkor ez a fejezet igazi 
csemege lesz!

Gasztro
Hal hallal? Vagy van valami más is? Helyi specialitások, hagyományos ételek 
vagy hipszter, újhullámos gasztro élmények? Mit parancsol?

Közel van, nézz körül!
Bár a Tisza-tónak nincs borvidéke és még vára sem, de karnyújtásnyira tőlünk 
van minden! Ha már itt vagy, érdemes megnézned Hortobágyot, a tokaji 
borvidéket, az egri várat, vagy a cívisvárost. Tippek, látnivalók a közelben!



Hasznos
Túraútvonalak, tanösvények, vízen 
található célok, tippek, tanácsok 
vagy további részletek QR-kód 
beolvasásával.



Érdekes
“Kincsek” fejezetben olyan 
különleges helyeket, építményeket 
és embereket mutatunk be, 
amelyek nem csak a túrázóknak, 
hanem a helyi közösségnek is 
igazi kultúrtörténeti csemegék 
lesznek.



Személyes
A tó múltját, jelenét, jövőjét 
bemutató fejezetben, vagy akár az 
élővilágot bemutató galériában 
olyan helyi és ma is élő személyek 
gondolatait, rövid történeteit 
osztjuk meg, akik aktívan részt 
vesznek a tó életében. 



Edukatív
Sok túrázó járt már úgy a tavon, 
hogy csak kapkodta a fejét a 
gazdag élővilág láttán, de nem 
tudták a látott madarak vagy 
emlősök nevét… ebben is 
útmutatót adunk, ráadásul ismert 
hazai természetfotósok valóban 
Tisza-tavon készült fotóival!



Térkép & katalógus
A könyv melléklete egy A3-as méretű 
turistatérkép, melynek hátoldalán 
igyekszünk minden szolgáltatót és 
programlehetőséget katalógus 
formájában bemutatni.



Jótékony cél
Az útikönyv 90%-a újrafelhasznált 
papírból készül - hiszen mi másból is 
készülhetne egy a természetről szóló 
könyv...

Minden megvásárolt könyv után 200 
forinttal hozzájárul az olvasó a 
Tisza-tó tisztán tartásához! 

Az így összegyűlt bevételt jótékony 
célra fordítjuk, amiből fából készült 
kukákat készíttetünk helyi 
asztalosokkal, amiket a Tisza-tavi 
kerékpárút mentén helyezünk el.

200 Ft
hozzájárulás

200 Ft
hozzájárulás



Szerzők
Az új Tisza-tó útikönyv egy összefogás eredménye lesz, amelyben magánszemélyek, csapatok, cégek és önkormányzatok 
közösen adnak bele apait-anyait. Egy könyv, amit helyiek írnak, akik mindene a Tisza-tó. A könyv nagy kihívás, szervezői 
munka, amit három személy fog össze:

Ljasuk Dimitry, filmes, 
környezetvédelmi aktivista és a 

Pozitivo Digital reklámügynökség 
tulajdonosa. Dimit már a fél ország 

ismeri a Tisza-tóról szóló filmjeiről, és 
persze  a Jóreménység-szigetről. 

Szívügye a Tisza-tó, ezért is vágott 
bele személyével és ügynökségével a 

könyv megírásába.

Kovács Janka, az I love Tisza-tó 
magazin főszerkesztője, aki 

szerkesztőségével együtt évek óta 
lelkes rajongója a tónak. A Tisza-tó 

vezető turisztikai magazinjának 
képviselőjeként úgy érzi, az útikönyv 
elkészítésével még szélesebb körben 

megismertetheti az itt található 
csodavilágot.

Kücsön Gyula a sarudi Élményfalu 
tulajdonosa aki aki bízik benne, hogy 

az Élményfalu fejlesztésével 
hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre 

többen megszeressék a Tisza-tavat. 
Hisz benne, hogy a könyv 

létrehozásával még többen ismerhetik 
majd meg ezt a csodálatos, természeti 

kincsekben és kalandokban gazdag 
világot.



Támogatói fokozatok
A könyv megírása és kiadása gazdasági alapokon történik. Az a célunk, hogy színvonalas végeredményt hozzunk létre, amivel nem 
csak az olvasók, hanem a támogatók is elégedettek lehetnek. Mindössze annyi az anyagi célunk, hogy megtérüljön a befektetett 
munkánk, nem pedig a kasszasiker. A könyv kiadása tulajdonképpen a kiemelt támogatóknak lesz köszönhető, míg a munkánk 
megtérülése a kisebb támogatóknak és katalógus megjelenéseknek. 

TÁRSSZERZŐ: címoldalon logóval, 1 db 1/1 hirdetés, 1 db egy oldalas PR megjelenés, B4-en szöveges kiemelés, 
sajtóeseményen személyes megjelenés és sajtóközleményben kiemelés + 1000 db könyv. Listaár: 5 mFt+ÁFA

FŐTÁMOGATÓ címoldalon logóval, 1 db 1/1 hirdetés, 1 db egy oldalas PR megjelenés, sajtóeseményen személyes 
megjelenés és sajtóközleményben kiemelés + 500 db könyv. Listaár: 3 mFt+ÁFA

KIEMELT TÁMOGATÓ (2 db): címoldalon logóval, 1 db 1/1 hirdetés, 1 db egy oldalas PR megjelenés, sajtóeseményen 
személyes megjelenés és sajtóközleményben kiemelés + 500 db könyv.. Listaár: 2 mFt+ÁFA

ÖNKORMÁNYZATOK: B4 oldalon logó + név, 3-5 oldalas tartalmi leírás a könyvben, ½ hirdetés + 100 db könyv.. Listaár: 300 
eFt+ÁFA

KISHIRDETŐK: Szolgáltatók, vendéglátók a térkép hátoldalán található katalógusban jelennek meg. 10-30e Ft+ÁFA
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Kontakt
Kovács Janka
Főszerkesztő
info@ilovetiszato.hu 
0630/383-1301
0630/776-0223

Kücsön Gyula
Ötletgazda
Kucson.Gyula@elmenyfalu.hu
0630/949-6814

Ljasuk Dimitry
Koncepció és kommunikáció
dimitry@pozitivo.hu
0630/486-1069
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