
 

 

 

 

Ima a magyar népért 

49.hét                                

        Tisza vidék 

 A Tisza a „legmagyarabb” folyó, országunk területén leghosszabban futó 

folyóvíz, teljes hossza 962 km, ebből Magyarországhoz tartozik 585 km.  

 Jellemzően lassú folyású, szinte szétterülő alföldi folyó (Ukrajnához tartozó 

szakaszára ez kevésbé érvényes). Az alföldi térszínen lelassuló víz okozza 

kanyargós, szinte kígyószerűen tekergőző vonalát, melynek eredeti, gyakran 

igazán vad formái ugyan a szabályozásokkal eltűntek, mégis a mai napig 

jócskán érzékelhető a Tiszára jellemző folytonos irányváltás. Gyakran 

nevezik Szőke-Tiszának, világos-sárgás színe miatt. E színárnyalat okozója a 

folyómederben található finomszemcsés kárpáti eredetű iszap.  

 A Tiszára fűzték fel hazánk legnagyobb területű mesterséges tavát a Tisza-

tavat, régebbi nevén a Kiskörei-víztárolót. Bár ökológiailag rendkívül 

aggályos volt a duzzasztórendszer és a tó kialakítása, mára egyedülálló 

természeti környezet, és gazdag élővilág alakult ki a vízterület térségében.    

 

 A tiszai árvizek régóta igen megnehezítik a környéki lakosság életét. 

Általában kora tavasszal, és nyár elején érkezik egy-egy nagyobb árhullám, 

melyek falvakat, városokat, termőföldeket áraszthatnak el. A Tisza 

szabályozása ezt megakadályozni semmiképp nem tudta, sőt a jelenlegi 

kutatási eredmények szerint hosszú távon a szabályozás sajnos inkább 

rásegített az egyre nagyobb méretű árvizek kialakulására. Ezt a szabályozás 

megálmodói, tervezői, kivitelezői, támogatói azonban természetesen nem 

tudhatták, nem láthatták be előre.  

 

 A Tiszamenti lakosság rendkívül erősen kötődik a folyóhoz, identitástudatok 

meghatározó része. Sokszor hallhatjuk az önmeghatározást: „tiszai vagyok”. 

Mondhatja ezt szegedi, szolnoki, de olyan is, aki egy beregi, vagy tiszazugi 

kisfaluból származik. A Tisza egyfajta összekötő, kiegyenlítő szerepet játszik, 

valamiképpen összetartja térségének lakosságát. A folyó mentén lakók 

életminősége ma is nagyban függ a folyó szeszélyeitől.  

 

 A Tisza környezeti értelemben igen sok veszélynek van kitéve. Érzékeny 

terület, hiszen élővilága rendkívül gazdag, s igen egyedi. Vízi- és ártéri 

növény- és állatvilága nemzetközi jelentőségű, s nemzetközi jog alapján 

védett terület. Az említett Tisza-tó madárvilága világviszonylatban is 

rendkívül gazdagnak számít. Azonban Ukrajnában, Romániában, és sajnos 

hazánkban is a Tiszamenti ipari tevékenység nagy mennyiségben bocsát ki a 

bioszférára igen káros hulladékanyagokat, gyártási melléktermékeket. 

Ennek rendkívüli, katasztrofális példája volt a 2000-es ciánszennyezés, mely 

több országra kiterjedő környezeti katasztrófát okozott. Gyakorlatilag több 

 



 

 

egy évtized alatt sem állt helyre a tiszai élővilág, még ma is érezhető a 

szennyezés hatása.  

 

 Hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő városa Tiszaújváros, mely a 

hatvanas-hetvenes években indult fejlődésnek, az akkori állami ipari 

beruházások hatására (akkoriban még Leninváros volt a neve). Bár a 

rendszerváltozást, s az akkori ipari hanyatlást e település lakói is 

megszenvedték, az elmúlt két évtized alatt, egy fiatalos, lehetőségekkel teli, 

jólétben élő város lett, ahova nagymennyiségű tőke áramlik, sok minőségi 

munkahely létesül, nagy számban költöznek be fiatalok. Egyre gazdagabb a 

kulturális és sportélet, példás a közbiztonság, s a város előkelő helyen áll a 

születési szám tekintetében.  

 

 Alföldi jellegéből adódóan a Tisza gyakorlatilag végig a mezőgazdaság 

számára kiemelten fontos területeken folyik keresztül. Egykoron az egész 

környéki mezőgazdaság a Tisza szeszélyeire és jellemzőire települt, a 

mezőgazdasági termelés tökéletesen igyekezett igazodni a folyó természetes 

világához. A – néhol elhibázott – szabályozások, majd a modernizáció 

hatására ez megszűnt, s ez természeti, szemléletbeli károkat okozott. Mára 

újra megjelentek olyan törekvések (nem egy helyen hívő keresztény emberek 

által!), melyek a Tisza természetes adottságait igyekeznek hasznosítani, nem 

pedig kihasználni. Inkább együtt próbálnak élni a folyóval, nem pedig a 

folyóból akarnak élni és meggazdagodni. Ezen szándékok nyomán teljes 

Tiszavidékre kiterjedő termelői hálózat jött létre, s a különböző települések, 

térségek termelői egymást segíteni igyekeznek, összefognak a Tisza védelme 

érdekében (mely az ő kiemelt érdekük is).  
 

Imacélok 
 Köszönjük meg Istennek hogy Magyarországot természetes vizekben rendkívül 

gazdagnak teremtette. Adjunk hálát azért, hogy egy folyó mennyire fontos lehet egy 

ország életében, és mennyi áldását közvetítheti segítségével az Úr! Legyünk hálásak 

azért, hogy országunkban több ilyen éltető víz is van!  

 Kérjük Istent, hogy őrizze meg a tiszai embereket, és azokat is akik más folyók 

mellett élnek, a nagy áradásoktól. Óvjon minket Isten a környezeti katasztrófáktól, 

kérjük, hogy ne fordulhassanak elő olyan események, mint korábban volt például a 

ciánszennyezés. Kérjük az Urat, hogy fordítsa el az emberek gondolatát az állandó 

kizsákmányolástól, a minden áron való haszonszerzéstől és a természet 

pusztításától. 

 Adjunk hálát azért, hogy hazánkban azért van ahol tapasztalható fejlődés a 

mindennapi jólétben. Könyörögjünk azért, hogy a lelki jólét is javuljon, erősödjék. 

Könyörögjünk, hogy országunkban minél többen az Úr felé forduljanak, jólétben élők, 

és nehéz helyzetben levők egyaránt. Segítsen Isten abban is, hogy a fejlődő városok 

pozitív hatással legyen tágabb környezetükre is.  

 Mondjunk köszönetet azért is, hogy láthatunk összefogást is, nem csak széthúzást. 

Kérjük Istent, hogy minél több helyre állítson olyan embert, aki neki kedves, aki vele 

és őszerinte él, s legyenek olyanok az elrendelt helyükön, mint világító lámpások.     

 


