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„Vizes” séták  ©  30. rész                
Szolnok, az Alföld szíve 

 
Sétánkat a  vasúti pályaudvar előtti téren kezdjük.  A város egyik főútján, a                       
Baross utcán indulunk el a megyeszékhely központjába.                                                                             
.       

 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 

              
 

A közeli Kossuth Lajos tér Szolnok központi tere: hivatalokkal, intézményekkel,    , 
ahol a városháza előtt szökőkutak fogadják az ideérkezőt. 

 

 
 

Negyedóra alatt érünk a centrumba,                                                                                      
ahol egy kiemelkedő toronyház tárul 

szemünk elé.  
 Ebben az épületben találhatók az ár-és 

belvízvédelemmel foglalkozó                                                                            
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság                                    

központi irodái. www.kotovizig.hu 
 



www.vizinform.hu                                  www.facebook.com/vizinform.hu 
Kiss Miklós   

Fotók: Deák Ferenc                           
 

             © Minden jog fenntartva: vizinform.hu                                                                                                         

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
    

Tovább sétálva két híd  (Zagyva- és Tisza)  találkozásához érünk.  
  A Zagyva folyó Nógrádból érkezve, 179 km megtétele után itt ömlik a Tiszába. 

 
 

 
 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal szomszédságában                    

─ egy patinás épületben ─,                                               
a Kossuth Lajos utca 5. szám alatt található 

az Alföld legnagyobb legnagyobb        
víziközmű szolgáltatója:                 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
központja.                                                        

A társaság 262 település, több mint 
660 000 lakosának biztosítja az 

egészséghez nélkülözhetetlen ivóvizet. 
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Átsétálunk a Zagya folyó feletti hídon                                                                                                   
és egyenesen a Verseghy úton megyünk tovább. 

                                                                                 
A Szent István téri  Magyarok Nagyasszonya 
templom  után érkezünk a Vízmű utcához.  

                                        
A kis utcán a Tisza felé sétálva találjuk                                                                                                                

Szolnok vízszolgáltatóját,                                                   
a VCSM Zrt.-t.  

A víz - és csatornamű  a Tisza vizéből állítja elő 
Szolnok városának ─ az egyik legkorszerűbb 
ózonos technológiával ─  a tiszta ivóvizet. 

http://www.vcsm.hu/ 
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Visszatérünk a hidak találkozásához és a Tisza-hídon áthaladva,                                                           
a jobboldalon található szép parkban, a Tiszaligetben folytatjuk sétánkat.    

                                                                         
 
 
 

 
 

                         
  

 
 

Tiszaligetről a tiszai gyaloghídon átsétálva érkezünk vissza a belvárosba.                                      
„Vizes” sétánkat a szépen felújított zsinagóga épületénél,                                                              

Tiszai hajósok terénél fejezzük be. 
 

A sétányon  rövidesen a                 
Tiszaligeti Termálstrand és 

Élményfürdőhöz érünk,  majd elénk 
tárul a szolnokiak uszodája,                          
a Vízilabda Aréna épülete. 

 

A Tiszavirág elnevezésű  444 méter 
hosszú és 5,8 m széles  kerékpáros - és 

gyaloghíd  2011 óta Szolnok egyik 
ékessége. 


