
Hortobágy
„Ahol az ég a 
földet éri”



Alapinformációk

 Kistáj és település is
 A kistáj egy része 

nemzeti park
 A település főbb 

részei a Hortobágyi 
nagycsárda, a 
Pásztormúzeum és a 
Kilenclyukú híd



Hortobágyi nagycsárda
 Mint minden csárda, az 

utazók igényeihez 
igazodott

 Mai formáját 1737-ben 
nyerte el

 Nem csak ez az egy csárda 
van

 Egyéb csárdák:
- Meggyes csárda (kétszer 
leégett)
- Kaparó csárda
- Patkós csárda
- Látóképi csárda
- Kadarcsi csárda (felújítás 
alatt)



Pásztormúzeum

Régen kocsiszín 
volt a Hortobágyi 
nagycsárdához

 1785-ben nyerte el 
mai formáját

Ma már az a dolga, 
hogy bemutassa a 
pásztorok életét



Kilenclyukú híd
 Magyarország leghosszabb 

kőhídja
 167,3 méter hosszú
 Régen fahíd volt
 1833-ban kőhíddá 

építették, klasszicista 
stílusban, Povolny Ferenc 
tervei alapján

 Volt egy másik   kilenclyukú 
híd is, a Zádor híd, ám 
annak 4 lyukát elmosta a 
víz, majd később a Tisza 
szabályozásakor a víz 
„eltűnt” alóla, így ma már 
nem használatos



Egyéb nevezetességek

 Látogatóközpont
Madárkórház
Halastavi kisvasút
Körszín

 Pusztai állatpark
Gémeskutak
Hídi-vásár



Látogatóközpont
Bemutatja a 

foglalkozásokat
pl.: fafaragás, 
szövés-fonás, 
fazekasság, 
bőrművesség, stb.

A központból 
tanösvényekre 
lehet térni

3 tanösvény van:
- Öreg-tavi
- Szálkahalmi
- Górési



Madárkórház
 1999-ben alakult meg
 Részei:

- madárkertek
- madármentő kiállítás
- látványkórház
- nagy röpde
- szoktató
- játszókert (nem 
madaraknak) 



Halastavi kisvasút

Segít a madár-, és 
állatvilág 
megfigyelésében

A tógazdagság 
megfigyelésében is 
segít



Pusztai Állatpark
 1998-ban nyílt

Bemutatja a magyar 
őshonos állatokat
pl.:
- szürkemarha
- mangalica

…stb.   



Gémeskutak

Hortobágyon nagyon 
híresek

Rengeteg ép állapotú

Az ép kutakat állatok 
itatására használják



Néhány más nevezetesség…
 Vasaló: nádból 

összeállított építmény, 
ahova a pusztai 
emberek főzni jártak.
A neve azért vasaló, 
mert alaprajza egy 
vasalóra emlékeztet.

 Seggen ülő hodály: 
alacsony falazatú, 
agyagpadlós, nádtetős 
építmény.

http://hortobagy.gkalman.fotoalbum.hu/viewlarge/pictureid/11891153�
http://hortobagy.gkalman.fotoalbum.hu/viewlarge/pictureid/11891153�


Készítette: Gonda Soma
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