
A tanösvényeket a Beretzk Pétzer Természetvédelmi Klub abból a 
célból hozta létre, hogy segítse a település lakosainak és bármely 
ide látogatónak az adott terület megismerését, a településen a 
„Zöld Turizmus” beindítását, fejlessze a helyi lakosság lokálpatri-
otizmusát, biztosítsa a szabadidő kellemes, és hasznos eltöltését, 
legyen bázishelye és valóságos alapja a nevelési-oktatási, isme-
retszerzési folyamatnak, valamint a környezeti nevelési program 
elkészítésének.

A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub és a Röszkei Sporthorgász- 
és Természetvédő Egyesület a helyi önkormányzattal együttmű-
ködve ökoturisztikai programokat dolgozott ki. Információs táb-
lával ellátott látogatóhelyeket építettek. Ilyen a Börcsök-szék, a 
Kisszéksós-tó, a Gyálai Holt-Tisza Lisztes-átjárója, ahol az informá-
ciós tábla mellett halászkunyhó és csónakkikötő is létesült. A Kan-
csal-tónál lévő ún. Vastagh iskolánál a játszótér rendbetételére és 

turisztikai információs pont kialakítására volt lehetőség, a Molnár-
réten az információs tábla mellett odúpark is várja a látogatókat. 
A település természeti értékeinek megközelítésére hét tanösvény 
útvonal került kijelölésre, melyek a polgármesteri hivatal melletti 
információs táblától indulnak. A fejlesztések kizárólag a Beretzk 
Péter Természetvédelmi Klub sikeres pályázatainak segítségével 
valósultak meg.

A településen működő Teleházban információs szolgáltatást kap 
a látogató, valamint étkezési és szálláslehetőség is biztosítható a 
Paprika vendéglőben és a Forró fogadóban. Kisebb csoportok fo-
gadására alkalmas az Ifjúsági és Közösségi Ház. 
A tanösvények részletes útvonalairól a Beretzk Péter Természet-
védelmi Klub honlapján, a klub székhelyén, vagy a település Tele-
házában elérhető szóróanyagokból tájékozódhatnak a látogatók.
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I. tanösvény: Séta végig a Fő utcán 
II. tanösvény: Túra az iskolától a fátyolos nőszirom élőhelyére, a Börcsök-székre
III. tanösvény: Hosszú séta a Molnár-rétre és a Madarász-tóhoz 
IV. tanösvény: Túra a Gyálai Holt-Tisza környékére 
V. tanösvény: Túra a Kancsal-tó mellett a Nagyszéksós-tóhoz (útközben: PaprikaMolnár Múzeum, Kancsalszéli  Klebelsberg-iskola)
VI. tanösvény: Túra a A PaprikaMolnár Múzeumtól – Domaszéki Jancsárszék – Üllési Kerekes-rétig
VII. tanösvény: Túra az Oláh soron a Kisszéksós-tó mellett a Nagyszéksós-tóig és vissza a Kancsalszéli Klebelsberg-iskoláig
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