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I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1.    A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

 Nagyné Perjési Anikó,  

2.    A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Nagyné Perjési Anikó 

Levelezési cím: 5500 Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 23 

Telefonszám: 30/5253367 

E-mail cím: perjesi@freemail.hu 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1.    A nemzeti érték megnevezése 

Erzsébet ligeti lombkorona tanösvény és kilátó 

2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 



   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 

   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 

  x természeti környezet  turizmus   
3.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye: A gyomaendrődi Erzsébet liget területe Békés 
megye északnyugati részén helyezkedik el, a Hantoskerti holtág öleli körbe.  

4.    Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

  x települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

5.    A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

A Gyomaendrőd belvárosában elhelyezkedő Erzsébet liget mai megjelenése magán hordozza 
kialakítása kora uralkodó, angol mintájú, tájképi park jellegét, illetve a XIX. századi 
folyószabályozások hatását. 
Gyoma nagyközség képvisel ő testülete 1891-ben határozott úgy, hogy a Nagy-Körösön (a 
mai Hármas-Körös elnevezés a folyószakasz 1895-ben lezárult szabályozása óta használatos) 
1855–1895 között zajló szabályozási munkák közepette képződött Hantoskerti-holtág (más 
néven Falualji- vagy Révlaposi-holtág, Dög-Körös) mentén közösségi kertet hoz létre. A kert 
megtervezésével és betelepítésével Lajossy Jánost, a korábbi gyomai uradalmi kertészt bízták 
meg, aki a leend ő parkerő melletti házba költözött és haláláig ott is élt. A munkálatok az el 
őkészítést követően 1982-ben indultak el és olyan sikeresek voltak, hogy a „Kertészeti lapok” 
cím ű országos szaklap az 1910. évi decemberi számában be is számolt az eredményről.  
A gyomaendr ődi Erzsébet liget része annak a történelmi parkhálózatnak, amit a meggyilkolt 
Erzsébet királyné tiszteletére hoztak létre országszerte a múlt század elején. 
Az itt kialakított 1000m hosszú tanösvény, 200m hosszú lombkorona tanösvény, vízi 
tanösvény és 15,00m magas kilátó a mai kor követelményeinek megfelelően az 1891-es 
elhatározást, miszerint közösségi teret hoznak létre élesztette fel. A város felöl a „Sóhajok” 
hídján közelíthető meg, mely híd megújult, és része a tanösvénynek. 
A megépített komplex fejlesztés célja, hogy a helyi lakosság és az idelátogató turisták ne csak 
az árnyékot keressék a fák alatt, hanem hallják meg a madarak énekét, lássák meg a fatörzsön 
rohanó szarvasbogarat és ismerjék meg fáinkat. A tanösvényen tett séta során a helyi 
lakosságot büszkeséggel töltse el az, hogy milyen értékekkel élnek együtt, az idelátogató 
turisták és fürdővendégek pedig a liget árnyas fái alatt ismerjék meg a terület kialakulásának 
történetét, az itt élő, mára már különleges ártéri ligeterdők növény- és állatvilágának 
képviselőit.  
Mindezeken túl nagyon jelentősnek tartjuk azt, hogy a tanösvény bejárása során a látogatók az 
ismereteket élményszerűen, akár újszerű, szokatlan módszerek segítségével sajátítsák el, a 
látogatás során szerezzenek minél több valóságos élményt. 
A tanösvényen általában a terület legismertebb virágos növényeiről, madarairól, állatairól és a 
település történetének egyes elemeiről, hagyományairól, népviseletéről adunk ismereteket, 
miközben a látogatók gyönyörködni tudnak a természet szépségeiben.  
Célunk, hogy a létrehozott tanösvény hozzásegítse a látogatókat ahhoz, hogy minél nagyobb 
biztonsággal tájékozódjanak, igazodjanak el környezetük történetében, ismerjék meg a 
területen él ő állat- és növény fajokat.  
 
  



 6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Jelenleg Magyarországon egyedülálló létesítmény 2015-ben elnyerte az év ökoturisztikai 
létesítménye díjat tanösvény kategóriában 

7.    A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 

http://www.gyomaendre.hu/hu/info/latnivalok/erzsebet-ligeti-lombkorona-setany-es-
kilato.html 

Film: https://youtu.be/3uDiavgSc9g 

 

 

 

8.    A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

……………………………… 

III. 

MELLÉKLETEK 

1.    Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja 

2.    A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 

3.    A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat  

 

 


