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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Összeállította: Kocsi Erika történész, megbízott szakértő

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
e-mail cím.

II.

Sipos Ibolya alpolgármester
4400 Tiszavasvári, Városháza tér. 4.
70-772-2612
ibolyasipos@gmail.com

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:
A Tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság

X egészség és életmód

ipari és műszaki megoldások

2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
4440 Tiszavasvári, Nyárfa utca 4.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési

megyei

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

Tiszavasvári Kelet-Magyarország különleges kisvárosa Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a
Tiszavasvári kistérség központja. A város igazi különlegessége a város határában található
gazdag termál-és gyógyvízkincse és az erre épült Szentmihályi Gyógyfürdő, mely nevében is
őrzi az 1950-ben Szentmihály és Tiszabüd egyesülésével létrejött elődtelepülés
Büdszentmihály emlékét. A város mai nevét 1952-ben kapta Vasvári Pálra emlékezve. A
hagyományőrzést és a modernizációt összefonó szemléletű Strandfürdő Kft. tulajdonosai
Volosinóczki Béla és Sotkó Gyula épp 3 éve, tehát2012-ben kapták meg a jogot a város
komoly, ám akkor még fejlesztésre szoruló állapotában lévő strandjának üzemeltetésére
Tiszavasvári Város Önkormányzatának jövőorientált szemlélete eredményeként. A város
kulturális hagyományait a névválasztásban is őrző immár Szentmihályi Gyógyfürdőként
emlegetett létesítmény új üzemeltetői ma is tartó, teljesen új, európai arculatot eredményező,
átfogó modernizációt és színvonalas szolgáltatást bővítést hajtottak végre a strandon az elmúlt
időszakban, hogy méltó keretet adjanak a magas minőségű helyi gyógyvíznek, és
visszaépítsék az 1990-es években igen közkedvelt kelet-magyarországi fürdőzőhely
népszerűségét. A létesítmény gyógyvize szintén az új vezetés kezdeményezésére idén
januárban nemzeti értékké vált a 2012. évi XXX. törvény, azaz a hungarikum törvény alapján,
hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár hivatalosan is megyei értékké nyilvánította.
A tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő gyógyvize alkáli-hidrogén-karbonátos hévíz,
egyéb jellemzője: fluoridion, jodid-és bromid tartalom, metabórsav, metakovasav.
Összetétele, hatásfoka – a híres harkányi víznél 11-szer magasabb sótartalma – alapján
méltó gyöngyszeme az európai és hazai gyógyvízkincsnek, ezért lett méltó a megyei
értékek közé való besorolásra is. Hazánk gyógyvíz-paradicsomként híresült el a
nagyvilágban, s ennek egyenrangú eleme a neves fürdők, pl. a hajdúszoboszlói hatásfokát
elérő, sőt bizonyos tekintetben meghaladó helyi gyógyvízkincs, melyre a város is méltán
büszke lehet. Magyarországon a fürdőkultúra igen nagy múltra tekint vissza, s a korábbi
nevén Tiszavasvári Strandfürdő is roppant népszerű és látogatott fürdőzőhely volt az
1980-90-es években, többek között éppen a helyi gyógyvíz forrás miatt. A Strandfürdő
ellátását biztosító kút 1175 m mélyről feltörő 65 °C-os gyógyvize igen jó hatással van a
mozgásszervi, reumatikus és nőgyógyászati, valamint bőrgyógyászati betegségekre. Emellett
kiváló gyulladáscsökkentő, értágító és anyagcsere javító hatásokkal is bír és urulógiai
problémákban és ízületi gyulladásban szenvedőknek is komoly gyógyír, segíti a
sebgyógyulást és megakadályozza, hogy a koleszterin lerakódjon az érfalakon, javítja a
szív-és keringési panaszokat is. Tapasztalatok szerint tehát számtalan egészségügyi
problémára, fájdalomra kínál enyhülést és kiválóan felüdít. A vendégek strand honlapon
és Facebook oldalon is olvasható visszajelzései alapján a fent felsorolt jótékony
hatásmechanizmusok sok érdeklődőt vonzanak ide kimondottan a gyógyvíz miatt, aminek
értékét fokozza az a modern keret, amit a komplex felújítások teremtettek meg.
Az 1980-as években létesült strand tudatosan települt a város határába, az ott akkoriban
felfedezett speciális gyógyvíz közelébe, s bár a gyógyvíz-forrás léte nyilvánvalóan több
évszázadra nyúlik vissza, a nagyközönségnek történő átadását a Tiszavasvári Strandfürdő
létrejöttétől datálhatjuk, tehát több mint 30éves ez a fürdőmúlt. Mint azt említettük, az

ezredforduló után méltatlan állapotba került a strand, ami értelemszerűen a gyógyvíz jótékony
hatásának helyi és környékbeli kihasználását is csökkentette, de az elmúlt 3 évben végre
„méltó új világ”emelkedett egy nagyfokú, vállalkozói beruházás következtében a valóban
kincset érő gyógyvíz köré. Nem véletlen a Gyógyfürdő szó elhelyezése sem az új névben,
hisz alapvető bázisnak tekintik a jelen üzemeltetők is ezt a természetes helyi értéket, de nem
kizárólag erre építik üzleti filozófiájukat a komplex felújítás során.
Elmondható tehát, hogy Tiszavasvári igazi különlegessége a nagy múltú és gazdag
termál-és gyógyvízkincsre települt Tiszavasvári Strandfürdő, azaz immár Szentmihályi
Gyógyfürdő, mely egy idei országos online közönségszavazáson „A CSALÁDOK
STRANDJA” megtisztelő címet is elnyerte lévén, hogy szemlélete, szolgáltatásai és egész
cégfilozófiája a teljes családok jó közérzetét és komplex kikapcsolódását kívánja
szolgálni, beleértve a kicsiket, időseket, fiatalokat és felnőtteket, tehát mindenkit. A
strand igazi különlegessége, hogy idén a legkisebbeknek kedveskedő gyermekjátékokkal
valóban a gyermekek közkedvelt kikapcsolódási helyévé avanzsált regionális szinten is a pici
gyerekek strandörömére fokozottan ügyelve. Látható, hogy az üzemeltetők jövőbe látó és
rendszerszintű szemlélettel nem csupán és kizárólag a helyi gyógyvízre kívánnak építeni
szolgáltatásaikkal, hanem a vendégkör minél szélesebb rétege fürdőzési és kikapcsolódási
igényeinek kielégítésére törekszenek. Egy olyan stranddá vált az elmúlt 3 év során az
egyébként valóban rendkívüli gyógyvizet körülölelő fürdőző hely, mely a múlt értékeire
építve, a jelenben aktívan és komoly beruházásokkal dolgozva a jövőt építi. S olyan
strandként emlegetik már a helyi lakosok is a korábban fejlesztésre szoruló állapotban
lévő fürdőt, „aminek van múltja, jelene és jövője”.A fürdőzőhely minőségi és minden
tekintetben stabil, kiegyenlített vezetésére a hajdúnánási strand korábbi vezetőjét Nagyné
Juhász Zsuzsát kérték fel, aki 2 éve, 2014 óta irányítja maximális elégedettségre okot adó
módon a Szentmihályi Gyógyfürdőt. Kedves, de határozott, következetes, de rugalmas vezetői
magatartása, habitusa komoly értékekkel járult hozzá a fürdő elmúlt 3 évben
meghatványozódó látogatottságához, valóban európai nívóból fakadó népszerűségéhez. A
piaci versenyképesség és a várost is pozitívan érintő strand-turizmus fokozására még
arra is gondoltak az „európai strandszínvonal”létrehozói, hogy megfelelő nívójú,
hatékony és a modern igényekhez igazított marketinggel juttassák el minél szélesebb
felületen az információt az egész ország - mint potenciális vendégkör- felé, sőt a jövőben
az országhatárokon túli lehetséges vendégkört is megcélozzák párhuzamosan a
fejlesztésekkel. Ennek okán az üzemeltetők igyekeztek a mai fürdőkultúra modern, online
lehetőségeit is kihasználni, s saját honlapot, Facebook-oldalt, tehát a mai marketing szükséges
elemeit is színvonalas módon alkalmazzák működésük során, hiszen a vendégkör igényli is a
napi szintű, akár interaktív tájékoztatást. Ennek többek között a tavalyi évben elindított, s idén
már 2 hetes rendszerességgel megtartott éjszakai fürdőzések népszerűsítése szempontjából is
kiemelt jelentősége van. A strand honlap elérhetősége: www.vasvaristrand.hu, a Facebook
felület
linkje:
https://www.facebook.com/pages/Tiszavasv%C3%A1riStrandf%C3%BCrd%C5%91/426886644075852?ref=bookmarks. Emellett a strandvezetés az
interaktív kapcsolat és a vendégek igényeinek, véleményének és visszajelzéseinek kezelése
okán egy külön információs email címet is létrehozott: info@vasvaripenztar.hu.
Az átalakulás történetének főbb állomásait áttekintve elmondható, hogy a2013-ban
meginduló felújítások a teljes és átfogó arculatváltás szellemében és roppant nagy
körültekintéssel, komoly minőségben és felelősségtudattal, nagy beruházásokkal
zajlottak. Az új strandvilág születése magában foglalja a belső terek, a gépészeti, technikai
felszerelések, a medencék felújítását, a strand terület parkosítását és további új
medencék (tanmedence, gyerekmedence, élménymedence) létesítését is többek között.

Mindenre kiterjedő figyelemmel a higiéniás viszonyokat is optimalizálták, és pl.
megszüntették a vendégek által is sokszor kifogásolt koedukált közös zuhanyzót, helyette két
új zuhanyzós öltözőt és két új nemenként elkülönített illemhelyet alakítottak ki, ami
alapkívánalom egy kulturált strandon. Az öltözőkben korszerűsítették a villanyhálózatot és a
gépészeti technikát is, új nyílászárók, új fal-és padlóburkolat szépíti a belső tereket, továbbá
minden helyiséget kifestettek, méghozzá roppant igényesen. A gépészet terén is újító
lépéseket tettek, mivel a gyermekmedencék és az úszómedencék fűtését is megoldották,
így rossz időjárás esetén is lehetséges a medencék vizeinek megfelelő temperálása. Az
időjárási viszonyokra is reagáló, vendégbarát fejlesztések minél több területen és átfogóan
követték a várható vendégigényeket az európai norma és nívó szellemében. Ezért került
beüzemelésre a fürdő 1.számú hideg vizes mélyfúrású kútja és készült el időre az ehhez
tartozó technológia is. A strandfürdő területén kör alakban mindenhová vízcsatlakozási és
villanyvételezési lehetőség került, melynek köszönhetően a terület karbantartása könnyebben
megoldható, illetve rendezvényekhez kapcsolódó technikai feltételek biztosításában is
nagyobb mozgástér született ezáltal.
A reggeli úszókra gondolva nemenként elkülönített zuhanyzóval ellátott öltözőket hoztak
létre az úszómedence mellett arra is gondolva, ha valaki esetleg nem kívánja igénybe venni a
szekrényes, letéti díjas öltözőket. A belső tereket kialakító igényességgel adtak kellemes
térélményt a fürdő területének a földes, addig gondozatlan területek átrendezésével,
parkosításával, fásításával, befüvesítetésével, és a termál medence előtti bájos sziklakert
megalkotásával. A vendégek testi és mentális jó közérzetéhez kívántak mindezzel
hozzájárulni az új gazdák. Csakúgy, mint a minden korosztályra kiterjedő további újításokkal,
melyek már valóban új arculatot adtak a strandnak. Annak érdekében, hogy a strandfürdő
látogatottságát növeljék, új, család - és gyermekbarát szolgáltatásokat alakítottak ki a
tavalyi évben további beruházásokkal. 4 ugráló-asztallal felszerelt trambulint,
ugrálóvárat vásároltak a kicsik nagy örömére, a gyermekmedencék mellé egy 0-3 éves
korig igénybe vehető pancsoló medencét építettek a legkisebbekre is gondolva. Továbbá
egy olyan élménypályát, splash-t telepítettek szintén kimondottan a gyermekeknek, mely
egyedülálló látványosság a környéken. A fejlesztések elérték a vágyott célt, hiszen a
vendégek visszajelzése szerint „Ez egy olyan strand, ahol minden korosztály jól
szórakozhat.”
A 2013-as szezon végén tovább haladt a Volosinóczki-Sotkó üzleti páros a megkezdett
nyomvonalon, a fürdő európai nívójának kiépítési útján, mégpedig következetesen és
céltudatosan, jól és hatékonyan felhasználva a forrásokat. Megvalósították a korábban az
önkormányzat által elnyert pályázatot, az úszómedencéhez kapcsolódóan, az ott elfogadásra
kerülő tervek alapján. A medence új PVC borítást kapott, új saválló korlátok kerültek a
medence köré és feszített víztükörrel lepték meg az úszás szerelmeseit. Mivel korábban a
termál medencében lévő csempeburkolat hibái folyamatos sérüléseket okoztak a vendégek
számára, ennek megszüntetésére és a vendégek kényelmére a medence burkolatát szintén
lecserélték egy hőálló PVC burkolatra, mely egy sima felületet képez, így az előbb említett
sérülések teljesen megszűntek. A 38 fokos meleg vizű gyógymedencében két új belső
„sziget”került kialakításra, így a vendégek legnagyobb örömére megduplázódott az ülőhelyek
száma. Ezen felül új dögönyöző-berendezés biztosít folyamatosan a medence vizével azonos
hőfokú vizet a vendégek számára, mivel a vízbeszívás közvetlenül a medencéből történik. A
medencéhez új alsó befúvókat és rácsokat szereltek fel szintén a minél kellemesebb fürdőzés
érdekében.

Már 2013-ban elkezdték egy olyan 11 méter magas, 103 méter csúszófelülettel
rendelkező ANAKONDA csúszda építését, mely a 2014-es szezonra készült el, és méltán
lett a strandfürdő egyik büszkesége. A létesítmény építésének oka a strandfürdő minél
jobb piaci pozicionálása volt, hiszen a környező városok strandjain szintén van csúszda,
továbbá ez egy új ingyenes szolgáltatás, mely reményeik szerint még több látogatót vonz
Tiszavasváriba.
A számos fürdőmedence mellett nagy hiányossága volt a strandnak egy olyan medence,
mely egyszerre szolgálja kicsik és nagyok szórakozását, amelyben a főszerep a játéké, a
családé, és a fürdőzés igazi közös élményt jelenthet. E célból 2014 márciusában
megkezdték egy új tanmedence építését, mely 2015 nyarán került átadásra. Itt nem
csupán gyermek, hanem rendszeresen szervezett felnőtt úszás oktatásra is alkalom kínálkozik.
2014-ben a strand focipályák állapotán is javítottak a fejlesztő szemléletű üzemeltetők,
új homokkal töltötték fel őket, továbbá strandlabda-játékok lebonyolítására is
alkalmasak letették a területet, új hálókat, pályavonalat, zászlót is vásároltak, tehát a
modernizáció körültekintően a strandélet minden szegmensére kiterjedt. Az aktív
kikapcsolódás szerelmeseit tehát focipálya, röplabda pálya várja csoportos versenyek
megrendezésére is alkalmat kínálva. A meglévő játszótér karbantartásra került, a hibás, sérült
játékokat kicserélték. S további élményfokozó különlegességként új napozó terasz is létesült a
strandon, ami nem csupán a strand távlati látványának élményével fokozott pihenést szolgálja,
hanem a nyári strand bulik számára is jó DJ pult. A medencék körüli parkosítást idén is
folytatva tették még esztétikusabbá a strandot, s öntözőrendszerrel ellátott gyepszőnyeget
terítettek le a fürdő egész területén a minőségi és kellemes napozás, pihenés érdekében. A
kempingezési adottságok tekintetében is kitűnő a közeg, s a fürdő egyben a körülötte
fekvő nyaraló-körzet tulajdonosainak, vendégeinek is kedvenc kikapcsolódási helye.
S mindehhez társult az élményt fokozó, ellátó szolgáltatások kibővítése: egészen
különleges, hazai strandviszonylatban egyedülálló újdonságként jelent meg már tavaly a
strand területén. A Strandfürdő Kft. üzemeltetésében lévő körbár, mely alkoholos és
alkoholmentes italokkal, koktélokkal, frissítő limonádékkal várta a vendégeket, továbbá a
grill-terasz, mely a strand területén gazdag és változatos íz világú kemencés ételekkel
(pizzával, kenyérlángossal), grillezett ételekkel, palacsintával, goffrival csillapította a
vendégek éhségét. Idén pedig házi készítésű, finom fagylaltot áruló kis bódé is beékelődött a
szép strandtérbe. A tökéletes és teljes testi-lelki felüdülésről kívántak ilyen módon is
gondoskodni az üzemeltetők. A fürdő mellett olcsó kemping található, s az üdülőterületen
kiadó házak, szobák teszik lehetővé a huzamosabb itt tartózkodást, bár a szálláshely
igazi megoldását egy szálloda jelenthetné, ami méltó hátteret adhatna erre a valóban
különleges gyógyvízerőre épülő turizmus számára.
A megnövekedett szolgáltatások az „új világot álmodó”és megvalósító üzemeltetői team
szerint még tovább növekedő vendégforgalmat is fognak generálni. A jövőre gondolva, annak
érdekében, hogy csökkentsék a meglévő termálmedence terhelését, egy új élménytermálmedencét adtak át idén, 2015-ben remek élményelemekkel, dögönyözőkkel,
sodrófolyosóval és buzgárpadokkal, mely gyorsan a vendégek egyik kedvencévé is vált.
A Szentmihály Gyógyfürdő a szórakoztatáson és pihenésen túl a „Vigyázz a testedre-az
egyetlen hely, ahol élhetsz…” gondolat jegyében igyekszik óvni és javítani látogatói egészségi
állapotát is. Ennek okán speciális gyógy-és wellness jelleggel színezett, ám alapvetően
rehabilitációs szolgáltatásaik jelentős része nem csupán nyáron, hanem egész évben elérhető
hétköznapokon, Volosinóczkiné Tímea gondos irányításával. Az egész évben látogatató
gyógy-és rehabilitációs szolgáltatás a fürdő területén több variációban is kihasználja a

helyi gyógyvíz erejét, pl. iszappakolás, szénsavas fürdő (szakorvosi beutalóval vehető
igénybe),víz alatti vízsugár-masszázs, csoportos gyógytorna és orvosi gyógy-masszázs,
különböző egyéb masszázs-variációk: -arc, -realáxáló, -kismama, -sport, -gyógy, -talp, thai, -relaxáló, -frissítő masszázsok, gyógyvizes gyógymedence, gyógyvizes kádfürdő, és
orvosi beutalóval igénybe vehető fizikoterápia.
A megújult keretet minőségi és minél szélesebb körök és minden korosztály igényeit
kielégítő programokkal töltötte meg mindkét nyáron a strandvezetés. 2013 nyarának egyik
csúcsélménye volt a Bikini koncert, s az éjszakai fürdőzés, mely olyan népszerű volt, hogy
ez utóbbit 2014-ben kétszer, s idén, 2015-ben már kéthetente is élvezhették a látogatók
fergeteges nyáréjszakai hangulatban. Emellett tavaly júliusban került megrendezésre az
I. Szentmihályi Gyógyfürdőkupa elnevezésű felnőtt strand foci torna, és a fiatalokra is
gondolva egy U9 és U11-es gyermek foci torna is. Az aktív sport és a különböző
korosztályok szolgálatába állított mindkét program roppant látogatott volt. Az aktív
kikapcsolódás szerelmeseit tehát focipálya, röplabda pálya várja csoportos versenyek
megrendezésére is alkalmat kínálva. A már hagyományossá váló II. Szentmihályi
Gyermek STRAND Labdarúgó Fesztiválon és a II. Szentmihályi Gyógyfürdő Kupán idén is
számos megyei csapat vett részt aktívan és örömmel. A tavalyi nyár sikerére való tekintettel
és közkívánatra 2 hetente éjszakai fürdőzést szervez a strandvezetés maradandó élmény-és
hangulateffektekkel, léleküdítő kikapcsolódásként.
Az elmúlt 3 nyári szezon beigazolta, hogy bizony igény-és hiánypótló volt a felújítás, hiszen a
strand forgalma gyakran rekordokat döntött, elérve, sőt olykor túlszárnyalva a nagy múltú és
legnépszerűbb hazai strandok forgalmát. S nem szabad elfelejteni, hogy mindez a fejlődés
emberek nélkül semmit nem ért volna: egy nagyon lelkiismeretes, szolgálatkész,
szisztematikusan és összehangoltan dolgozó minőséget képviselő profi csapat, személyzet
dolgozott mindkét nyáron azért, hogy a fürdővendégek kikapcsolódása, szórakozása minél
élvezetesebb legyen. Az új strandvezető Nagyné Juhász Zsuzsa komoly szakmai múltja
révén rutinosan és rendkívül jól koordinálta a strandon dolgozók minőségi munkáját, s
gondoskodott roppant következetesen minden nap az európai színvonalú
strandműködésért, betartva és betartatva az ÁNTSZ normákat és minden olyan
szabványt, ami a valódi európai strandnívó alapeleme lehet.
Sotkó Gyula, a strand egyik üzemeltetője, egyben kommunikációs vezetője így
fogalmazott az egyik korábbi, helyi televíziónak adott interjújában: „Hosszú távon
gondolkodunk a strandban, a strand üzemeltetésében.” Ez a mondat megnyugtató erejű
minden fürdő kedvelő és városát szerető ember számára, hisz a múltra építve, a jelenben
gyarapodva, a jövőre is tervezve, reméljük, még sokáig tud a Szentmihályi Gyógyfürdő
kellemes nyarat biztosítani egyre több önmagára is figyelő, felüdülni, s igényes körülmények
közt strandolni vágyó, helyi és városunkba látogató vendégnek.
Üdvözölendő a település határozott gyarapodását hozó kezdeményezés, mely a
gyógyvízkincsre épült, nívós strandmúltat új innovációkkal kibővítve a folyamatos
felújításokkal keményen dolgozva, a jövőben is folytatva a fejlesztéseket, egy igényes,
európai rangú fürdővel rendelkező várossá emelheti a jövőben Tiszavasvárit, ezért a megújult
strand mindenképp méltó a „települési érték”megtisztelő címre.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Amint az a fentiekből kiderül, számtalan létalapja van annak a szándéknak, hogy a
tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő elsőként bekerüljön a most induló Tiszavasvári
Települési Értéktárba. Amint azt a jelen javaslattételi tanulmány is plasztikusan tükrözi, a
Strandfürdő Kft. komplex és átgondolt tervvel kívánja visszaépíteni, s nem csupán a strand
gyógyvízerejére, hanem folyamatos, rendszerszintű és szisztematikus egyéb innovációkra,
kreatív ötletekre és a feltörekvőben lévő gyógy-turizmusra is építve a strand 30 évvel ezelőtti
népszerűségét és látogatottságát. Mindez a 3 év felújításának és a strandvezetés stratégiájának
köszönhetően a kimagasló és stabil forgalom alapján komoly és tartós sikerrel járhat, s
emelheti a megyei szinten még sok tekintetben elmaradott és fejlesztésre szoruló városunknak
a helyi gyógyvíz adottságokra is építő további fejlődési és turisztikai lehetőségeit is. A
Szentmihályi Gyógyfürdő tehát valóban településünk komoly, s értéktári besorolásra
helyi szinten mindenképp méltó értéke.
A Települési Értéktár működésének első lépései és folyamatos értékmentése nem csak a
törvény adta lehetőségek és megfelelőség szerinti méltatását jelentené a tiszavasvári
értékeknek, így a jelen pályázati tanulmány tárgyául szolgáló Szentmihályi
Gyógyfürdőnek is, hanem olyan „törvényi védjegy”által fémjelzett kulturális mezőbe
helyezné a várost, ami valóban élénkíthetné a belföldi és külföldi vendégek ideáramlását,
és huzamosabb itt tartózkodását is. A város egyéb nevezetességei, úgymint a DessewffyKastély, a Korniss Kastély, a Zúzos-lé, az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. és a Megyei
Értéktárban már helyet kapó- a Magyar Értéktárba is bekerült Kabay-módszer
kidolgozójának, Kabay Jánosnak tárgyi és szellemi hagyatéka, összefonva a gyógyvízre
épülő, de komplex átalakulásában több vonzerőt is hordozó Szentmihályi Gyógyfürdőben
rejlő turisztikai lehetőségekkel komolyan növelhetnék a város gyarapodási esélyeit.
A hungarikum törvény egész Európában egyedülállónak számít, az Országgyűlés
egyhangúlag fogadta el, s erejénél és szándékainál fogva számos lehetőséget biztosít és
igényel a magyar értéktár-háló különböző szintjeire történő bekerülésre. A magyar értékek
eddig besorolt és még ezután feltérképezendő gazdag sora egy „dinamikus, változó, fejlődő,
organikus képződmény”, s a Szentmihályi Gyógyfürdő értéktári besorolása is része lehet
ennek a dinamikus értékmentő, értékőrző munkának, s a települési érték ranggal még
komolyabban szolgálhatja a jövőben egyre több ide látogató magyar és külföldi vendég
jó mentális-sőt a gyógyvíz hatásai okán testi-közérzetének javulását, és a turizmus
élénkítésével emelheti a település érték imázsát a jövőben is.
A nevében hagyományőrző, szellemében a régi népszerűséget visszaépítő Szentmihály
Gyógyfürdő az elmúlt 3 évben zajló fejlesztések következtében elindult azon az úton,
hogy európai strandszínvonalon szolgálja ki látogatóit, s idegenforgalmi vonzereje
legyen a régiónak emelve ezáltal városunk növekedési esélyeit. Ez a szép perspektíva egy
céltudatos, tervezett, jó üzleti érzékkel és teremtő fantáziával megáldott helyi üzleti team
gondolkodásmódjának és cselekvésének eredménye, s a város érdekeit is nagyban szolgálja,
ezért mindenképp az elsők közt méltó a benne rejlő, jelenben alakuló és a jövőre tervezett
lehetőségek okán a települési érték rangra.

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

1.)http://www.gyogyvizek.hu/hu/hirek/tiszavasvari-szentmihaly-gyogyfurdo-egy-strandaminek-van-multja-jelene-es-jovoje.html
2.) https://www.youtube.com/watch?v=uhSRioAVG_k
3.) https://www.youtube.com/watch?v=WCTqYjQFiPE
4.)https://www.facebook.com/pages/Tiszavasv%C3%A1riStrandf%C3%BCrd%C5%91/426886644075852
5.) http://www.vasvarihirmondo.hu/vh/VH_2014_07/index.html
6.) https://www.facebook.com/gyogyvizek.hu
7.) http://www.gyogyviz.hu/gyogyviz_tipusok.htm
8.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_gy%C3%B3gyvizei
9.)https://www.facebook.com/pages/Tiszavasv%C3%A1riStrandf%C3%BCrd%C5%91/426886644075852
10.) A felújítás konkrét adatai a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. Volosinóczki Béla ügyvezető
által elkészített 2013-2014. évi hivatalos beszámolójából származnak.
11.)https://www.youtube.com/watch?v=uhSRioAVG_k
12.)https://www.youtube.com/watch?v=WCTqYjQFiPE

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www vasvaristrand.hu

III.
MELLÉKLETEK
1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja:

A hajdani Tiszavasvári Strandfürdő immár nevében is a helyi hagyományok és a gyógyvízkincs szimbolikáját
összeolvasztó, „piacképes” szép nevet kapott a Strandfürdő Kft. üzemeltetőitől.

Még a nap is másképp süt a megújult Szentmihály Gyógyfürdő felett, amióta az új üzemeltetők és lelkes csapatuk
mertek álmodni: egy európai színvonalat, egy komoly értékrendet és azt, hogy Tiszavasvári nem az ország egy

eldugott kis szegletének kallódó kisvárosi szerepkörét érdemli, hanem igenis sok értéket és a világ számára is
figyelmet érdemlő gyógyvízkincset mondhat magáénak. Büszkék vagyunk erre az álomra

Új „strandvilág” születik: a kezdetek, a felújítás, modernizáció alapozása az új
tanmedence telepítése, a termál-medence átalakítása, és a Grill-terasz alapjai.

Már 2013 nyara is sok felnőtt és gyermek vendégünk örömét szolgálta.

„Nálunk csak a víztükör feszített…”- mondja szellemesen az egyik online szlogenkereső verseny győztes
mondata. Valóban, a korszerű tanmedence minden igényt kielégítő módon várja az úszás szerelmeseit,
gyermekeket és felnőtteket egyaránt a szervezett és rendszeres úszásoktatásokon is.

2014 Már 2014 nyarán is nagyon szépen alakult a forgalom igazán visszaidézve a 90-es évek
népszerűségét.

2015 nyarának forgalma pedig rekordokat döntögetett, beigazolva a modernizáció létjogosultságát.

A vendégeink által idén hivatalosan is „A CSALÁDOK STRANDJÁNAK” nyilvánított Szentmihályi
Gyógyfürdő minden eleme, a kellemes és igényes strandtér és a bájos és kedves, szórakoztató
gyermekjátékok gondoskodnak valamennyi korosztály igazi öröméről.

Az idén telepített új gyermekjátékok és a tavaly átadott 11 méter magas és 103 méter hosszú Anacondacsúszda nem csak a gyermekek, hanem szüleik kedvelt élmény-elemei, nyilván leginkább a gyereköröm
okán.

Az idén „nemzeti értékké” nyilvánított helyi gyógyvizet minden módon, tehát a régi
termálmedence korszerűsítésével és az új élmény-medence speciális örömeivel is igyekeznek
mindent igényt kielégítően vendégeik szolgálatába állítani az üzemeltetők.

A Szentmihályi Gyógyfürdőben minden egyben van a nyár igazi élvezetére: sör –víz-napsütés.
(Fotó: Juhász Borbála)

A kempingtér minden nyáron számos- a természetbe vágyó- kirándulónak ad kellemes nyaralásra
alkalmas helyet a strand területén.

Strandunkra immár más városokból és külföldről is szívesen átlátogatnak a vendégek. Ez a szimpatikus
tanár házaspár Tiszalökről érkezett, hogy kisfiúk csillapíthatatlan strandimádatának szép teret adjon. A
kisfiú- elmondása szerint- egész egyszerűen "imádja" a strandot, "mert olyan jó a víz".

A Grill-terasz is egy új eleme a színvonalas szolgáltatásbővülésnek.

A Szentmihályi Gyógyfürdő varázsa a felnőttekből is kihozza gyermeki énjüket.

A gyermekmedencék mellett kialakított tér a kicsik kedvence, mozoghatnak, miközben a talajból felszökkenő víz
hűsíti őket.

A 3. éve zajló éjszakai fürdőzés 2015 nyarára már a nyár közkedvelt szórakozási formájává nőtte ki magát, idén
már kéthetes rendszerességgel mulattatva a nyári éjszakai strand buli szerelmeseit.

A több ezres véleményformáló tömeget megmozgató Facebook-szavazás eredményeként a Szentmihályi
Gyógyfürdő 2015-ben elnyerte „A CSALÁDOK STRANDJA” címet.

Az idén másodszor megtartott, népszerű Szentmihályi Gyógyfürdő Kupa díjai

A strand területe egyéb rendezvények megtartására is kiválóan alkalmas, ilyen volt a 2014-es öhönforgató
verseny is.

A képen Nagyné Juhász Zsuzsa, a Szentmihályi Gyógyfürdő vezetője és Dr. Fülöp Erik, Tiszavasvári
polgármestere látható, akik idén júniusban is átadták a Szentmihályi Gyógyfürdő és a város közös ajándékaként
az ügyes kisdiákoknak jól megérdemelt jutalmukat.

A strand minőségi működéséért egy igazán összehangolt és lelkes csapat dolgozik. A képen az üzemeltető
Strandfürdő Kft. tulajdonosai Volosinóczki Béla és Sotkó Gyula, valamint az egész évben működő rehabilitációs
szolgáltatást vezető Volosinóczkiné Tímea is látható.
2014. nyárvégi fotó

