NAGYKUNSÁG, TISZA-TÓ 2014
(terepgyakorlat térségfejlesztő és tanár szakirányos földrajz BSc szakos hallgatók számára)
1. nap: 2013. augusztus 25. hétfő
Délelőtt: Debrecen – Karcag (70 km)
 (1) Karcag, városháza (9:00-10:30): Városok I. – a Nagykunság és „fővárosának” múltja,
helykeresése, fejlesztési elképzelései és eredményei; előadó: Dobos László polgármester;
 (2) Karcag, ipari park (10:30-12:00): Gazdaságfejlesztés I. – ipar és szolgáltatások fejlesztésén
alapuló gazdasági megújulási kísérletek a Nagykunságban; előadó: Varga Nándor ügyvezető;
Délután: Karcag – Berekfürdő – Tiszafüred (40 km)
 (3) Berekfürdő, „A szovjet repülőtér titkai” múzeum (13:30-15:00): Turizmusfejlesztés I. – egy
volt katonai repülőtér pozícionálása turisztikai attrakcióként; tárlatvezetés: Vándor Károly;
 (4) Berekfürdő, gyógyfürdő (15:00-17:00): Turizmusfejlesztés II. – a gyógy- és termálturizmus
perspektívái a Nagykunságban; előadó: Torkos György ügyvezető igazgató;
19:00-20:00 Szemináriumi foglalkozás (Pepita Ifjúsági Szálló)
2. nap: 2013. augusztus 26. kedd
Délelőtt: Tiszafüred – Kisköre (40 km)
 (5) Kisköre, KÖTIVIZIG (9:00-11:00): Terület- / vidékfejlesztés I. – a Kiskörei Vízlépcső
(duzzasztómű, hajózsilip, terepasztal) megtekintése; előadó: Tóth Gábor;
 (6) Kisköre, Tiszavíz Vízerőmű Kft. (11:00-12:00): Terület- / vidékfejlesztés II. – a Kiskörei
Vízerőmű megtekintése; programfelelős: Berényi József erőművezető;
Délután: Kisköre – Poroszló – Tiszafüred (40 km)
 (7) Poroszló, Tisza-part (14:00-15:30): Terület- / vidékfejlesztés III. – egy Tisza-tavi község
múltja, helykeresése, fejlesztési elképzelései és eredményei; előadó: Radics Zsolt;
 (8) Poroszló, Tisza-tavi Ökocentrum (15:30-17:00): Turizmusfejlesztés III. – attrakciófejlesztés
az ökoturizmus jegyében (ökoturizmus fejlesztési lehetőségei a Tisza-tó térségében);
19:00-20:00 Szemináriumi foglalkozás (Pepita Ifjúsági Szálló)
3. nap: 2013. augusztus 27. szerda
Délelőtt: Tiszafüred – Abádszalók (30 km)
 (9) Tiszaszőlős, községháza (8:30-10:00): Terület- / vidékfejlesztés IV. – egy Tisza-tavi község
múltja, helykeresése, fejlesztési elképzelései, eredményei; előadó: Kerekes András polgármester;
 (10) Abádszalók, LEADER iroda / Vitorlás Panzió (11:00-12:30): Terület- / vidékfejlesztés V. –
a LEADER lényege, működése; előadó: Szabó István LEADER Egyesület elnökségi tag;
Délután: Abádszalók – Tiszabura – Tiszafüred (50 km)

 (11) Tiszabura, községháza (14:00-15:30): Terület- / vidékfejlesztés VI. – cigányság integrációja;
START program; előadó: id. Farkas László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke;
 (12) Tiszabura (15:30-17:00): Terület- / vidékfejlesztés VII. – a START mintaprogram keretében
elkészült fóliakertészet és állattenyésztő telep meglátogatása;
19:00-20:00 Szemináriumi foglalkozás (Pepita Ifjúsági Szálló)
4. nap: 2013. augusztus 28. csütörtök
Délelőtt: Tiszafüred (20 km)
 (13) Tiszafüred, városháza (8:00-10:00): Városok II. – Tiszafüred múltja, helykeresése,
fejlesztési elképzelései és eredményei; előadó: Pintér Erika polgármester;
 (14) Tiszafüred, Pepita Ifjúsági Szálló (10:30-12:30): Turizmusfejlesztés IV. – Tisza-tavi
perspektívák; előadó: Molnár Anita alelnök (Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő Egyesület);
Délután: Tiszafüred (20 km)
 (15) Tiszafüred, Füred - Gép Kft. (13:00-15:00): Gazdaságfejlesztés II. – kisvárosi ipari
vállalkozások és gazdasági megújulás; előadó: Borcsik István ügyvezető;
 (16) Tiszafüred Kiss Pál Múzeum (15:00-17.00): Turizmusfejlesztés V. – a természeti és
kulturális örökség szerepe a turizmusfejlesztésben; programfelelős: Dr. Vadász István igazgató;
19:00-20:00 Szemináriumi foglalkozás (Tiszafüredi Szabadstrand)
5. nap: 2013. augusztus 29. péntek
Délelőtt: Tiszafüred – Kunmadaras – Abádszalók (50 km)
 (17) Kunmadaras, repülőtér (9:00-10:30): Gazdaságfejlesztés III. – repülőtér és vállalkozási
övezet a Nagykunságban (adottságok, fejlesztési célok, eredmények, perspektívák);
 (18) Abádszalók, vadásztársaság (11:00-12:30): Gazdaságfejlesztés IV. – a vadgazdálkodás
szerepe a Tisza-tó térségének gazdasági megújulásában; előadó: Farkas Sándor;
Délután: Abádszalók – Karcag – Debrecen (110 km)
Összesen: 470 km

