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ÉMSZ Focikupa 

 ABÁDSZALÓK – TISZA-TÓ 
 

 
 

 

 
 
Tisztelt Kollégák! 
 

Ismét augusztus utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Szövetség szokásos nyár-záró 
focikupája. 

 

Időpont: 2018. augusztus 24-25 - péntek-szombat 
Helyszín: ABÁDSZALÓK 

 
A részletes program és a kapcsolódó rendezvények rövidesen felkerülnek a honlapra. 

A tervezetből: 
- a foci mellett, 
- zenés esti program várja a résztvevőket. 
 
Nevezés – csapatok jelentkezése: 
 

A torna legalább 14 csapat nevezése esetén kerül megrendezésre ezért kérjük, 

hogy a nevezési határidőt minden meghívott tartsa be. 

 

 Nevezési határidő:  2018. június 30. 
 
 

Csapatok számára:  130.000.- Ft +27%-os áfa /csapat (max.10 fős csapatok) 

 

 

Számlaszám: K&H Bank: 10201099-40265007 
 

FONTOS: az érvényes nevezés feltétele, hogy a nevezési díjaknak 2018. augusztus 3 -ig kell 
beérkezni az ÉMSZ számlájára. 
 
 
Az utalásnál kérjük a megjegyzés mezőben a csapat megnevezését is feltüntetni! 

 
 

 
A focikupa nevezési díja tartalmazza a csapatban résztvevő 10 fő pénteki vacsoráját, 
valamint a szombati nap reggelijét és ebédjét a Füzes étteremben korlátlan 
ételfogyasztással és étkezésenként egy 3 dl üdítő vagy sör fogyasztásával. 
A szállás költségét nem tartalmazza. 
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SZÁLLÁS AJÁNLATOK 

 Szállás (Bruttó árak) 
 
Diana Hotel 

25 db szoba * 2 ágy (zuhanyzó, WC)  2.000.- Ft/fő/éj 
    1 db szoba * 3 ágy (zuhanyzó, WC)  2.000.- Ft/fő/éj 
 
Füzes Kemping 
 
Füzes Panzió:   2 szoba * 2 ágy (zuhanyzó, WC)  2.000.- Ft/fő/éj 

  11 szoba * 3 ágy (zuhanyzó, WC)  2.000.- Ft/fő/éj 

 
Apartmanok: 8 apartman * 4 ágy (zuhanyzó, WC)  3.000.- Ft/fő/éj 
 
Nyaraló házak 10 ház * 4 ágy (zuhanyzó, WC)  2.000.- Ft/fő/éj 
  házanként +2 pótágyra van lehetőség  1.500.- Ft/fő/éj 
 

Faházak  2 ház * 4 ágy (zuhanyzó, WC)   2.000.- Ft/fő/éj 
 
Bungalók 2 ház * 2 ágy (zuhanyzó, WC)   2.000.- Ft/fő/éj 
 
Strand Kemping (IFi tábor) 
 
K típusú faházak 4 ház * 6 ágy (zuhanyzó, WC)  2.000- Ft/fő/éj 

G típusú faházak 3 ház * 3 ágy  (zuhanyzó, WC)  2.000.- Ft/fő/éj 
F típusú faházak 5 ház * 2 ágy (zuhanyzó, WC)  2.000.- Ft/fő/éj 

    4 ház * 3 ágy (zuhanyzó, WC)  2.000.- Ft/fő/éj 
 
 

 
- A szállásigényeket a szállásadó a beérkezés sorrendjében tudja biztosítani; a 

rendelkezésre álló egyedi szállás lehetőségek miatt, javasoljuk mielőbbi jelentkezésüket. 
- Az árak bruttó árak és az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, amelynek mértéke: 

450.- Ft/ fő/éjszaka (18 év fölött). Az IFA befizetésének igazolásával ingyenes strand 
használatot kapnak a vendégek.  

 
Étkezés – ALL YOU CAN EAT (Bruttó árak) 

 
Reggeli        1.580.- Ft/ fő 
Ebéd        2.280.- Ft/ fő 
Vacsora        2.280.- Ft/ fő 
 
Az étkezés helye a Füzes étterem. Korlátlan ételfogyasztással és étkezésenként egy 3 dl 
üdítő vagy sör fogyasztásával. 

 
 

 
A FENTI SZÁLLÁSOK ÜGYÉBEN AZ ABÁDSZALÓKI KAPCSOLATTARTÓ: 

 

Kleinerné Mohácsi Aranka  

 

szallasabadszalok@gmail.com 

+36 20/577 00 20

mailto:emsz@emsz.hu
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JELENTKEZÉSI LAP 
 
Csapat neve: ……………………………………………………………………………………………… 
Csapat tagjai: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………Csapatkapitány 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………………………………………….. 

10. ………………………………………………………………………………………………….. 

  

Résztvevők száma:      ……………. fő 

Elérhetőség:  Csapatkapitány: mobil: …………………………………………………….. 

      e-mail: …………………………………………………….. 

Számlázási adatok 

Számlázási név: ……………………………………………………………….………………………………. 

Számlázási cím: ……………………………………………………………….………………………………. 

 

 

 

       Aláírás …………………………………..………… 
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SZÁLLÁS MEGRENDELŐLAP 
 

SZÁLLÁSFOGLALÁS 

Szállásigényüket szíveskedjenek csapatonként összefogva Kleinerné Mohácsi Arankának 

(mobil: +36-20/577-00-20) email: szallasabadszalok@gmail.com valamint az ÉMSZ 

titkárság email címekre is eljuttatni. 
 
Igényelt szállás 
(A szállás 14:00-tól foglalható el és a távozás napján 10:00-ig kell elhagyni.) 
 

          
SZÁLLÁS RENDELŐ 

 
 Diana Hotel 

25 db szoba * 2 ágy (zuhanyzó, WC)  ………… db …. éjszaka 

  1 db szoba * 3 ágy (zuhanyzó, WC)  ………… db …. éjszaka 

 Füzes Kemping 

 
Füzes Panzió: 2 szoba * 2 ágy (zuhanyzó, WC) ………… db …. éjszaka 

                   11 szoba * 3 ágy (zuhanyzó, WC) ………… db …. éjszaka 

Apartmanok: 8 apartman * 4 ágy (zuhanyzó, WC) ………… db …. éjszaka 

Nyaraló házak: 10 ház * 4 ágy (zuhanyzó, WC) ………… db …. éjszaka 

Faházak: 2 ház * 4 ágy (zuhanyzó, WC) ………… db …. éjszaka 

Bungalók: 2 ház * 2 ágy (zuhanyzó, WC) ………… db …. éjszaka 

 Strand Kemping (IFi tábor) 
 

K típusú faházak 4 ház * 6 ágy (zuhanyzó, WC) ………… db …. éjszaka 

G típusú faházak 3 ház * 3 ágy (zuhanyzó, WC) ………… db …. éjszaka 

F típusú faházak 5 ház * 2 ágy (zuhanyzó, WC) ………… db …. éjszaka 

                        4 ház * 3 ágy (zuhanyzó, WC)  ………… db …. éjszaka 

 
- A szállásigényeket a szállásadó a beérkezés sorrendjében tudja biztosítani; a 

rendelkezésre álló egyedi szállás lehetőségek miatt javasoljuk mielőbbi jelentkezésüket. 
- Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, amelynek mértéke: 450.- Ft/ 

fő/éjszaka (18 év fölött). Az IFA befizetésének igazolásával ingyenes strand használatot 

kapnak a vendégek. 
 

Megjegyzés: 
 

Abádszalókon az ajánlatunkon kívül egyéb szállás lehetőségek is vannak. Akik esetleg 
komfortosabb, szállásra vágynak azoknak tudjuk ajánlani a közelben lévő panziókat is. Ez 
esetben a szállás foglalások megrendelése teljesen ÉMSZ-től függetlenül történik. 
Elérhetőségüket az alábbi honlapokon találhatják: 

 

 Fortuna Vendégház (16 férőhelyes)    www.fortuna-panzio.atw.hu 
 Holdfény Vendégház (20 férőhelyes)   www.holdfenyvendeghaz.hu 
 BOROSTYÁN APARTMANHÁZ (21+3 férőhelyes)  www.borostyanapartmanok.hu 
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ÉTKEZÉS MEGRENDELŐLAP 
 
 

ELLÁTÁS – ALAPCSOMAGON FELÜL KÜLÖN TÉRITÉS ELLENÉBEN 

ÉTKEZÉS - ALL YOU CAN EAT (Bruttó árak) 

 

Péntek (augusztus 24) ebéd  ………………………………. fő (2.280.- Ft / fő) 

    vacsora  ………………………………. fő (2.280.- Ft / fő) 

Szombat (augusztus 25) reggeli  ………………………………. fő (1.580.- Ft / fő) 

    ebéd  ………………………………. fő (2.280.- Ft / fő) 

    vacsora  ………………………………. fő (2.280.- Ft / fő) 

 

- A nevezési díj tartalmazza a benevezett 10 fő részére a pénteki vacsorát, a szombati reggelit és ebédet. 

Itt csak a plusz étkezési igényeket adja meg! Az étkezés helye a Füzes étterem. Korlátlan 

ételfogyasztással és étkezésenként egy 3 dl üdítő vagy sör fogyasztásával. 

- Az étkezések megrendelése és számlázása a Titkárságon keresztül történik. 

  

 
 

Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapokat az ÉMSZ Titkárságra mielőbb beküldeni 
szíveskedjenek a szervezés gördülékeny bonyolítása érdekében! 

 

Beküldési határidő:   2018. június 30. 

 

ÉMSZ Titkárság  e-mail:  emsz@emsz.hu 

    tel.:  + 36 1 264 82 76 
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PROGRAMAJÁNLÓ ABÁDSZALÓKON ÉS A TISZA-TÓ KÖRÜL 

Abádszalók – Tisza-tó Strand 

Abádszalókon található a Tisza-tó legnagyobb szabadvizű strandja, 
ahol a családosok vagy a sportolni, úszni vágyók is megtalálják a 
közel 1 km hosszú partszakaszon kedvenc öblüket. 

 

 

 

Abádszalók – múzeumok 

 Csipkeház az Ezüstkalász úton, ahol gyönyörködhetünk az 
aprólékos kézi munkával készült vert csipkékben, de ki is 
próbálhatjuk készítését. 

 Faluház és Babamúzeum a Régiposta úton, ahol több száz 
egyedileg készült népviseletbe öltöztetett babában 
gyönyörködhetünk, valamint a helytörténeti kiállítást is meg 
tudjuk tekinteni. 

 

Kiskörei Vízerőmű 

A Tisza-tó bölcsője a több, mint 40 éve épült és átadott Kiskörei 
Vízerőmű, melynek zsilipjei duzzasztják a Tiszát tóvá az Alföld 

szívében.  Az erőmű és létesítményei nyári főszezonban vezetővel 
látogathatóak. 

 

 

Kiskörei Hallépcső 

A Tisza-tó magasabb és a Tisza-folyó alacsonyabb vízszintje átjárhatatlan volt a halaknak. 2014 
őszére elkészült Európa legnagyobb ökológiai halfolyosója, mely másfél kilométer hosszú, 23 

vízlépcsővel és zsilippel kialakított mesterséges „hegyi patak”. Sétálj mellette, pihenj meg a halak 
pihenőtaván kialakított kis szigeten, vagy nézd meg a zsilip melletti aknában kialakított 
„plazmatévén”, mely halak lépcsőznek erre! 

 

Tiszaderzs-Dinópark 

2016-ban adták át Tiszaderzsen a D-REX Dinóparkot, ahol 

megismerhetjük az ősi idők élőlényinek mozgó, hangot adó, élethű 
mását. A gyerekek ásatáson is részt vehetnek, fényképezkedhetünk 

az óriás Rex szájában, vagy akár dinótojásban. 
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Tiszavirág Ártéri Sétaút és Pákász Tanösvény 

Tiszaörvényen, a Szabics Kikötőből csónakkal juthatunk át az igazi 
őserdőbe, mely egy ártéri szigeten található. Kiépített sétautak, 

madármegfigyelő-tornyok, hidak segítik kalandokhoz a 
felfedezőket. Belső taván, a Göbén, csónakázhatsz, megismerheted 
a régi tiszai mesterségeket, a kérész életét. 

Az igazi kalandok a sziget titkos részén, a Pákász Tanösvényen 
várnak! 

 

Tiszafüredi Kalandsziget 

Magyarország legnagyobb, szigeten épült kalandparkját Tiszafüreden találod. Mászhatsz a fák 
cserje vagy lombkorona szintjén, vagy falra; csúszhatsz 300 és 400 méter hosszú drótkötélpályán 

a sziget felett…! 

 

Porszlón a Tisza-tavi Ökocentrum 

A Természet Templomát Poroszlón találod, ahol az Európa legnagyobb édesvizű akváriumaiban 

az őshonos halfajok mellett farkasszemet nézhetsz a legnagyobb ragadozóval, a vizával! 
Terrárium kiállítás, 3D-s film a Tisza-tóról, csodás panoráma 7.emelet magasságából, külső 
állatpark, simogató, etető, játszóterek, tájház… Rengeteg csodás látnivaló, akár egész napos 
program! 

 

Porszlón a Tisza-tavi Ökocentrum 

A Természet Templomát Poroszlón találod, ahol az Európa legnagyobb édesvizű akváriumaiban 

az őshonos halfajok mellett farkasszemet nézhetsz a legnagyobb ragadozóval, a vizával! 

Terrárium kiállítás, 3D-s film a Tisza-tóról, csodás panoráma 7.emelet magasságából, külső 
állatpark, simogató, etető, játszóterek, tájház… Rengeteg csodás látnivaló, akár egész napos 
program! 

  

Tisza-tavi Vízi-sétány, Poroszló 

Járj a víz felett a Tisza-tavon! A Hortobágyi Nemzeti Parkoz tartozó vízi sétány egy másfél 
kilométer hosszú fahíd-rendszer a vízre építve kis szigettel, madármegfigyelő házakkal, kilátóval 
a Kis-Tiszára a HNP szakembereivel. 

  

Hortobágyi Nemzeti Park: 

 Tisza-tavi Madárrezervátum 

 Hortobágyi NP Látogatóközpont 

 Hortobágyi Madárkórház 

 Hortobágyi Kisvasút 

 Mátai Ménes és Pusztai Állatpark 

  

Tiszaigari Arborétum 

A 2016-os felújításokat követően új fényében tündököl a 20 hektáros, országos természetvédelmi 
jelentőségű arborétum. Kényelmes sétaútjait bejárva gyönyörködhetünk a növényritkaságokban, 

pihenhetünk hűs lombjai alatt. 
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Termálfürdők a közelben: 

 Berekfürdő 

 Tiszaörs 

 Kisújszállás 

  

Kerékpárutak a Tisza-tó körül 

A Tisza-tavat körülölelő töltés tetején halad az EUROVELO kerékpárút egy szakasza. Négy méter 
magas természetes kilátón kerekezve tekerhetünk körbe a tó körül. Kezdőknek is ajánlott, hiszen 
a szintkülönbség 0-hoz közelít, a távot mi magunk választjuk meg. A kiskör 65-66 km, ebben az 

esetben Tiszafüred-Poroszló között a 33-as úton bringázunk, a nagykör 122 km. 

 

Horgászat a Tisza-tavon 

A Tisza-tó négy évszakos horgásztó gazdag halállománnyal. Profik napi-, heti jegyet válthatnak, 
kezdők keressék a turista horgászjegyet. 

 

I. Vadkan futam, Abádszalókon 

Előzetes tervek alapján augusztus 25-én kerül megrendezésre az I. Vadkan futam, Abádszalókon. 
A tervek szerint egy 10km-es futást takar akadálypályával kombinálva. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

ÉMSZ titkárság 
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