
www.frittmann.hu [PROGRAMAJÁNLÓ] 

 

 

F r i t t m a n n  B o r á s z a t  
 

Oldal 1 

  

 

 

 

 

 

 

Programajánló 

 

  

     

 

 

Bemutatjuk 

Soltvadkert városát. 

Válogatott 

programokat és 

látnivalókat kínálunk 

Soltvadkerten és 

környékén. 

 

FRITTMANN 

BORÁSZAT 



www.frittmann.hu [PROGRAMAJÁNLÓ] 

 

 

F r i t t m a n n  B o r á s z a t  
 

Oldal 2 

Soltvadkert 

A település a Duna-Tisza közén, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában az 53-as és 54-es közutak 

kereszteződésében fekszik. 

Várost 1900-tól nevezik Soltvadkertnek, előtte Vadkert volt a neve, amely az itteni erdők-mezők egykori 

gazdag állatvilágára utal. Az alapításra emlékeztető 1376-os évszám a város címerében is látható. 

A török hódoltság idején ez a vidék elnéptelenedett, lakatlan pusztává vált. A gazdálkodás fellendítése 

érdekében az 1740-es évek elején a báró Orczy család először német és szlovák, majd magyar családokat 

telepített birtokára, akik kitartó munkával termékeny területté tették a napsütötte és szélhordta 

homokbuckákat. A szorgalom tehetséggel párosulva nemzedékről nemzedékre szállt, mely virágzó szőlő 

és gyümölcs kultúrát teremtett. Ma is ez biztosítja a lakosság nagy részének megélhetését. 

 

 

 

 

 

 

  

A borászok és borbarátok által alakított Krämer Fülöp Borlovagrend tagjai a hagyományok ápolásán túl 

a vadkerti borok jó hírének öregbítését vallják szívügyüknek. Ezt szolgálják a különböző borversenyek, 

borbemutatók és borszentelések. A szőlő és a bor tiszteletét két szobor is reprezentálja. 

Az 1990-es évek elejére Soltvadkert a kistérség egyik központjává vált, ezért 1993-ban elnyerte a városi 

rangot. A rendszerváltás után számos magánvállalkozás indult be, különösen a műanyag feldolgozásban 

létesültek modern üzemek. 

A település lakói az évszázadok folyamán vallásuknak megfelelően több templomot építettek, amelyek 

meghatározó elemei a városközpontnak. Az egyik legszebb középület a volt Lukács kúria, a mai 

városháza, amely az 1820-as években épült, s jelenlegi formáját 1994-ben nyerte el. Számos emlékmű és 

szobor állít emléket az elődök helytállásának.  

A város legvonzóbb idegenforgalmi nevezetessége a Vadkerti-tó. Már a múlt század elején kedvelt 

fürdőhely hírében állt, és ma is kellemes pihenést biztosít. 
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Több mint ötvenhektáros vízfelület és környezete szolgálja az üdülők, horgászok és vízi sportok 

kedvelőinek kényelmét. Az 500 férőhelyes, jól felszerelt kemping szolgáltatásait évente több ezren veszik 

igénybe. A környéken lévő éttermekben tájjellegű, ízletes ételek és a helyben termelt borok kínálatából 

válogathat a kedves vendég. 

Az üdülőszezonban tartott színes rendezvényeket - horgászverseny, országos motoros találkozó, bor- és 

sörfesztivál - több tízezren látogatják. A tó mellett feltárt termálvíz hasznosítása a közeljövő feladata lesz.  

A város központjában lévő országos hírű Korona Cukrászda termékeit szívesen fogyasztják az erre járók. 

A városban az infrastruktúra 100%-ban kiépült, amely a 35 km-re levő autópályával kiváló lehetőség a 

beruházóknak. 

 

A város legrangosabb szórakoztató rendezvénye a hagyományos szeptemberi többnapos Szüreti 

Fesztivál, amelynek gazdag kulturális- és sportprogramját számos idelátogató hazai és külföldi vendég 

tekinti meg. 

Jól működnek a város partnerkapcsolatai: a németországi Bodelshausennel 15 évre, a Szilágy megyei 

Sarmasággal 10 évre tekint vissza a testvérvárosi kapcsolat. 
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Programok: 

 
Soltvadkert mellett a Vadkerti tó a környék kedvenc strandja, horgász-helye. A sekély vizű, homokos 

talajú tó kisgyerekek paradicsoma, de mélyvíz is elérhető. A tó egyik oldala horgászhelyekkel teli nádas, 

a másik gyönyörűen kiépített strand, élelmiszerbolt, büfék, sörkertek, ajándék- és játékbolt, valamint 

étterem várja a vendégeket a szezonban. 2015-ben egy kis szakaszt a tó hátsó részén kutyafürdetőt is 

kijelöltek. A fürdőzők és a gyerekek szórakoztatására több vízibicikli-kölcsönző, trambulin, teniszpálya, 

futballozásra alkalmas tér, vidámpark, mini-golf pálya és óriáscsúszda áll rendelkezésre. A téli időszakban 

a tó vize befagy, és ez több hónapon át ingyenes korcsolya-pályát jelent a helyi és környékbeli 

lakosságnak. A Vadkerti-tó partján évente több rendezvényt is tartanak.  

Tanösvény is található a tó körül. A szép sétányon pihenőpadok, sütögető helyek, kilátó teszik kellemessé 

a sétát, a pihenést, a szabad-idő hasznos eltöltését, e mellett megismerhetik a tó körüli növény és 

állatvilágot. 
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A Szent Korona Cukrászda fagylaltjait és süteményeit már az egész országban ismerik, sőt külföldön is 

letette a névjegyét a három évtizede működő családi vállalkozás. Szervánszky László cukrászmester 

gyermekeivel és a mögöttük álló csapattal készítik különleges - ízben és színben egyaránt harmonizáló - 

fagylaltokat, finom és gyönyörű süteményeket, tortákat, házias jellegű pogácsákat, pitéket és lepényeket. 

A királyi választékhoz méltó az impozáns környezet is, ahol szívesen megállnak az átutazók, és az 

ország messzi tájairól is beillesztik programjukba a cukrászdalátogatást. Jó parkolási lehetőséggel 

rendelkezik a város szívében, valamint a tágas belső tér mellett a hangulatos kerthelyiség is a betérő 

vendégek kényelmét szolgálja. A cukrászda 2005-ben megkapta az Év cukrászdája címet. 

 

Szent Korona Cukrászda 

6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 5.  

Telefon: +36-78/480-150  

E-mail: koronacuki@freemail.hu  

Web: www.szentkoronacukraszda.hu/ 

 
 

  

 
Soltvadkert - Soltvadkerti tó 4,5 km 

Soltvadkert - Bócsa 9 km 

Soltvadkert - Kecel 15,6 km 

Soltvadkert - Kiskunhalas 25 km 

Soltvadkert - Kiskőrös - Akasztó - Akasztói 

Horgászpark és Halászcsárda 24,3 km 

  

 

 
2010 nyarától új kezdeményezésként 20 kerékpár kölcsönözhető Soltvadkerten. 2016-tól pedig már 

Borházunkban is bérelhető 5 db bicikli. 

 

Óradíj: 200,-Ft/óra/bicikli  

Egész napra: 1200,-Ft/bicikli/nap 

Ezen felül bérelni kívánt bicikliket személyes egyeztetés után az alábbi  

helyeken lehet átvenni:  

- városközpontban (Kossuth tér - Vörös tér) 

- a tóparton (Kemping területe)  

- Borházunkba is lehet hozatni a plusz bicikliket 

Személyes egyeztetés Grósz Sándornál lehetséges: 70/459-5390  

 
Web: http://www.vadkertbike.hu/ 
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A Tavirózsa Családi és Fitnesz és Kalandparkba látogatók széleskörű szabadidős tevékenységeket 

végezhetnek, amelyben a játék, a sport, a kihívás és a kaland egyaránt megjelenik.  

A parkot a legkorszerűbb (BAT) technológiák és módszerek alapján szerelték fel. A fejlesztés  

során kialakításra került, 12 elemmel felszerelt integrált játszótéren egészséges és csökkent képességű 

gyermekek akadálymentesen játszhatnak együtt, elősegítve az egymás iránti tolerancia mihamarabbi 

kialakulását és tudatosítását. A 14 elemmel ellátott cross fitness park a fizikai erőnlét és állóképesség 

fejlesztésének legújabb és leghatékonyabb módját biztosítja. A látványos, fák között felépített 25 db 

akadályelemmel felszerelt kalandpályán való végighaladás nem csak izgalmas kihívást jelent, hanem 

kiváló közösségi összetartást is segítő élményelem nagyobb csoportok, társaságok számára is. 

 
 

 

Tavirózsa Családi Fitness és Kalandpark 

Soltvadkert, Tavirózsa utca 

E-mail: info@tavirozsapark.hu 

Web: www.tavirozsapark.hu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A szabadtéri medencék mellett kapott helyet impozáns faszerkezetű fürdőcsarnok, melyben egy 36, és 

egy 38°C-os gyógymedence, valamint egy 25 méteres feszített víztükrű gyógy úszómedence, finn szauna, 

aroma szauna, gőzfürdő, hideg vizes mártózó medence található. 

A szabadban egész évben igénybe vehető gyógymedence várja a pihenni és gyógyulni vágyókat. A fürdő 

szolgáltatásait kiegészítendően frissítő-, gyógy- és aromamasszázs, finn-, infra- és aroma szauna, 

gőzfürdő, szolárium, jáde köves masszázságy, CHI gép, OTO láb-masszázs gép, masszázsfotel, bioptron 

lámpa, aromafürdő, tangentor, pezsgőfurdő sókamra áll vendégek rendelkezésére. 

  
 

 

6210 Kiskunmajsa, Kőkút 26. 

Tel.: 77/481-855; 77/481-245 

E-mail: info@jonathermal.hu 

Web: www.jonathermal.hu 

 

 

 

 

 

mailto:info@tavirozsapark.hu
http://www.tavirozsapark.hu/
mailto:info@jonathermal.hu
http://www.jonathermal.hu/
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A termál- és strandfürdő és a vele szerves egységet képező kemping Kiskőrös város belterületén, zöld 

övezetes-parkos környezetben helyezkedik el. A strand befogadó képessége napi viszonylatban 1600 fő. 

A kemping 2 hektár területen helyezkedik el. A fürdő területén 2 db szabadtéri hideg vizes, 2 db (iker 

elrendezésű, pezsgőfürdős) termálvizes (felülről fedett, oldalról nyitott) medence található. A strand 

kibővült egy fedett tanuszodával, ahol egy 25 x 11 méteres változó mélységű- és egy 12,5 x 6 méteres 

medence helyezkedik el, illetve többféle szauna is rendelkezésre áll. A fürdő területén sportolási 

lehetőséget kínál a strandfoci-, a strandröplabda- és a teniszpálya. Emellett különböző wellness 

szolgáltatások - két finn szauna, egy infra szauna, egy gőzkabin, egy szolárium - biztosítják a vendégek 

kikapcsolódását. A termálmedencék vize gyógyvíz minősítésű. A magas flór- 

és sókoncentrációjú hévíz nátriumkloridos, hidrogénkarbonátos, jódos-brómos összetétellel bír. 

  
 

 

 

6200 Kiskőrös, Erdőtelki út  

Tel.: 78/311-524  

E-mail: furdokemping@korosviz.hu 

Web: http://www.korosviz.hu/furdo_index.html 

 

 

 

 

 

FrittiSport, Kiskőrös központjában egyedülálló szolgáltatásokkal, igényes környezetben, a 

legmodernebb eszközökkel és gépekkel felszerelt termeiben várja a vendégeit. Olyan helyszínt biztosít 

vendégei számára, ahol testi és lelki felfrissülésre, szakképzett csapatra és örömteli mozgásra 

találhatnak. 
            

 

      6200 Kiskőrös, Alkotmány u. 18. 

Tel:+36 78/415 546 

Mobil:+36 30/333 19 77 

E-mail: info@frittisport.hu 

Web: www.frittisport.hu 

Nyitva tartás: H-P: 8-20, Sz-V: Zárva 

mailto:info@frittisport.hu
http://frittisport.hu/www.frittisport.hu


www.frittmann.hu [PROGRAMAJÁNLÓ] 

 

 

F r i t t m a n n  B o r á s z a t  
 

Oldal 8 

 

Bács-kiskun megye legszebb szórakozóhelye. A ’70-es, ’80-as és a ’90-es évek és az  

ezredforduló legnagyobb slágereivel, állandó akciókkal és kedves kiszolgálással várják a betérő 

vendégeket. A disco-hoz egy pizzéria is tartozik széles pizzaválasztékkal, kiszállítás is lehetséges. 
 

 

6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 110.  

Web: www.retro2.hu  

 

 

 

 

 

Kiskunhalason közel 100 éves hagyománya van a csipkevarrásnak. A halasi csipke az évszázad 

folyamán méltó vetélytársa lett a brüsszeli csipkének, több világkiállítás nagydíját is elnyerte. Nem 

véletlen, hogy az elmúlt 100 év során a világ számos híressége kapott ajándékba halasi csipkét a magyar 

államtól. 
 

 

  
6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 37/a  

Telefonszám: +36 30 935-8499, +36 77 421-797  

E-mail: halasicsipke@t-online.hu,  

Nyitva tartás: IV.23-IX.30.: H-V 9-12, 13-17  

X.1-IV.22.: H-V 9-12, 13-16 

 

 

A világon a legismertebb magyar költő, Petőfi Sándor Kiskőrösön született. A szülőház a XVIII. 

században épült, amelyet megőriztek akkori formájában.  

A múzeumhoz tartozik egy szoborpark és a Szlovák tájház is. 
 

 
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5. Pf. 71 

Tel: (06) 78/312-566  

Nyitva tartás:  

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum:hétfő  

kivételével 9-17 óráig  

Szlovák Tájház: hétfő kivételével 9-12 -ig,  

13-16 óráig látogatható. 

 

 

 

mailto:halasicsipke@t-online.hu
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Állandó kiállítás: az út- és hídépítés története, a hazai úthálózat fejlődése, megismerkedhetnek a 

látogatók a XIX századvég útkaparójával. A kiállítás számos interaktív elemet tartalmaz főként a kisebb 

korosztály számára. 
 
 

 
6200 Kiskőrös Dózsa György út 38.  

Web: muzeum.kozut.hu  

Nyitva tartás: hétfő kivételével,  

keddtől vasárnapig, 9-16 óráig fogad 

egyéni és csoportos látogatókat. 
 
 

 

 

Az Old Car Center Nonprofit Kft 2005-ben alakult veterán gépjárművek kiállítása és felújítása céljából. 

Kiskőrösön megépítették a 2.420m2-es alapterületű interaktív múzeumot és felújító komplexumot. Egy 

kávézó is helyet foglal a múzeumban és 3D-s mozi is várja a látogatókat, ahol betekintést nyerhetnek az 

első csavar becsavarásától kezdve a teljes körű felújítási folyamatig. A múzeum kiállítóterének 

kapacitása meghaladja a 100 gépjárművet.  

 
 

 

 

 

Kiskőrös 6200 

Petőfi Sándor út 101 

Tel.: 78/511-013 

Web: old-car.hu 

email: info@old-car.hu 

facebook: www.facebook.com/oldcarmuseum 
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A Pintér Művek Hadtörténeti Múzeum Haditechnikai Park négy egymástól független kiállításból áll. 

1. Fegyvermúzeum: A kiállított fegyverek (maroklőfegyverek, puskák, géppuskák, sportfegyverek) 

között megtalálható a Magyar Honvédségben rendszeresített kézifegyverek nagy része, sportpisztolyok, 

valamint Kádár János vadászfegyverei. 

2. Tüzérmúzeum: A kiállítás a magyar tüzérség eszközeit, öltözékeit mutatja be. 

3. Makett ház: A makett házban sok száz különféle harci eszköz miniatűr másolata tekinthető meg. 

4. Szobor és Haditechnikai park: A múzeum talán leglátványosabb része a több mint 3 hektáron elterülő 

szabadtéri kiállítás és a kiállítást körülölelő szoborpark. Itt tekinthetők meg a Magyar Honvédségben 

használt különböző harci eszközök helyreállított darabjai. 

 

 
6237 Kecel II. Rákóczi F. út 171-177.  

Web: www.pintermuvek.hu/hadvezer.htm  

Nyitva tartás:  

A hét minden napján (hétfőtől vasárnapig), 

ünnepnapokon is 8-16 óra között. 

 

 

 

 

 

 

 
Magyarország domborzati és vízrajzi 1:1000 méretarányú makettje, 93.000 négyzetméteren 3200 db 

növénygyűjteményes kertje, integrált kalandpark, alkotóművészi találkozóhely, öko-kikapcsolódás, és 

számos egyéb programmal várják az odalátogatókat.  

Ez Magyarország legnagyobb épített kertje, Európa legnagyobb méret-helyes makettje, mely 2011. 

május 10-én, a Madarak és Fák Napján, nyitotta meg kapuját vendégei előtt.  

 
 

 6078 Jakabszállás, Magyarkerti út. MK 70.  

 info@magyarkert.com  

 Web: www.magyarkert.hu  

  Telefon: 06-30-309-3471  

       06-30-309-4172 

 



www.frittmann.hu [PROGRAMAJÁNLÓ] 

 

 

F r i t t m a n n  B o r á s z a t  
 

Oldal 11 

 
Bugac puszta a Duna-Tisza között a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területe. Már az 1930-as 

években is kedvelt idegenforgalmi célpont volt. Az idő múlásával a homokbuckákkal, erdőkkel, szikes 

területekkel és kaszálókkal szabdalt sokszínű táj megőrizte eredeti szépségét.  

Májustól szeptemberig garantált lovasbemutatókat is tartanak a Kis-kunsági Nemzeti Park területén, 

Bugac Pusztán. A programhoz hozzátartozik a kocsikázás, a Pásztormúzeum megtekintése, a csikósok 

és a pusztaötös ügyességét prezentáló lovasbemutató. A vendégek megtekinthetik az őshonos magyar 

állatokat és a pásztorépítményeket is. A Karikás Csárda a hagyományos és a modern magyar konyha 

kedvelőit is egyaránt várja.  

Szolgáltatások: • Étterem • Magyaros és kímélő konyha • Ételek hungarikum alapanyagokból • Lovas 

kocsikázás • Garantált lovasbemutatók egyénileg érkező vendégek részére is • Pásztormúzeum • 

Kiskunsági Nemzeti Park tanösvényeinek bejárása 

 

 

6114 Bugac, Nagybugac 135. 

Telefon: +36 76 / 575 - 112 

                  +36 76 / 575 - 113 

Mobil: +36 30 / 416 - 6439 

E-mail: info@bugacpuszta.hu 

Web: www.bugacpuszta.hu 

 

 

  

A soltvadkerti Venyige Étterem 1971 óta várja Vendégeit házias ízeivel, családias hangulatával és 

folyamatosan változó különleges ajánlataival. Az étterem a megnyitása óta nagy hírnévnek örvend a 

térségben, köszönhetően csodálatos konyhájának és a díszes tálalásnak. 1971 óta azonban sok minden 

változott, ezek közül a legszembetűnőbb a 2013-as felújítás, amelynek során új, barátságosabb épületet, 

modernebb ebédlőrészt és korszerűbb konyhát biztosítottak. – Az étterem borlapján megtalálja 

borainkat. 

 

 
6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 31/1. 

Tel.: 78/480-782 

Mobil: 20/59-76-432 

E-mail: info@venyigeetterem.hu 

Nyitva tartás: 

H-Cs: 07:00-22:00 óráig 

P-Sz: 07:00-23:00 óráig 

Vasárnap: 08:00-22:00 óráig  

mailto:info@venyigeetterem.hu
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Széles ételválaszték, gondosan összeállított borlap és itallap 

igyekszik kielégíteni a betérő vendégek igényeit. 

Vasárnaponként svédasztalos ebéd, nagy választékkal.  – Az 
étterem borlapján megtalálja borainkat.  

 

 
6230 Soltvadkert, Büdöstói út 56.  

Telefon: +36-78/480-655  

Web: annavendeglo.hu 

 
 

A vendéglő 29 éves múltra tekint vissza. A tulajdonos 

törekszik arra, hogy alapanyagait helyi termelőktől 

vásárolja. A hagyományos ízek dominálnak az 

éttermünkben feltálalt ételekben, úgy a napi menüknél, mint 

az étlapos ételeknél egyaránt. 

Tisztelettel, szeretettel és udvarias kiszolgálással várják az 

idelátogatókat. – Az étterem borlapján megtalálja borainkat. 
 

6230 Soltvadkert, Bajcsy-Zsilinszky utca 44.  

Telefon / Fax: 06-78/482-691  

Mobil: 06-70/421-57-04  

E-mail: oregtovendeglo@vadkert.net 

 

 

Az étlapjukon és ittalapjukon széles választékokat találnak 

és egész évben várják a v endégeiket. Előételek, pizzák, 

tészták és desszertek, melyek eredeti olasz alapanyagokból 

készülnek fatüzeléses kemencéjükben olasz szakácsuk, 

Stefano keze által! 

 
6230 Soltvadkert, Szentháromság utca 87. 

Telefon: 06/30/494-0540 

Nyitva tartás:  

H-Cs:7:00 – 22:00 

P: 7:00 – 23:00 

Szo: 7:00 – 2:00 

V: 7:00 – 22:00 

 

mailto:oregtovendeglo@vadkert.net
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Vadkert Taxi: +36-30/722-5862 

 

Forgó Taxi: +36-80/622-722 

 

One Taxi Kiskőrös: +36-20/213-1331  

 www.kiskorostaxi.hu  

 

 
 

 

 

Kellemes időtöltést kívánunk Soltvadkerten! 
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6230 Soltvadkert, Eötvös u. 5. 

www.frittmann.hu 

borhaz@frittmann.hu 

info@frittmann.hu 

www.facebook.hu/frittmannboraszat 

 

+36-78/482-609 

 

 

http://www.frittmann.hu/
mailto:info@frittmann.hu
http://www.facebook.hu/frittmannboraszat

