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Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról

MÚLT

JELEN

„A természet varázsát ontja bőven,
A fűben, a virágban és a kőben,
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad.
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”
William Shakespeare

AZ ÖREG-TÓ, KOCKA-TÓ, IVACSI-TÓ LÉGIFOTÓ

KÉPESLAP, ÖREG-TÓ

1908

KÉPESLAP, TÓSTRAND 1930-AS ÉVEK

TÓSTRAND, FAKOCSMA

1930-AS ÉVEK

ÖREG-TÓ

LÉGIFOTÓ

Ez a tó, ha enyém lenne
mindennap fürödnék benne.

Hínár-karosszékben ülvén
rák ollóját köszörülném.

A Forró Nyár Ünnepére
leúsznék a fenekére.

A sás között, ahogy lóg ott,
bámulnám a vízipókot.

Cirógatnám sok szép halát,
biztatnám a békák karát.

Ha ez a tó enyém lenne,
Nap, Hold szebben menne benne.

Cimboráznék a csiborral,
kínálgatnám mézzel, borral.

Kék hajnalon, opál estén
a titkait mind kilesném.

Fésülném a habok fodrát,
ugratnám a vízibolhát.

Dédelgetném én naphosszat:
- boldog lenne minden moszat!

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ A SZENNYEZŐFORRÁS

JÖVŐ

ÚJJÁSZÜLETŐ TÓ REMÉNYE - TAVIRÓZSA E.

NÁDIRIGÓ

GYURGYALAG

KONCEPCIÓ - „VISSZAFELE FORGÓ KERÉK”

TERVEZÉSI HELYSZÍN

Számomra a malom mai értelemben vett megfogalmazása tervem kulcskérdése.
Egykor a tó volt malomért, pontosabban az emberért, annak érdekében, hogy a víz
energiáját hasznosítva búzából lisztet őröljön.

A tervezési terület az Öreg-tó északi partjánál, a tavakat tápláló Sződrákosi-patak
kifolyásánál található.

Ma már ezt máshogy szükségszerű megfogalmazni, hiszen a mai technológiailag
fejlett világban funkcióját vesztette a malom, másrészt pedig története során a tó
folyton csak adott, addig, amíg ez a vízminőségének romlásához vezetett.
Így a vezérgondolat a malomkerék képzeletbeli visszaforgatása, azaz, ahogy eddig a
tó volt a malomért, most a malom fog a tóért működni. Ez azt jelenti, hogy teljesen új
minőségben, új funkcióval jelenik meg a tóparton.

Az egykori malom beton gátja és egyik hosszfala a malomkerekek helyével még
áll, ám rossz állapotú. A kifolyás bal partját feltöltötték, a jobb part ehhez képest 3,50
méterrel lejjebb található.
A malom története során a bal parton faépületként állt, majd az 1930-as években
átépítették a jobb partra, beton alapokon, kőből és téglából, amely egészen az 1950es évekig működött, majd elbontották és csak a mai napig álló falszakasz maradt
meg belőle.

A természetjáráshoz és a tavak körüli 11 állomásos tanösvényhez kapcsolódó új
malomépület egy Ökoturisztikai központként a tanösvény 0. állomása.

KÉPESLAP, RÉGI FAMALOM 1920-AS ÉVEK

TÉLI IDILL A KEMÉNY-MALOMNÁL

1920-AS ÉVEK

STRANDOLÓ CSALÁD 1930-AS ÉVEK

BAMBERG-SZIGET (ÚSZÓLÁP)

1940-ES ÉVEK

TAVIRÓZSA ÉTTEREM, TÓSTRAND

SZENNYEZETT VÍZ VISSZAENGEDÉSE A TAVAKBA

PILLANATKÉP A TANÖSVÉNY ÚTVONALÁN

VIDRA

EURÁZSIAI HÓD

VÍZMINŐSÉGJAVÍTÁS - ÚSZÓLÁP ANALÓGIA
Az első lépés a vízminőség javulásának elősegítése. Ebben társkonzultációk
alkalmával segítségemre volt a Szent István Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs
tanszékének oktatója Dr. Boromisza Zsombor, valamint a Talajtan és Vízgazdálkodási
tanszékvezetője Dr. Kardos Levente.
A konzultációk alkalmával az Öreg-tó úszólápjainak analógiáján működő élővíztisztító stégek telepítésének szakmai hátterében nyújtottak segítséget, amely a
diplomamunkám koncepciójának alappillére.
Ez egy olyan vízi installáció, úszó stég amely, növények betelepítésével tisztítja a tó
vizét és ezzel párhuzamosan használható vízi színpadként, a tanösvény úszó vízi
állomásaként, horgászstégként, pihenőhelyként.

KEMÉNY-MALOM 1920-AS ÉVEK

ÚJ MALOM A PATAK TÚLOLDALÁN

1950 KÖRÜL

KEMÉNY-MALOM 1929 ELŐTT

LÁPOK KOTRÁSA					1950-ES ÉVEK

1959-BEN ÁTADOTT STRAND 		

1960-AS ÉVEK

ÖREG-TÓ LÁTKÉP

ETROFIZÁLÓDÓ TÓ

EMLÉKHELY A NÁDAS MÉLYÉN

MOCSÁRI TEKNŐS

ÉDESVÍZI MEDÚZA

MALOMROM		

STRANDVEZETŐ ZSINKA NÉNI UNOKÁJÁVAL

KORCSOLYÁZÓK A TÓ JEGÉN 		

1970-ES ÉVEK

MALOMROM

IDEGENHONOS HALFAJOK BETELEPÍTÉSE

KIRÁNDULÁS A TAVAK KÖRÜL

ÚSZÓLÁP

FEHÉR TÜNDÉRRÓZSA

1950 UTÁN

1965

MALOM EGYKORI ELHELYEZKEDÉSEI

