Körös-Sárrét

Családi üdülés
Helyi értékek felfedezése
Termálélmény minden korosztálynak
Túrázzon TERMÉSZETesen vízen, gyalog, kerékpárral

Az idén a Körös-Sárrét?
TERMÉSZET-esen IGEN!

• Magyarország legkevésbé szennyezett kistérsége vagyunk!
• Csak nálunk látható Európa legnagyobb testű madara, a túzok!
• Hatezer év történelme tekint vissza Vésztő-Mágoron!
• Termálstrandjainkon az egész család jól szórakozhat!
• Vidékünkön a horgászok és a vadászok „sikerre vannak ítélve”!
• Lova- és gasztronómiai rendezvényeink országos hírűek!
• A Holt-Sebes-Körös és szikes puszta élővilága páratlan!
• Nálunk kikapcsolódhat a mindennapos rohanásból!
• Itt a hamburger helyett a birkapörkölt hódít!

És még egy érv:

A Körös-Sárrét minden vendégét szívesen fogadja és visszavárja!
KÖSZÖNTJÜK ÖNT TÉRSÉGÜNKBEN!

Szűkebb hazánkban, Békés megye északi részén - a Körös-Sárréten számtalan vonzó turisztikai
programot kínálunk a pihenésre, felüdülésre vágyóknak!
A Körösök tiszta vize, páratlan szépségű holtágai, valamint a számos horgásztó (például Bucsán,
Füzesgyarmaton, Szeghalmon és Vésztőn) ideális feltételeket nyújt a horgászat szerelmeseinek. A
közkedvelt vízitúra-útvonalon, a Körösökön, több helyen szabad strandok is várják a fürdőzőket. A
Berettyó és a Körösök gátja alkalmas kerékpártúrák megtételére.

A gyógy- és termálvizekben bővelkedő térségben Dévaványán és Füzesgyarmaton
üzemel kiépített gyógyvizes strand**** és gyógyászat. A kirándulni vágyók
Füzesgyarmaton, Szeghalmon, Vésztőn, Dévaványán vagy Körösladányban kerékpáros és
gyalogos túrákat tehetnek, amelyek nyújtják a településeket körülvevő természeti
értékek felfedezésének élményét és építészeti, történeti látnivalók megismerését. A
hintógyártás mesterfogásait Füzesgyarmaton, a Galambos Hintókészítő Műhelyben
ismerhetik meg. Az apró- és nagyvadakban egyarántgazdag területen számos vadásztársaság kínál vadászati lehetőséget.
Az érintetlen pusztai táj, a festői folyóvölgyek, az egyedülálló őshonosmadár- és
növényvilág megóvására hozták létre a Körös−Maros Nemzeti Parkot, melyhez több
természetvédelmi terület (például a Mágor-pusztai, vésztői szikes gyepek) tartozik. A
Dévaványa melletti Látogatóközpontban Európa legnagyobb testű madara, a túzok
mellett több ősi magyar állatfaj is (szürke marha, rackajuh, bivaly) természetes élőhelyén
Helytörténeti kiállítások formájában a térség történelmét, néprajzátmutatja be
a Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szeghalmon, a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjtemény Dévaványán, Füzesgyarmaton a Tájház és Állandó Helytörténeti Kiállítás, a
Helytörténeti Gyűjtemények Háza Körösladányban, Bucsán a Kézművesek Háza és a
Helytörténeti Gyűjtemény, Vesztőn a Sinka István Emlékkiállítás, a Metykó Gyula Gyűjtemény, a Mesterségek Háza és Tájház, valamint a Vesztő-Mágori Történelmi Emlékhely.
A megfáradt vándor felüdülését a hagyományőrző rendezvények mellett a helyi
specialitásokat kínáló éttermek és szálláshelyek biztosítják.
Aki hozzánk érkezik, az érintetlen természettel, sok
napfénnyel, gyógyvízzel és megkülönböztetett
vendégszeretettel találkozik!
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BIHARUGRA
Biharugra Békés megye északi csücskében, a Holt-Sebes-Körös partján, Hajdú-Bihar és Békés megye, valamint a
magyar-román államhatár találkozásánál fekszik.
Régészeti kutatások több helyen is őskori, rézkori, bronzkori, római kori, népvándorlás kori és Árpád-kori leleteket
tártak fel a falu határában.
A falu látnivalói közül kiemelkedik a 900 éves múltra visszatekintő református templom épülete és a parókia,
nevelkedett Kiss Irén színésznőre, a Nemzeti Színház örökös tagjára emlékezik. A templom előtt áll a Hősök emlékműve,
mely a két világháború és az ’56-os forradalom biharugrai áldozataira, valamint a trianoni nemzeti tragédiára emlékezik.
Innen néhány lépésnyire áll a baptista imaház, aminek egyik különlegessége, hogy toronnyal is rendelkezik. A mellette
álló épület több évszázados története során volt már a falu földbirtokos családjának kúriája, majd magtárépület, ma
pedig a falumúzeumnak ad helyet. Vele átellenben, az utca túloldalán áll közel két évszázada a Bölöny család patinás,
klasszicista stílusban épült kúriája, melyet Bölöny József 1911-ben nagylelkű gesztussal a református egyházközségnek
adományozott iskola céljára, „ahol a gyermekek csak jót és hasznos dolgot tanulhatnak, és ezzel hasznos polgárai
lehessenek a magyar hazának.” Az épület 2003-ig általános iskolaként funkcionált. A tervezett felújítás után turisztikai
és kulturális attrakciók helyszíne lehet az épület.
A népi építészet remekei is megtalálhatók még a településen. Két, külön-külön is több mint kétszáz éves nádfedeles
ház áll az Erzsébet királynéról elnevezett főutca középtáján, s a legvégén.
E régi házak egykori lakóinak élete ihlette a falu nagy szülöttét, a népi írók egyik legnagyobbikát, Szabó Pált számos
regényhősének megformálására. Az ő szülőháza ma Szabó Pál Irodalmi Emlékház néven várja a látogatókat.
S mint ahogy a nagy író után sokan emlegetik Biharugra nevét, úgy talán még többek a halastavakra, a rétekre,
a vízimadarak paradicsomára asszociálnak a falu nevének hallatán. A biharugrai halastórendszer közel 2000 hektáros
vízfelületével Magyarország második legnagyobb mesterséges halastava, mely két, területileg és jellegét tekintve
is jól elkülönülő részből áll. Az egyik az ugrai tórendszer, mely kb. 800 hektáros, aminek az építése már a XX. század
elején elkezdődött. A másik pedig a begécsi tömb a maga 1200 hektáros vízfelületével. A Ramsari Egyezmény szerint a
nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű vizes élőhelyek közé sorolt halastavak és az egész környék kedvelt tartózkodási

A Bihari Madárvárta több mint 40 fő számára biztosít szálláslehetőséget, s a nemzeti park szakemberei igény
szerint a túravezetésről is gondoskodnak.

Az Ugrai Ízek Háza szálláshely 2 szobában, összesen 8 fő számára biztosít családias környezetben, kényelmes
elhelyezést. Az épület 40-60 fő befogadására alkalmas bemutatóterme akár kisebb konferenciák, vagy családi
A belterület határán elhelyezkedő és kiemelkedő természetvédelmi értékkel bíró Vásár-tó ma már számos védett őshonos
állat- és növényfaj élőhelye lett, melyet tanösvény mutat be a látogatóknak.
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Bölöny József Kulturális
Központ (Bölöny- kúria)
5538 Biharugra, Erzsébet utca 37/B

Szabó Pál Könyvtár
5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.
Tel.: +36 66/498-266

Biharugra Község
Önkormányzata
5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.
Szabó Pál Irodalmi Emlékház
Tel.: +36 66/498-362
5538 Biharugra, Szabó Pál utca 46.
Fax: +36 66/498-295
Tel.: 06 30/3899-122
Honlap: www.biharugra.hu • E-mai: biharugra@gmail.com
SZOLGÁLTATÓK
Falumúzeum

Ugrai Ízek Háza
Fh: 8 fő
Tel.:+36 30/586-5897,+36 30/369-1931 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.
5538 Biharugra
Biharugrai TelepülésfejE-mail: edit.bereczky@gmail.com
Fh: 46 fő
lesztő Egyesület
Tel.: +36 30/687-0816
Tájház
5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
E-mail: madarvarta@kmnp.hu
5538 Biharugra, Erzsébet utca 130.
Tel.: +36 30/431-6517
www.kmnp.hu
Tel.: +36 30/586-5897
E-mail: bertalannetunde@gmail.com
Ugrai-Tóth Bt
E-mail: biharugra@gmail.com
Körösnagyharsányért
5538 Biharugra, Halas u. 2.
Tájház és Falumúzeum:
Egyesület
Tel.: +36 30 687 0816, +36 70/581-6250 www.biharugra.hu
Alkotóház, Gyermek és Ifjúsági Tábor
E-mail: biharimadarvarta@gmail.com
Környékfelfedező kirándulások,
Tel.: +36-30/317-70-71
élményprogramok a Kis Sárréten és
E-mail: gymilona@freemail.hu
Biharugrán.
Körös-Maros Nemzeti Park

Igazgatóság, Bihari Madárvárta 5538 Biharugra, Erzsébet utca 50.

Biharugrán kölcsönözhető kerékpárok:
Személyesen a Polgármesteri Hivatalban - 5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
Telefonon: +3666-498-017 E-mailben: biharugra@gmail.com
Bihari Madárvártán: Tel.: +36 30/687-0816
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BUCSA
A Sárrét legszebb virága
A három megye – Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok – találkozásánál fekvő két és félezer
lakosú település a középkorban a Tisza, a Körösök és a Berettyó által elárasztott „vad-vízország” volt. Az itt élők
megélhetését főleg a pákászat adta. A török korban elnéptelenedő falut a 19.században „lakják meg” újra.
A község idegenforgalmi vonzerejét természeti értékei adják. A falut három folyóvíz – a HortobágyBerettyó-, a Sárréti- és a Hamvas- csatorna – mint egy szigetet öleli körül.
A település határában található a Körös-Maros Nemzeti Park, amelynek egyik ékessége Európa legnagyobb
madara, a túzok. A sárréti puszta nyugalma, változatos madárvilága, a vadászat és a horgászat lehetősége
várja a Bucsára látogatókat. Akik nem a vadvizeket részesítik előnyben, a bucsai horgásztavat is választhatják.
A község főútja mellett védett gesztenyefasor áll, amelyet különösen nyár eleji virágpompájában érdemes
megcsodálni.
A falu legszebb építészeti emléke a római katolikus templom, melynek mása felépült a partiumi
Monospetriben. A Helytörténeti Múzeum a tárgyi emlékek megőrzésében, bemutatásában, a helyi
néptánccsoport a néprajzi értékeink továbbéltetésében tölt be fontos szerepet.
korát Sárándi József (1945-) író, újságíró, József Attila-díjas költő.
Bucsán két vendégházban is megszállhatnak az idelátogatók.
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Bucsa Község Önkormányzata
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
Tel.: +36 66/585-520 • Fax: +36 66/585-521
E-mail: titkarsag@bucsa.hu • www.bucsa.hu

Közösségi Ház és Könyvtár
5527 Bucsa, Kossuth u. 37.
Tel.: +36 66/493-386
E-mail: konyvtar@bucsa.hu • www.bucsa.hu

SZOLGÁLTATÓK
Bucsai Horgásztó
Nyitva tartás: március 15-től 7-19 óráig
www.bucsa.hu

Gyalog- és kerékpártúra-sorozat. www.bucsase.gportal.hu
Hagyományőrző Íjászat
Nánási Imre vezetésével minden kedden és csütörtökön.
Bucsai Vándorok Természetjáró Egyesület
5527 Bucsa, Kossuth u. 37

Bucsa Sport Egyesület
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
Tel.: +36 66/585-520; +36 70/967-6655
E-mail: bucsagyusz@gmail.hu
12 túra Bucsa körül, hagyományőrző íjászat

Tel.: +36 30/837-3008; +36 70/202-5395; E-mail: bucsagyusz@gmail.com

12 túra Bucsa körül
A Bucsa Sport Egyesület által szervezett, egész éven át tartó

Darts Klub
Minden szerdán és pénteken a Közösségi Házban.

Bucsán kölcsönözhető kerékpárok:
Személyesen a Déli sor úti Sportpályánál.
Telefonon: +3630-837-3008 Kapcsolattartó: Harmati Gyula
E-mailben: titkarsag@bucsa.hu
Hétvégén előzetes megbeszélés szerint.

Bucsai Malom Szálláshely Fh.: 9 fő
5527 Bucsa, Kossuth utca 6. • Tel.: +36 70/328-5738
E-mail: hogyenevendeghaz@gmail.com

A Kárpát-medence természeti, kulturális és történelmi
értékeinek megismertetése és megismerése.

A szálláshelytől 100 méterre található a horgásztó, valamint kerékpár
kölcsönzési és sétakocsikázási lehetőséget biztosítanak.
www.bucsa.hu

Bucsai Helytörténeti Múzeum
www.bucsaimuzeum.webnode.hu
Helytörténeti Múzeum minden időpontban várja az érdeklődőket állandó kiállításával, melyen
megtekinthetők a régmúlt emlékei, a kéziszerszámok, a ruházat, a fazekas termékek, a kender-feldolgozáshoz
használt eszközök, a vallási élet tárgyai, valamint régi fotókról készült tablókon láthatjuk azokat az
embereket, akik itt éltek és dolgoztak. A több egységre osztott kiállítási anyag első állomása jelképesen
mutatja Bucsa területének régi állapotát, a lecsapolás utáni földművelés eszközeit, az oktatás
és a mindennapi élethez tartozó használati eszközök láthatóak. Találkozhatunk a
helyben égetett „bárótéglákkal”, háztartási eszközökkel, különleges,
egyedileg készített szerszámokkal.
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CSÖKMŐ
Hajdú-Bihar megye Békés megyével szomszédos települése a sárkányhúzásról híresült el. A történet
1789. évből való, amikor is Csuba Ferenc békési szélhámos kihúzatta a falusiakkal a nem létező „sárkányt” a
nádasból. Immár 22 éve a helyi művelődési ház erre építi legnagyobb rendezvényét, a Sárkány-nap nevet
viselő falunapot, ami több ezres látogatottságot vonz.
Az itt élők számára közel ezer évig, az 1880-as Berettyó és Sebes-Körös folyók szabályozásáig a rideg
állattartás, halászat, csíkászat, nád- és sásvágás, kosárfonás jelentette a biztos megélhetést. A lecsapolás után
a mocsarak helyén megindult a növénytermesztés, a termőterület növekedésével az intenzív állattenyésztés.
A 30-as években a faluban volt egy úri kaszinó is. A kaszinónak volt könyvtára, folyóiratok, újságok álltak a
tagság rendelkezésére. Volt biliárd, társasjáték, az udvaron fedett tekepálya. Ebben az időben jelentős szerepe
volt az Iparos Körnek. Az épület nagytermének színpadán több alkalommal felléptek a különböző műkedvelő
színjátszó csoportok. Itt rendezték meg a tánciskolát is. Két vonószenekar működött a községben, Balku Lajos
és Kovács István prímások vezetésével.
Napjainkban sajnos Csökmőről is elmondható, hogy folyamatosan csökken a lakosság száma. Létszáma
jelenleg 1995 fő.
Természeti értékei azonban jelentősek. A területnek gazdag a madár- és vadvilága. Természetes
környezetben él itt Európa legnagyobb madara, a túzok. Itt található a bihari sík legnagyobb túzokdürgő helye.
A település határában van egy kihalt falu (Peterd), ahol Árpád-kor templom alapfal maradványra, sírokra,
pénzérmékre találtak a régészek. A legkülönlegesebb felfedezés egy aranykarkötő volt, amiből eddig csak 36
db-ot találtak a Kárpát-medencében, amiről azt kell tudni, hogy csak királyi székhelyeken fordult elő.
A település kulturális életében nagy szerepet játszik a Faluház és Könyvtár, ami helyet ad a falu két
művészeti iskolának, és különböző szakköröknek, egyesületeknek. Havonta több alkalommal kínál szórakozási
és kulturális programot az itt élőknek, és a környező településekről idelátogatóknak. Legnagyobb rendezvénye
a Sárkány-nap (falunap), a Karácsonyi koncert, és a „Gizi Labor” nevet viselő show műsor.

Ezen kívül a magánkézben lévő Tájház is sok remek programot kínál egész éven át. Nyaranta népművészeti
tábort szerveznek, ahová határon túlról is érkeznek vendégek.
Érdemes Csökmőre látogatni, hiszen a település rendezett, szép, és egy-egy rendezvény alkalmával az
ideérkezők megcsodálhatják a falu nevezetességeit is.
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Csökmő Nagyközség
Önkormányzata
4145 Csökmő, Kossuth utca 109.
Tel.: +36-54/443-601
Fax: +36-54/515-002
E-mail:csokmopm@t-online.hu
www.csokmo.hu
Faluház és Könyvtár –
Turistatájékoztatás
4145 Csökmő, Kossuth utca 121.
Tel.: +36-54/443-608
E-mail: faluhaz.csokmo@gmail.com

Tájház
4145 Csökmő, Alkotmány u. 1.
Tel.: +36-30/863-9181; +36-30/813-7855
E-mail: tajhazcsokmo@citromail.hu
www.csokmo.hu
Csökmőn kölcsönözhető kerékpárok:
Személyesen a Polgármesteri Hivatalban
4145 Csökmő, Kossuth utca 109. • Telefon: +36 54/443 - 601
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DÉVAVÁNYA
Dévaványát írásos formában először az 1300-as években említik. A település akkori neve „Jana falu” volt,
majd „Vana” néven szerepelt. Az évszázadok során folyamatosan fejlődött, a XVI. században már a vidék egyik
legnépesebb helysége volt.
A település 1723-tól szerepel hivatalosan DÉVAVÁNYA néven. 1774-ben mezővárosi rangot kapott, 1879től nagyközségnek számít, 2000-től pedig már ismét városi rangra emelkedett.
A hangulatos kisvárosban lépten – nyomon találkozhatunk valamilyen nevezetességgel.
A főtéren látható a világháborús hősök részére felállított emlékszobor, a katolikus templom, mely 1806
és 1810 között épült, barokk, klasszicizáló stílusú műemlék jellegű épület és a református templom, mely 63
méter magas 1887-ben újjáépített neoklasszicista stílusú épület, ami a nyári komolyzenei koncertek helyszíne.
A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2000-ben nyitotta meg kapuit, és tárja az érdeklődők elé a
település gazdag történeti, néprajzi értékeit, írásos és tárgyi hagyatékát.
A Ladányi Mihály Emlékszobor az Árpád út színfoltja.
Minden évben július második hétvégéjén kerül megrendezésre a Városnap, ahol helyi szereplők
mellett hazai sztárok is fellépnek. 2000 óta minden harmadik évben megrendezésre kerül a Dévaványaiak
Világtalálkozója, amikor az ország és a világ minden tájáról hazalátogatnak a Dévaványáról elszármazottak.
Jeles rendezvények kapcsolódnak a Szent István Naphoz. Évente szeptember végén Betakarítási Ünnepet
tartanak.
Dévaványa vonzerejéhez tartozik az 53°C-os termál gyógyvizű és wellness szolgáltatást nyújtó Strandfürdő,
ami a gyógyulni és pihenni vágyók egyik leggyakoribb látogatóhelye.
Élményt nyújt a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontja, ahol számos magyar őshonos állat és
növény mellett megcsodálhatják Európa legnagyobb madarát, a túzokot.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Tel.: +36 66/483-100
E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu
www.devavanya.hu

DÁMK József Attila Művelődési Ház Alapfokú Művészetoktatási
Intézményegysége
5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8.
Tel.: +36 66/483-051
E-mail: amkmuvhaz@gmail.com • www.damk.hu

DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár
5510 Dévaványa, Árpád u. 20.
Tel.: +36 66/585-090
E-mail: konyvtar@devavanya.hu

Dévaványai Általános Művelődési Központ
5510 Dévaványa, Hunyadi utca 17
Tel.: 06 66/641-155
E-mail: devavanya@damk.hu • www.damk.hu

Seres István Sporttelep, műfüves pálya
5510 Dévaványa, Sport u. 7.
Tel.: +36-30/507-8290
E-mail: istvanadamecz@freemail.hu

Dévaványán kölcsönözhető kerékpárok:
Személyesen a Strandfürdő és Gyógyászatnál
5510 Dévaványa, Sport u. 5.
Telefonon: +3666-483-127
E-mailben: dvfurdo@gmail.com

SZOLGÁLTATÓK:
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
Köröstarcsai tagja Körösvölgyi Póni Klub Egyesület
5622 Köröstarcsa, Arany János u. 42.
Tel.: +36 30/555-9368
E-mail: juditvegh@freemail.hu
Gyermekek megismertetése a lovaglással
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DÉVAVÁNYA STRANDFÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZAT,
GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR, KEMPING
A rekreációs turizmusra a városi strandfürdő kínál lehetőséget, ahol egy termálmedence, két feszített
víztükrű úszómedence és egy gyermekmedence áll az érdeklődők rendelkezésére. A fürdő egyik különlegessége
a kültéri úszómedencéhez tartozó ingyenesen használható csúszda, mely a gyerekek, felnőttek önfeledt
szórakozását biztosítja. Aki pihenni szeretne, annak is van erre lehetősége a termálvizes gyógymedencében.
Kisgyermekes családoknak a gyermekmedence a gyerekek igényeihez igazodva nyújt kellemes időtöltést.
A Strandfürdő nyitva tartása: május 1. - augusztus 31. közötti időszakban: hétköznap: 10.00-19.00
óráig, hétvégén: 09-00-20.00 óráig.
Termál Víz összetétele: Nátrium-hidrokarbonátos típusú, jodid-iont is tartalmazó 53 °C-os gyógyvíz.
További szolgáltatások: reumatológiai szakrendelés, gyógyászati kezelések, wellness masszázsok,
szauna, szolárium, kerékpár kölcsönzési lehetőség.

A kiváló gyógyvízzel rendelkező fürdő területével összeköttetésben található a családias hangulatú,
tábor.
A szálláshely kitűnően alkalmas edzőtáborok, sporttáborok, osztálykirándulások megrendezésére, de
szállásunkon összesen 12 db faház található. A szálláshely 46 fő befogadására alkalmas. Az ide érkező vendégek
számára több helyi étkezési lehetőség is rendelkezésre áll.
A szálláshelyet csak nyári szezonban tudják igénybe venni!
OTP SZÉP kártya elfogadóhely!
5510 Dévaványa, Sport u. 5.
Elérhetőségek: www.vanyastrand.hu • dvfurdo@gmail.com • Tel.: +36 66/483-127

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. • Tel.(fax): +36 66/485-040, 06-20/492-10-38
E-mail: devavanyaimuzeum@gmail.com • www.damk.hu
Bereczki Imre 1912-ben született Dévaványán. Debrecenben végezte el a történelem-földrajz szakot,
majd az Ecsedy István által szervezett néprajzi gyűjtő utakon vett részt, és néprajzból doktorált. Érdeklődött
gyűjtötte a „muzeális értékű holmikat”, a 48-as hagyományokat, 1950-től, mint Békés megye népművészeti
előtt egy kis kiállítás, de azt, hogy a gyűjtemény méltó helyre került, már nem érhette meg. A Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjtemény 2000. augusztus 17-én nyitotta meg kapuit a látogatók és kutatni vágyók előtt.
Megtekinthető minden év ben több időszaki kiállítás, illetve az állandó kiállítások: Bereczki Emlékszoba, Ványai
Évezredek (régészet), „Ősök emléke kísért” (néprajz), Pásztorkiállítás - oktatóterem. Az oktató terem berendezése több korosztály foglalkoztatására is alkalmas.
Nyitva tartás: Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján más időpontokban is fogadnak.
Hétfő: szünnap
Kedd: kutató nap
Szerda- Csütörtök: 12 – 16
Péntek: 8 – 12; 13 – 16
Szombat: (Telefonos ügyelet 13 – 16 óráig: 06-20/492-10-38)
Vasárnap: zárva
Egyéb szolgáltatások: Múzeumi órák multimédiás, interaktív eszközök (digitális tábla és tartozékai) és
hagyományos kreatív, művészi eszközök (grafika, festés, kirakó, agyag, nemezelés, fonás-szövés)
használatával, kézműves foglalkozások, népi játszóház, népi kismesterségek
oktatása, nyári múzeumi táborok gyerekeknek.
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ÁSVÁNY- ÉS KŐZETGYŰJTEMÉNY

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2. • Tel.: +36 66/585-110. • E-mail: devavanya@gyszc.hu
A hihetetlenül gazdag és értékes összeállítás az intézmény épületében talált igazi otthonra, rendkívüli
érdekessége a FÖLD- ÉS HOLDKŐZETEK szöveteinek összehasonlítása. A szemléletesség kedvéért szerepelnek
mellettük a megfelelő, földi körülmények között képződött kőzetek mikroszkópi felvételei is.
Megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében.
A látogatók ettől eltérő időpontban is megtekinthetik a gyűjteményt telefonon történő előzetes bejelentkezéssel. Információ és bejelentkezés: +36 66/585-110; +36 20/293-3163.

MESTERSÉGEK HÁZA
5510 Dévaványa, Kossuth u. 40. • Tel: +36 66/485-040
Mesterségek Háza címmel nyílt kiállítás a dr. Bereczki Imre múzeumalapító Emlékházában. Bereczki Imre
tisztelt minden embert, aki valaminek a mestere volt. Ez a kiállítás minden sárréti, ványai mesternek állít emléket.
Azoknak is, akiknek nincs még kiállítva a műhelye, s azoknak is, akik nincsenek név szerint feljegyezve. Tisztelettel
szól Róluk, munkájukról, mesterségükről az utókor számára. A Mesterségek Háza állandó kiállítása ványai mesterek emlékét őrzi.
Cipész-, csizmadia-, szabó-, kovács- és kötélgyártó eredeti eszközökkel berendezett műhelyek tekinthetők
meg a gyűjteményben.
A kiállítás csak előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

STERBETZ ISTVÁN TÚZOKVÉDELMI LÁTOGATÓKÖZPONT
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont
5510 Dévaványa, Réhely • Tel./fax.: +36 66/483-083, +36 30/445-2409
E-mail: rehely@kmnp.hu
Bővebb információk, programok, túrák a Körös-Maros Nemzeti Park részterületein: www.kmnp.hu
Dévaványa város a Körös-Maros Nemzeti Park szikes pusztáinak, gyepeinek ölelésében fekszik. Térségében számos állat- és növényritkaság található, közülük is kiemelkedik az Európa szerte ritka, fokozottan védett
madárfaj, a túzok. Közép-Európa egyik legjelentősebb túzok populációja él a Nagy-Sárrétnek e vidékén. 1975 óta
működik a Túzokvédelmi Állomás, ahol a veszélyeztetett fészekaljakból idekerült tojásokat keltetik, ill. a kikelt
csibéket nevelik a szakemberek. Látogatása engedélyköteles.
A nemzeti park másik fontos centruma a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, mely elsődlegesen
turisztikai és környezeti nevelési céllal alakult. Az ideérkezők természetes környezetében láthatják a túzokot,
betekintést nyerhetnek a Túzokvédelmi Állomás munkájába is. A tanösvény hossza 1,5 km, a kerékpártúra útvonalak bejárása során a látogató megismerkedhet a térség élőhelyeivel, annak páratlan természeti kincseivel.
Kisállat-simogatója sok gyermeknek nyújt felejthetetlen élményt. Oktató- és szállás épülete 48 férőhelyes, ahol
minősített erdei iskolai programokkal várják a diákokat, de szakmai továbbképzések, előadások, nyári táborok
helyszínéül is szolgálhat a 2x50 fős konferencia-terem és a 2x25 fős oktatóterem.
FEDEZZE FEL A KÖRÖS-SÁRRÉT SZIKES PUSZTÁT!
„ A puszta csendje Önhöz szól…”
Két látogatóközpont, állatpark, madárvárta, hét tanösvény, madárvonulási múzeum,
több kerékpáros útvonal, igényes szálláslehetőségek várják a természetet megismerni
kívánó kisgyermekeket, diákokat, felnőtteket, nyugdíjasokat!
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ECSEGFALVA
A települést az első írásos emlékek 1219-ben említik, ekkor Heves megyéhez tartozott. A falu a török időkben
elpusztult, újratelepítése 1920-ban kezdődött a régi falutól 7 km-re a vasút és a Berettyó találkozásánál. A vasúti„indóház”
környékén épültek meg az első közintézmények. A közel 1400 lakó zömmel a mezőgazdaságból él. A településen 1950
óta működik könyvtár, mely ingyenes internet hozzáféréssel segíti a lakosság és a látogatók művelődését, tájékozódását,
információhoz jutását. A településre érkezőknek javasoljuk, hogy nézze meg a Hősök emlékművét, mely 1993-ban készült
az I. és II. világháborúban elesettek emlékére. A Katolikus templom építése 1942-ben elkezdődött, de a háború miatt
csak évtizedekkel később fejeződött be. Ebben látható Kay Lajos Kanadában élő festőművész oltárképe, melyet 1994ben adományozott. A megfáradt vándor a település szélén található Vadászházban szállhat meg s innen indulva tehet
kellemes túrát a Berettyó partján. Júliusban a Gyere Haza Rock-fesztiválon, augusztus 20-ához legközelebbi szombaton,
a falunapon szórakozhatnak a helyiek és a vendégek. Előzetes megbeszélés alapján, az Óvoda konyháján biztosítanak
étkezési lehetőséget. A helyi egyesületek a település, illetve a saját rendezvényeiken kézműves programokkal várják a
látogatókat. Elleshetőek a hagyományos ételkészítés fortélyai is, valamint ezeken a rendezvényeken kézimunka kiállítás is
megtekinthető. A település egyesületei rendszeresen rendeznek nyugdíjas találkozókat (Harmónia Nyugdíjas Klub és Idősek
Klubja), a helyi népdalkör népdalköri találkozókat (Vadrózsa Népdalkör), a Nagycsaládosok Egyesülete kézműves és egyéb
gyermekprogramokat szokott szervezni, valamint az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület szintén az előzőekhez
hasonló programokkal, valamint kézműves vásárokkal szokott hozzájárulni a Falu életének színesebbé tételéhez.
Ecsegfalva jelentős része természetvédelmi terület, ahol gyakran látható Európa legnagyobb testű madara a túzok. A
Hortobágy-Berettyó főcsatorna gátján át lehet kerékpározni Bucsára. Az ártér turisztikai vonzerejét az itt élő madárvilág –
kócsag, gém, sirályok – valamint a sziki és vizes élőhelyek növénytársulásai adják.
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Ecsegfalva Község
Önkormányzata
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
Tel.: +36 66/487-100
Fax: +36 66/487-100
- 106 mellék
E-mail: ecsegfalva@ecsegfalva.hu
titkarsag@ecsegfalva.hu
www.ecsegfalva.hu

Közművelődési Könyvtár
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
Tel.: +36 66/487-100
Művelődési Ház
5515 Ecsegfalva, Fő u. 75.
Tel.: +36 66/487-100 - 107 mellék
E-mail: ecsefalva.konyvtar@gmail.com
www.ecsegfalva.hu

Kerékpáros túra a Hortobágy-Berettyó mentén
A településről Kisújszállás felé haladva a hídfőig kell menni és ott jobbra letérni. A gát mentén érdekes
vízi élővilággal ismerkedhetünk meg. Szinte állandóan láthatók a sekély víz szélén szürke vagy vörös
gémek, esetleg kócsagok, bakcsók. A nádas rejtekéből vadrécék, vöcskök, szárcsák úsznak elő a türelmes
rétihéja. A folyókanyarulatok közé ékelődött puszták, az ún. „zugok” száraz, szikes pusztai növény- és
állatfajokat rejtenek. Egyes években, különösen kisemlősök túlszaporodása idején, 10–12 párban fészkel
itt a réti fülesbagoly. A szétszórtan elhelyezkedő pusztai tanyák vagy majorok tetőszerkezetében szinte
a parlagokra, szántókra a kék galambok több százas csapatai. A fenyőrigók is jelentős számban vonulnak át,
ill. telelnek ezeken a pusztákon, ligetesekben.
A térségben csak egyetlen, állandó vízfelület található, a már említett Hortobágy-Berettyó folyó. A
faunisztikai vizsgálatok 42 halfaj előfordulását bizonyították a folyóban, számukra a sekély vizű, lassan
kanyargó folyó kitűnő ívóhelyet biztosít. Közülük legjelentősebb a hajdan tömegesen előforduló réti csík.
Jellemző a fokozottan védett vidra előfordulása is.
Növényvilágát tekintve számos értéket mondhat magáénak e folyószakasz. Felszínén a tündérfátyol
szép állománya él, terjedőben van a kolokán, itt tenyészik a rucaöröm és a sulyom. A pusztai zsombékosok
legritkább növénye a rejtetten előforduló buglyos boglárka.
A réti őszirózsa és a sziki sóvirág a térségben ősszel tömegesen nyíló, lila színű virágfajaink.
Útvonal hossza oda-vissza: kb 20 km
Ecsegfalván kölcsönözhető kerékpárok:
Személyesen a Művelődési Házban - 5515 Ecsegfalva, Fő u. 75.
Telefonon: +36 66/487-100 - 107 mellék
E-mailben: titkarsag@ecsegfalva.hu
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FÜZESGYARMAT
Köszöntjük Önt szeretett kisvárosunkban! Tegyen egy kirándulást településünkön, legyen a vendégünk!
Füzesgyarmat kisváros a Nagy-Sárréten, a 47-es főút mentén Szeghalomról északra található. A Békés megye
északi részén fekvő, vasúton is megközelíthető település Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán
helyezkedik el. Neve az ősmagyar Kürt-Gyarmat törzsnévből keletkezett, a füzes ragadványnév pedig a helységen
egykor keresztülfolyó Nagy-ér menti füzesekre utal.
A várost csodálatos strandja és a köré szerveződő szálláshelyek és szolgáltatások teszik turisztikailag vonzóvá.
A szépen parkosított strandon két feszített víztükrű medence mellett gyermekpancsoló várja a felüdülést keresőket.
A gyógyulni vágyók a „Sárrét Gyöngye” gyógyvíz áldásos hatását ismerhetik meg az ülőmedencékben, melyek
segítségével főleg a mozgásszervi és nőgyógyászati betegségben szenvedők találhatnak enyhülést. A strandon 36
férőhelyes turistaszálló biztosít kulturált szálláslehetőséget. Közvetlenül a fürdő mellett található a Körös-Sárrét
egyetlen négycsillagos Termálkempingje.
A Városi Sporttelepen két kivilágított, egy füves, és egy műfüves sportpálya található. A Sportcsarnok 20x40
méteres küzdőtérrel várja az edző- és sporttáborok szervezőit.
A város látnivalói közül kiemelkedik a múlt század elején épült Városháza, a Szent Borbála-szobor és a neobarokk
kút, valamint a Református templom. Említést érdemel az Unitárius templom, a Tájház, benne a Hegyesi János
Emlékszobával, a Szitás ¬Erzsébet Képtár, a Galambos Hintókészítő ¬Műhely, és Schamschula Virág ólom- és díszüveg
készítő nyitott műhelye, Szörpös Ház, Barkóczi méhészet, Helytörténeti Kiállítás.
Füzesgyarmat az Alföld lovassportjának egyik fellegvára, minden évben két jelentős lovas-rendezvényre kerül itt
sor. A három patkós Lovas Centrum kiváló helyszíne a lovas programoknak, bemutatóknak.
A természet iránt érdeklődők szép látványt, érdekes növény- és állatvilágot találhatnak a város körüli erdőkben
(Dámvadas kert), melyek kiváló helyszínt jelenthetnek a vadászok számára.
KÖZÉRDEKŰ INFORMACIÓK
Füzesgyarmat Város
Önkormányzata
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Tel.: +36-66-491-401 Fax: +36 66/491-361
E-mail:
polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu
www.fuzesgyarmat.hu

Hegyesi János
Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény
5525 Füzesgyarmat, Mátyás király u.
10. • Tel.: +36 66/491-795
E-mail: hegyesi5525@gmail.com
www.hjvk.hu

Tourinform Körös-Sárrét
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: +36-66/470-395
www.sarretitura.hu
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu
www.tourinform.hu

SZOLGÁLTATÓK
Kiskastély Fogadó-Étterem
Fh.: 24 fő
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88/a
Tel.: +36 30/289-6342
E-mail: kiskastely@gmail.com
www.kiskastelyfogado.hu
Programszervezés, tréningek

Barkóczi Sándor
méhészmester
5525 Füzesgyarmat, József A. u. 17
Mézpergető műhely és
bemutatótér
Kaptárlevegős Vendégház
Fh.:12 fő
5525 Füzesgyarmat, III. külterület
Mátyás Vendégház Fh.: 12 fő 21-es tanya Darvasi közút mellett
5525 Füzesgyarmat Mátyás Király utca 21/a
Tel.: +36 30/958-8759
Tel.: + 36 30/372-3634
E-mail: sandor.barkoczi3@gmail.com
E-mail: matyas21vendeghaz@gmail.com
Méhészet, mézkészítés, látogatható
www.kiskastelyfogado.hu
méhészet, bemutató tér, kaptárlevegős szoba
Kerékpárkölcsönzés
Békavár Vendégház Fh.: 9 fő
Nagyné Banadics Anikó
5525 Füzesgyarmat, Kont u. 50 /a
Tel.: +36 66/400-889; +36 70/369-9026
E-mail: beka.var@freemail.hu
Kerékpárkölcsönzés
SIMI RELAX Apartman
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 70.
Tel.: +36 30/589-8651
E-mail: simirelaxapartman@gmail.com
Kiválóan alkalmas családok aktív
kikapcsolódására, kisebb családi
rendezvények megtartására

Füzesgyarmati Gyógycentrum
Egészségügyi Szolgáltató
5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 92.
Tel.: +36 30/192-5815
E-mail: fuzesgyogy@gmail.com

Pál Lajos e.v. - Dekorpont
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 20.
Tel.: +36 70/552-3209
E-mail: info@dekorpont.hu
www.dekorpont.hu
Digitális nyomda, dekorációs műhely,
Füzesgyarmatról készült egyedi
ajándéktárgyak
Füzes-Kert Gazdabolt Sipos Sándor
5525 Füzesgyarmat, Dugonics u. 4.
Tel.: +36 30/415-5196
E-mail: fuzeskertgazdabolt@outlook.hu
Minden, ami kerthez kell és kis gépek

Szörpös ház
5525 Füzesgyarmat, Árpád utca 43.
Tel.: 06 70/629-5590
E-mail: ibolya.koran@gmail.com
www.szorposhaz.hu
Kézműves szörpök, lekvárok, különféle
egyedi ajándéktárgyak
Lovas Centrum (Három Patkós)
Lovas Barátok Egyesülete
5525 Füzesgyarmat, IV. Külterület 36.
Tel.: +36-30/658-1478
E-mail: lbefgy@freemail.hu
www.lovasbaratok.hu
Lovas programok, bemutatók,
huszárbandérium, lovas táboroztatás,
sétakocsikáztatás, lovaglás
Galambos Ház Fh.: 6 fő
5525 Füzesgyarmat, Ady E. u. 64.
Tel.: +36 30/383-5920
Mozi Zöldség- Gyümölcs üzlet
Tarczali Lászlóné
5525 Füzesgyarmat Mátyás u. 3.
Tel.: +36 30/383-7750
E-mail: topmesterkft@gmail.com
Kézműves élelmiszerek, italok, üdítők

Városi séták - Bere Katalin
Tel.: +36 30/984-9867
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KASTÉLYPARK FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHÁZAK
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88. • Tel/fax: +36 66/491-148

FÜZESGYARMATI THERMALCAMPING ****

5525 Füzesgyarmat, Csánki D u. 1. • Tel.: +36 66/491-052
E-mail: kastelyparkfurdo@fuzestv.hu • www.kastelyfurdo.hu • www.fuzesgyarmat.hu
A régió legszebb fürdője a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő, amely különböző hőfokú és vízösszetételű
medencéivel egyaránt kellemes pihenést, szórakozást, gyógyulást nyújt a strandkedvelőknek és a gyógyulni
vágyóknak is.
A fürdő története 1965-re tekint vissza, amikor egy fúrás alkalmával 1.198 méter mélyen termálvizet találtak,
melynek hőfoka 62 °C-os. A víz összes oldott ásványi anyag tartalma 1.878 mg/liter, nátriumhidrogénkarbonátos
víz, amely bromidot, jodidot és számottevő mennyiségben metabórsavat is tartalmaz.
A mai fürdő új arculatát a 2005-ben elkészült új fedett, termálvizes medencékkel rendelkező épület átadásával
kapta meg.
Medencék: 1 db 33m-es úszó (27°C), 25m-es tanmedence (28- 30°C), 1db gyermekpancsoló, gyógyvizes
medencék 2 db (40°C és 37°C) fedett élménymedence (36°C)
A füzesgyarmati „Sárrét Gyöngye” gyógyvíz az alábbi betegségek és egészségkárosodások gyógyítására
javasolt: idült gyulladásos mozgásszervi megbetegedések, izom-reumatizmus, baleseti utókezelés, csont
és izületi műtétek utáni utókezelés, idült ideggyulladások, idegfájdalmak, idült derék fájás, Heine-Medin
kimerültség.
Üdülőház: 35 férőhelyes, 2-4 ágyas zuhanyzós szobák, tv-vel felszerelt. Közös teakonyha és hűtő. 1 db 3 ágyas
akadálymentesített szoba.
Füzes Panzió: 38 férőhelyes, 10 db 2-4 ágyas szobák, TV-vel és zuhanyzóval, közös konyhával.
Egyéb szolgáltatások: büfék, éttermek, szauna merülő medencével, infraszauna, frissítő masszázs, kosárlabda
és röplabda pálya. Egész évben működő magas színvonalú kemping közvetlenül a Kastélypark Fürdővel határos.
Férőhelyek száma: 110 db részben közművesített (áram, víz, szennyvíz) parcella. Szolgáltatások: vizesblokk,
főzőhelység, mosószoba, korlátlan átjárás a strandfürdőbe.

SZÖRPÖS HÁZ
5525 Füzesgyarmat, Árpád utca 43.
Tel.: 06 70/629-5590
E-mail cím: ibolya.koran@gmail.com • www.szorposhaz.hu
A Szörpös ház egy hangulatos, régiségekkel teli kis parasztház nagy terasszal és csevegőszobával,
ahol lehetőség nyílik termelői áron vásárolni kézműves szörpöket, lekvárokat, gyógynövényszirupokat,
különféle egyedi ajándéktárgyakat Füzesgyarmatról. A ház időszaki kiállításoknak is otthont ad. Egyéni,
családos és csoportos kirándulások kellemes állomása lehet.
Látogatható: Nyáron folyamatosan nyitva tart, de érdemes mindig bejelentkezni, érdeklődni az aktualitásokról 06 70/629-5590 telefonszámon.

DÍSZÜVEGEZŐ MŰHELY, SCHAMSCHULA VIRÁG
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 71/a.
Tel.: +36 30/9770-842 • E-mail: info@diszuvegezes.hu
www.diszuvegezes.hu
7 éve foglalkozik díszüveg tárgyak készítésével, amelyet autodidakta módon sajátított el. Ma már
a nyílászárók és bútorok üvegezésén kívül ajándéktárgyak, ékszerek, lámpák, kisplasztikák,
valamint képkeretek és órák is készülnek a műhelyében.
Előzetes bejelentkezés alapján csoportokat
is fogad.
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FÜZESGYARMAT VÁROSI SPORTCSARNOK, LÁZÁR GYULA SPORTTELEP
VÁROSI SPORTCSARNOK: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.
Tel/fax: +36 66/491-755 • www.fuzesgyarmat.hu
LÁZÁR GYULA SPORTTELEP: 5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 87. • Postai cím: 5525 Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1. • Tel: +36 30/303 3729; +36 66/491-058 • fax: +36 66/491-361
E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu
A csarnok 20x40 méteres küzdőtere alkalmas kézilabda, kispályás labdarúgás (futsal), tenisz, kosárlabda,
röplabdamérkőzések vagy edzések, edzőtáborok lebonyolítására és bármilyen teremben űzhető sportág,
például küzdősport, tömegsport rendezvények, vagy kulturális programok megtartására. A Városi Sporttelep
a strandfürdő közvetlen szomszédságában található. A sporttelepen két kivilágított, egy füves, és egy műfüves
sportpálya található. A létesítmény kiválóan alkalmas a nyári sporttáborok megrendezésére is.
BARKÓCZI MÉHÉSZET
Barkóczi Sándor méhész mester • 5525 Füzesgyarmat, József A. u. 17.
Mézpergető műhely és bemutatótér; Kaptárlevegős Vendégház
III. külterület 21-es tanya Darvasi közút mellett.
Tel.: +36 30/958-8759; E-mail: sandor.barkoczi3@gmail.com
A mézpergető műhely és bemutatótér látogatható egész évben. Az évszaknak megfelelő munkálatok
és eszközök megtekinthetők, kipróbálhatók: pergetés, fedelezés, l épes méz készítés. Méhek életének
bemutatása üvegkaptárban, bátrabbaknak a méhesben. Méhészeti termékek kóstolása. Érkezéskor üdvözlő
ital, távozáskor mézes ajándék.
Előzetes bejelentkezés szükséges. A program térítés ellenében látogatható.
A Kaptárlevegős Vendégház minden igényt kielégítő kényelme mellett a kaptárlevegős szoba nyújtotta terápia
lehetőségével is kényezteti az ide érkező vendégeket.
5525 Füzesgyarmat, Simonyi u. 1. Látogatható: csak előzetes bejelentkezéssel!
Információ és bejelentkezés: Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület
Tel.: +36 30/ 9077-984; +36 20/2719-363
E-mail: csankidezsoegyesulet@gmail.com • www.fuzesgyarmat.hu

A Széchenyi és a Simonyi utca sarkán található jellegzetes füzesgyarmati parasztházat 1880-ban építették,
ahol a Sárrét népi életét bemutató kiállítás mellett megtekinthető a település parasztköltőjének, Hegyesi
Jánosnak a tiszteletére kialakított emlékszoba. A Tájházhoz kamra és kovácsműhely is tartozik. A Tájházat és
Helytörténeti Kiállítást a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület üzemelteti.
SZITÁS ERZSÉBET KÉPTÁR ÉS LÁZÁR LAJOS TŰZOLTÓESZKÖZÖK GYŰJTEMÉNYE
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 67. • Tel: +36-66/491-795
E-mail: hegyesi5525@gmail.com • www.fuzesgyarmat.hu
Nyitva tartás H-P 08:00-16:00 • SZ-V: csak előzetes bejelentkezéssel + 36 20/770-5752 telefonszámon.
A névadó művésznő útja Füzesgyarmatról vezetett a régi Nemzeti Színház jelmeztáráig, onnan Tihanyba és a
szülőföldre vissza, festeni, pihenni, feltöltődni... 60 év munkásságának alkotásai, értékes darabjai találtak helyet
a róla elnevezett képtárban.
Az épület másik felében egy majdnem 100 évet felölelő tűzöltó eszköz kiállítás látható Lázár Lajos
füzesgyarmati tűzoltó magán gyűjteményéből, amely 2013. tavasza óta tekinthető meg. Az udvaron felújított
tűzoltó lovaskocsik láthatóak, amik az adományozó saját keze munkáját is dicsérik.
GALAMBOS HINTÓKÉSZÍTŐ MŰHELY
5525 Füzesgyarmat, Baross 1/1. • Tel.: +36 30/383-5920
E-mail: galamboshinto@gmail.com • www.galamboshintok.hu
A Galambos műhelyben szinte minden típusból készült már kocsi az elmúlt évek során. A
műhelyben végig sétálva a látogató megismerkedhet a kézműves hintógyártás
fázisaival, a bemutató teremben pedig a különböző hintókkal.
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KERTÉSZSZIGET
Békés megye egyik legkisebb települése, lakóinak száma 417 fő. A falu helyén még a XIX. század elején is
mocsár és nádas volt, az 1880- ban elkészült levezető árok ásása után a termékeny földön megtelepülő lakosok
dohánykertészettel foglalkoztak, innen származik a falu elnevezése. Kertészsziget 1952-től önálló település,
ahol a mezőgazdaság jelenti még ma is a legfontosabb jövedelmet.
A falu idegenforgalmi vonzerejét elsősorban a csend, a rendezett porták és a tiszta levegő jelenti, no és
a helyiek vendégszeretete. A dévaványai túzokrezervátum, az ehhez köthető gyalogos és kerékpáros túrák, a
füzesgyarmati strand közelsége tovább növeli azon tényeket, amelyek idecsalogathatják a vendégeket. 2000
óta rendezik meg július végén a Falunapot, ahol a nap során 1000-1500 látogató is megfordul.
Át lehet sétálni a közeli kis majorságba, Akasztóba is . Útközben található az Akasztó-halom, amely az
Alföld egyik jellegzetes „képződménye”: kunhalom (védett természeti érték).
Akasztó elnevezése onnan ered, hogy amikor a környéket még öszszefüggő v ízfelület borította, ez egy
olyan szárazulat volt, ahová az ún. „sárhajót”, a tompa orrú, széles fenekű ladikot kikötötték, azaz „kiakasztották”.
A külterületi utak száraz időszakban alkalmasak gyalogtúrára, kerékpározásra, sőt gépjárművel is járhatóak.
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Kertészsziget Község
Önkormányzata
5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.
Tel/Fax: +36 66/494-022
E-mail: kerteszsziget@kerteszsziget.hu
www.kerteszsziget.hu
Művelődési Ház
5526 Kertészsziget, Kossuth u. 14.
Kertészszigeten kölcsönözhető kerékpárok:
Személyesen az Önkormányzatnál – 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.
Telefonon: +36 66/494-022
E-mailben: kerteszsziget@kerteszsziget.hu

Csordás László
5526 Kertészsziget, Petőfi utca 6.
Tel.: +36 30/915-4173
E-mail: csordas0211@gmail.com
Helyi idegenvezetés, túravezetés.
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.
E-mail: kstedoc@gmail.com
www.sarretitura.hu

KÖRÖSLADÁNY
A Sebes-Körös alsó szakaszán átfutó 47-es főút mentén fekvő, 7000 éves múltra visszatekintő település
elszlávosodott avar őslakossága megérte a honfoglalást. Erre utal a szláv személynévből képzett, elsőként 1222ben említett Nadány neve is. Ekkor már besenyő fegyveresek lakóhelye, akiket Vata pogánymegmozdulása után
telepítettek ide. A tatárjárás pusztítását követően került majd félévezreden át a Nadányi család birtokába. A
járásnyi uradalmuk központjába 1410/25 táján építettek várkastélyt. 1720- ban került a község a Harruckernek,
házasság révén a báró Wenckheimek, majd a gróf Meranok tulajdonába. A jó infrastruktúrával rendelkező, közel
5000 lakosú Körösladány 2007-ben nyert városi rangot.
A látnivalói közül kiemelkedik az 1775/82 között emelt uradalmi magtár. A középkori egyház helyén
újjáépült református templom 1798-ra nyerte el mai formáját. 1805-re készült el a báró Wenckheim-kastély,
1822-ben a katolikus templom és kastélypark, 1826-ban a főúri család temetői kápolnája és kriptája. Többek
mellett itt nyugszik báró Wenckheim Béla, Békés megye főispánja, Magyarország kiegyezés utáni minisztere és
miniszterelnöke. Körösladány számos – szobrokban is megörökített – neves lakója és szülötte közül kiemelkedik
Tüköry Lajos, aki az 1848/49-es szabadságharc, török emigráció után vált az olasz egyesítés mártírjává.
A település változatos, színes programokkal várja a helyieket és az idelátogatókat: legnagyobb rendezvényei
a Körösladányi Napok (július első hétvégéje), a Népi Ételek Főzőversenye (szeptember 2. szombatja), és a Ladányi
Disznótoros (november 2. szombatja).
A hagyományaiban gazdag Körösladányba látogatók számára további kikapcsolódási
lehetőséget kínál a környék lenyűgöző szépsége, ahol a természet közeli
programok párosulnak a szívélyes vendéglátással.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Körösladány Város
Önkormányzata
5516 Körösladány, Dózsa u. 2.
Tel.: +36 66/474-012; Fax:+36 66/475-155
hivatal@korosladany.hu
www.korosladany.hu
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
Gróf Sztáray- és gróf Csáky-kúria
Körösladány, Petőfi Sándor tér 2.
A kúria eredetileg a báró Wenckheim-kastély tartozékaként
tiszttartói laknak készült. Örökség folytán 1931-ben került gróf
Csáky Imréné Sztáray Mária grófnő birtokába. Az új tulajdonos
1935-36-ban átalakíttatta és kibővíttette az épületet. 1960-ban
kultúrházzá alakították át, amit 1965-től szabadtéri színpaddal és
mozival is kibővítettek. 2005-ben felújították.
Előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.
Információ és bejelentkezés:
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház.

Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
Tel.: +36 66/474-041
Városi Könyvtár
Tel.: +36 66/474-009
Tüköry Lajos Általános Iskola
Báró Wenckheim-, gróf Meran-kastély
Körösladány, Wenckheim Béla u. 5.
A báró Wenckheim család építtette kastély id. Czigler
Antal tervei alapján 1803-1805 között készült
copfstílusban. 1864 és 1884 között Pollack Mihály
tervei szerint építették át. 1913-ban került a gróf
Meran család birtokába. A kastélyt 1944-ben kifosztották. 1951-től az általános iskolaként működik A kastély
előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.
Információ és bejelentkezés:
Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Háza.

Körösladányban kölcsönözhető kerékpárok:
Személyesen a Helytörténeti Gyűjtemények Házában - Körösladány, Petőfi tér 4.

KÖRÖSLADÁNYI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYEK HÁZA
E-mail: istvankazinczy@gmail.com • www.korosladany.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00-16.00
Előzetes bejelentkezés alapján más időpontban is látogatható.
A gyűjtemény alapvető feladta a település kulturális örökségének felkutatása és ápolása, helytörténetének
kutatása, illetve a szerzett ismeretek, tárgyi emlékek bemutatása. A hat kiállító teremből három Körösladány
18-19., illetve 20 század eleji, folyamatosan gyarapodó néprajzi anyagát mutatja be. Ezek külön egységeket
foglalnak magukba: földművelés és állattenyésztés, népi életmód, helyi mesterségek. A további három teremben
aktualitásokhoz kötődő időszakos kiállítások tekinthetők meg.
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KÖRÖSÚJFALU

A falu régebbi neve Irázpuszta volt, 1955-ben alakult önálló községgé Körösújfalu néven. A település
népessége akkor még nagy kiterjedésű tanyavilággal rendelkezett, lakosainak száma elérte az 1500 főt. Ez a
szám ma nem éri el a 600-at. A község mellett folyik a Sebes-Körös, mely a horgászat mellett nyári időszakban
fürdőzési lehetőséget is kínál. A falu nevezetessége az egykori Káptalan-birtok kastélya, a mai Polgármesteri Hivatal, valamint a birtokhoz tartozó mai Közösségi Ház, amely régen papok és cselédek szálláshelye volt.
remnek, könyvtárnak, kiállításoknak és szabadidős programoknak ad otthont. A község folyamatos fejlődésével
lehetőség nyílik a szabadidő kellemes eltöltésére, amelyet játszótér, park és többfunkciós salakpálya is biztosít.
A falu a csendes pihenést, a folyóparti programokat kedvelők számára lehet vonzó célpont.
A Kossuth utca végéről induló gyalogtúrán, kb. 4 km sétaút során megismerkedhetnek a helyi látnivalókkal.
Akinek van ideje, érdemes külön kitérőt tennie a jákói temető felé. Ez egyike a település közigazgatási
területén található négy kunhalomnak, melyet Jákó-halom néven a Kulturális Minisztérium 1978-ban külön
védettség alá helyezett. A Sebes-Körös körösújfalui partszakasza a Körös-vidék egyik legszebb, legromantikusabb vízpartja.
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Körösújfalui Vendégház
Fh.: 4 fő
5536 Körösújfalu, Fő u. 12.
Tel.: +36 66/778-350;
+36 66/479-018
E-mail: kozossegihaz@korosujfalu.hu,
balogh.krisztian0829@gmail.com,
korosujfalukozossegihaz@gmail.hu

Közösségi Ház és Könyvtár
5536 Körösújfalu, Fő út.12.
Tel/Fax: +36 66/479-018
E-mail:
korosujfalukozossegihaz@gmail.hu,
kozossegihaz@korosujfalu.hu

Körösújfalu Község
Önkormányzata
5536 Körösújfalu, Fő út.14.
Tel./Fax: +36 66/479-096
E-mail:
polgarmester@korosujfalu.hu

www.korosujfalu.hu
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OKÁNY
A falu első ismert írásos említése 1220-ban volt a Váradi Regestrumban. A táj máig megőrizte a
vízszabályozások előtti idők sajátos szépségeit, a Holt Sebes-Körös emlékeztet a régi vízi világra. A falun átfolyó
kicsi folyások felszínét jellegzetes vízinövények borítják. Az Internátusban fellelhető őstölgyes, az ásatások
során előkerült leletanyagok ékes bizonyítékai, hogy a település ősidők óta lakott, és az itt lakó emberek által
formált. A községet átszeli hazánk legfejlettebb túravonala az Országos Kék-Kör túra útvonal. A legrégibb
épület az 1745-ben újjáépült, majd 2013-ban felújított református templom, ennek kertjében látható a
háborús hősök emlékműve. A községben két horgásztó is várja az természetbe vágyó, vidéki tájakat kedvelő
turistákat. Falusi szálláshelyek, fokozatosan kiépülő falusi turisztikai szolgáltatások is várják a hagyományos
falusi vendégszeretetre vágyó, a gasztro-, és vadászturizmus iránt érdeklődőket. A rendezett terület színvonalas
szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Aki Okányba érkezik, érintetlen természettel, vizes élőhelyekkel, azok
élővilágával, ősgyep töredékekkel és a látóhatáron a bihari hegyek páratlan látványával találkozik.
Okány kulturális és sport élete jelentős múltra tekint vissza. A község kulturális életében fontos szerepet
kapott a Művelődési Ház, Közösségi Ház és a Könyvtár, valamint a helyi civil szervezetek, sportegyesületek.
A Könyvtár felújított épülete nemcsak bővülő könyvállományával szolgálja a helyi olvasókat, hanem
internetszolgáltató, informatikai központként is működik. Közművelődési szerepköre is széles: irodalmi esteket,
kiállításokat rendez, kiadványokat ad ki. 1994. év óta jelenik meg az Okányi Újság, a falu élő krónikája. Szintén
község kulturális élete a népzene, néptánc és színjátszás terén bontakozik ki leginkább. A településen működő
nagy számú civil szervezet szintén változatos programot kínál tagjaikon kívül a község teljes lakossága
számára. A különböző kulturális rendezvények mellett gyakoriak a községben működő sportegyesület által
kínált programok, amelyek egyre több érdeklődőt vonzanak nemcsak a helyi lakosság köréből, hanem a
szomszédos településekről illetve az ország távolabbi részeiről. Hagyományteremtő szándékkal minden évben
megrendezésre kerül községük szülötte tiszteletére, akinek szülőházán emléktábla található a Lovas Endre
Költészetnapi Térségi-Szavalóverseny és a Népmese Napja.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Okány Község Önkormányzata
5534 Okány, Kossuth u. 16.
Tel.: +36-66/488-100
Fax: +36-66/488-683
E-mail: titkarsag@okany.hu
Békés Megyei KSZR-Könyvtár
5534 Okány, Kossuth utca 4.
Tel.: +36-66/488-658; +36-66/578-530
E-mail: okanyikonyvtar@gmail.com

Művelődési Ház
5534 Okány, Rákóczi utca 55.
Tel.: +36-66/488-128
E-mail: muvhazokany@gmail.com

www.okany.hu
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SZEGHALOM
Szeghalom a Berettyó és a Sebes-Körös találkozása közelében terül el. Szeghalom legrégibb
említését az 1067-ben kelt Százdi apátság alapítólevelében találjuk. A zárt földrajzi környezet, az 1800as évek második feléig fennálló vízi világ védelmet biztosított lakóinak a viszontagságos időkben.
A tatárjárás, a török háborúk megpróbáltatásait, majd a Rákóczi szabadság harcot követően visszatérő
lakosság újra és újra benépesítette a települést. A lecsapolásokig a fő megélhetési forrást túlnyomórészt a
nagyállattartás, halászat, nádalás, pákászat, kisebb részben a földművelés jelentette.
A település 1854-től járási székhely. A folyószabályozásokat követően közlekedési és gazdasági
szempontból is sikeresen kapcsolódott be az ország vérkeringésébe. 1891-ben megindult a vasúti forgalom,
új utak, hidak épültek. A település a Körös-Sárrét „fővárosaként” meghatározó szerepet tölt be a térségben. A
környező települések szellemi központja a nagy múltra visszatekintő Péter András Gimnázium és Kollégium,
valamint a Szigeti Endre Szakképző Iskola. Itt működik a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, mely a térség
kilenc önkormányzatának együttműködésén alapul.
A Körös-Sárrét hagyománytisztelő fővárosa őrzi történelme során szerzett anyagi és szellemi
értékeit. Büszke egykori református lelkészére, a későbbi köztársasági elnök Tildy Zoltánra.
A város látnivalói közül kiemelkedik a Református templom és környéke a Kossuth-szoborral, a
Simai-féle kisdedóvó épületében lévő ,,Mundérba bújt történelem” c. had- és egyenruha történeti
kiállítás, a D’Orsay-kastély a benne elhelyezkedő Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű
Muzeális Gyűjteménnyel, a Kárász-kastély, a Római Katolikus templom a mellette levő haranglábbal.
Kedvelt nyári program lehet az ideérkezők számára egy egész napos kirándulás a Várhely melletti Sebes-Körös
parti szabad strandra.
A Városi Sportcsarnok szívesen lát vendégül edzőtáborozókat, számukra a középiskolai kollégiumban
igényelhető szállás. A városban szálláslehetőséget a Vállalkozói Központ Hotel & Étterem, a Hidi Panzió, a
étterem is található, közülük az Alma Mater, a Leonardo ételbár, a Vállalkozói Központ Hotel & Étterem, a
Vidratanya Panzió és Étterem, valamint a Puszta Csárda a legismertebbek.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Szeghalom Város
Önkormányzata
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: +36 66/371-611
Fax: +36 66/371-623
E-mail: hivatal@szeghalom.hu
www.szeghalom.hu

Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2.
Tel.: +36 66/371-953
E-mail: konyvtar.szeghalom@gmail.com
www.szeghalomkonyvtar.hu

Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ
5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 30.
Tel.: +36 66/371-542; +36 66/371-543
E-mail cím: muvelodesikozpontszeghalom@gmail.com
www.szeghalmikultura.hu
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SZOLGÁLTATÓK
Vállalkozói Központ Hotel & Étterem Fh.: 30 fő
Leonardo Ételbár & Pizzéria
5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 7.
LEO-ÉTEL Kft; Lakatos Sándor
5520 Szeghalom, Széchényi 1/1.
Ételrendelés és információ:
+36 66/470-217; +36 30/896-0681
E-mail: kriszta1121@freemail.hu; info@leonardoetelbar.hu
www.leonardoetelbar.hu
Egész évben kedveszményes szobaárak, különlegesen finom
pizzák, hideg és meleg ételek, hamburgerek, levesek,
frissensültek, ételszállítás Szeghalmon és környéken,
kerthelyiség, ingyenes parkoló. Rendezvények, esküvők
szervezése és lebonyolítása.
***Vidratanya Panzió és Étterem Fh.: 40 fő
Dr. Tabiné Seprenyi Magdolna, Fábián Béla
5520 Szeghalom – Fokköz
Tel.: +36 30/488-3801; +36 30/998-8149
E-mail: tasema@freemail.hu
www.vidratanya.hu
A szálláshely Sebes-Körös és Holt Sebes-Körös torkolatánál,
csodás környezetben, Alföldi Kéktúra útvonala mellett
helyezkedik el. Szolgáltatások: szállás összkomfortos
szobákban, kajak-, kenu- és kerékpárkölcsönzés, horgászat,
túrázás, szabadtéri főzés, zárt parkoló, úszómedence. Az
étterem 300 fő befogadására alkalmas – családi és egyéb
rendezvények lebonyolítására. Túravezetés igényelhető
előre leegyeztetett időpontban. Javasolt legalább egy-két
héttel előre bejelentkezni. Bejelentkezés és információ
túrák vezetésével és szervezésével, kölcsönzéssel és díjakkal
kapcsolatban: +36 30/370-3205, Fábián Béla.

Péter András Gimnázium Kollégiuma
(Kárász Kastély) Fh.: 53 fő
5520 Szeghalom, Ady E. u. 1/a
Tel.:+ 36 66/371-151; +36 66/371-936; +36 30/415-8162
E-mail: info@pag.sulinet.hu
Szállás lehetőség és Kárász Kastély története: www.pag.sulinet.hu
A kastély építtetője az 1830-as évek második felében,
horgosi Kárász Miklós, aranykulcsos kamarás, a királyi
hétszemélyes tábla tagja. Fia, Kárász Imre az épületet az
1865 után Ybl Miklós tervei alapján a keleti oldalon
keresztszárnnyal bővítette és közvetlen szomszédságában
kétszintes, teraszos zenepavilont emeltetett. 1951-ben
leégett kétharmad részét elbontották. A kastély megmaradt
Ybl-szárnyát 2004-ben teljes egészében renoválták és ma
kollégiumi szerepet tölt be.
Szálláslehetőség a Kárász Kastélyban: 3-6-8 ágyas szobák,
valamint 3 fős vendégszoba.
Előadóterem: külön 30 személyes előadóterem, projektor,
TV, vetítővászon.
Nyitva tartás: iskolai időszakon kívüli napokon, 3 fős
komfortos vendégszoba egész évben foglalható.
Faház Zöldség-Gyümölcs üzlet
5520 Szeghalom Nagy Miklós u. 1.
Kézműves élelmiszerek, italok, üdítők.
Goods Market üzlet
5520 Szeghalom nagy Miklós u. 3
Károlyi Gábor
Szálláshely szolgáltató
Tel.: +36 30/214-5687

Hotel Szeghalom Fh: 40 fő
Online Vásárlás Kft.; Dorcsinecz József
5520 Szeghalom , Tildy Zoltán u. 9/1.
Tel.: 36 30/304-7770
E-mail: info@hotelszeghalom.hu
www.hotelszeghalom.hu
Légkondicionált, fürdőszobás kétágyas szobák,
1 akadálymentesített szoba, valamint 3 apartman LED
Tv-vel, WIFI-vel és vezetékes internet csatlakozási
lehetőséggel.
A svédasztalos reggeli mellett lehetőség van ebéd és vacsora
fogyasztására is a szállodától 30 méterre található étteremben. A wellness részleg az első emeleti tetőteraszon került
kialakításra, finn szaunával, dönthető dézsával, jakuzzival,
amely elhelyezkedése miatt egyedi hangulatban ad
lehetőséget a pihenésre. 100 férőhelyes klimatizált,
projektorral és flipchart táblával felszerelt konferenciaterem, kerékpárkölcsönzés, parkoló.
Töviskesi Vadásztársaság
5520 Szeghalom, Kinizsi u. 85.
Hidi Horgásztó, Hidi Gyula
5520 Szeghalom Töviskes, Czakói erdő
Tel.: +36 30/218-3081
E-mail: hidigyula@freemail.hu
Vadászható fajok: dámszarvas, fácán, mezei nyúl, őz, réce
félék, vaddisznó. Horgászvíz típusa: mesterséges. Engedély:
helyben váltható. Jellemző halfajták: ponty, amur, csuka,
süllő, harcsa.

Senshi Sport- és Életmód Központ
SENSHI Sportegyesület
Elnök: Kovács Lajos
5520 Szeghalom, Tildy u. 17.
Tel.: +36 30/399-7977
E-mail: senshi@senshi.hu
www.senshi.hu; www.gerinckovacsok.hu
Jól felszerelt edzőteremben különféle rendszeres
csoportos, kiscsoportos és egyénileg is elérhető mozgásformák: gyermek és felnőtt kyokushin karate-, kettlebell-,
funkcionális-, intervall edzések, gerinctorna és jóga.
Prevenció, rekreáció és rehabilitáció, ebben a témában
tanfolyamok, szemináriumok, előadásokat megtartása.
Egyéni tartásjavító NMPT gerinctorna, mediball, GFM, FMS
szűrés, thai masszázs, és SI-terápia is igénybe vehető.
Szeghalmon kölcsönözhető kerékpárok
Személyesen: Várhelyi Táborban - 5520 Szeghalom, Várhely
Telefonon: +3670-775-8406
Kapcsolattartó: Nagy Róbert
E-mailben: muvelodesikozpontszeghalom@gmail.com
fenntartva.
Személyesen: Hotel Szeghalom
5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 9/1.
Tel.: 36 30/304-7770
Személyesen: Vidratanya Panzió és Étterem
5520 Szeghalom – Fokköz
Tel.: +36 30/488-3801; +36 30/998-8149
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NAGY MIKLÓS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS SÁRRÉTI KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY
D’Orsay-kastély (Wenckheim-Festetics-kastély)
(Sétakert) 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2.
Tel: +36 66/371-953 E-mail: konyvtar.szeghalom@gmail.com www. szeghalomkonyvtar.hu
Muzeális Gyűjtemény nyitva tartása: H - P: 13:00 - 17:00, Szombat: 08:30 - 12:00.
Ettől eltérő időpontban bejelentkezés alapján fogadják a csoportokat.
A gondozott park szélén álló kastély „magját” báró Wenckheim Xavér Ferenc vetette el, mikor szeghalmi
birtokán saját céljára kúriát építtetett 1792 és 1805 között. Gróf D’Orsay Emil lovag a kastély két szárnyát az
1860-as évek közepén összeköttette, az épület közepén faoszlopos tornác nyílt a parkra. Az épület stílusa
klasszicista jellegű, az átalakítás során romantikus jegyekkel gazdagodott. 1884-ben az épületet Péter András
községi bíró megvásárolta községháza céljára. Ma múzeum és könyvtár van a szépen felújított épületben.
A múzeumot 1963-ban alapították, több épületben való elhelyezése után, végül ez az épület adott helyet
a gyűjteménynek 1990-től. A múzeumban négy kiállítási egység található: Ősi foglalkozások – Népi életmód –
Mesterségek –, valamint a Szeghalom 900 évét bemutató helytörténeti kiállítás.

„MUNDÉRBA BÚJT TÖRTÉNELEM” CÍMŰ KIÁLLÍTÁS
5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 14.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00-12.00; 13.00-16.00
Hétvégén előzetes bejelentkezés alapján látogatható!
Információ és bejelentkezés: +36 70/339-7837
E-mail: munderbabujt@gmail.com
A kiállítás Túri János magángyűjtő állandó had- és egyenruha történeti kiállítása. Országos viszonylatban
is méltán érdekes látványossága Szeghalomnak, mert a helytörténeten túlmenően több mint három kontinens
egyenruhái, jelvényei találhatóak benne, az 1800-as évek elejétől napjainkig.
Országosan egyedülálló kiállítás a Simay Kisdedóvó szárnyában található. Az épülete lakóháznak épült 1840
körül, késő klasszicista stílusban. 1881-ig lakott itt Simay János csendbiztos, akinek jelentős hagyatékból
megépült az óvoda, amely 1986-ig 101 éven keresztül látta el a feladatát. Az eredeti lakóházban Simay János
korát idéző népi bútorok kaptak helyet.

KISVASÚTI EMLÉKMŰ

Szeghalom nem felejti kisvasútját.
Szinte elképzelhetetlen hogy, Szeghalom utcáin kanyarogjon egy kis vonat, pedig ez négy évtizeddel ezelőtt
így volt. A második világháborút követően Szeghalom MÁV állomás Töviskes-Kertészsziget-Cserepes között kiépült
vasút közforgalmi faladatokat látott el, több tonna árut- mezőgazdasági termékeket, építőanyagot és több millió
utast szállítottak rajta. A kisvasút rövid élete során 1947. június 27.-1971. október 01. több korszerűsítést kapott,
a Lóvontatást felváltotta a gőzmozdony. 1960-s évek vége felé megváltozott Magyarország közlekedés politikája a
vasúttal szemben, előtérbe került a közúti fuvarozás. 1971. október 1-én Töviskes-Szeghalom MÁV vonalszakaszon
is elment az utolsó vonat.
Az emlékhely is azért született, hogy emléket állítson Szeghalom közlekedésének fontos szerepéről. Az
emlékhely ünnepélyes átadására 2014. október 4-én került sor.
A kisvasúti emlékhely megtalálható a Szeghalom MÁV állomástól nem messze (kb. 200 m) a kis vonat eredeti
nyomvonalában, bármikor szabadon látogatható.

VÁRHELYI TÁBOR MŰVELŐDÉSI, SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT
KAJAKOK, KENUK, KERÉKPÁROK KÖLCSÖNZÉSE
5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 30.; Várhelyi Tábor - 5520 Szeghalom, Várhely
Tel.: +36 66/371-543; +36 66/371-542; +36 70/775-8406; E-mail: muvelodesikozpontszeghalom@gmail.com
Részletes információ, szállás- és kölcsönzési díjak: www.szeghalmikultura.hu/varhelyi-tabor
Nyitva tartás: május 1 – szeptember 30-ig
A tölgyerdő ölelésében fekvő 2,8 hektár nagyságú Várhelyi Tábor kitűnő lehetőséget biztosít tavaszi-őszi
osztálykirándulásokra, nyári táborozásra, horgászatra, kempingezésre, gyógynövénygyűjtő és kerékpáros
túrákra, madarászásra, erdei iskola megrendezésére. A Sebes-Körös folyó jobb partján található tábor
vízitúrák ideális állomáshelye lehet. A tábor kőépülete 48 fős csoportok befogadására alkalmas. A tábor
területén családok, baráti társaságok részére egy 10 fős faház is rendelkezésre áll, de lehetőség van a sátorozásra is.
Szolgáltatások: tűzhellyel, hűtőkkel felszerelt tálalókonyha; ebédlő, szabadtéri tusoló,
strandröplabda-pálya, labdarúgó pálya, streetball pálya, asztalitenisz,
kajakok, kenuk, kerékpárok kölcsönzése.
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VÁROSI SPORTCSARNOK ÉS SPORTTELEP
5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 1-3.
Tel: +36 66/371-543; +36 66/371-542;
E-mail cím: muvelodesikozpontszeghalom@gmail.com; www.szeghalmikultura.hu
A 2003-ban átadott intézmény a környék legmodernebb csarnoka, amely a sportrendezvények lebonyolításán
kívül alkalmas kulturális rendezvények, koncertek és edzőtáborok megrendezésére is. Két élőfüves labdarúgó
pálya, egy műfüves labdarúgó pálya, egy 400 méteres atlétikai pálya valamint kültéri fitnesz park áll a
sportolók rendelkezésére. A Szeghalmon született Szisz Ferenc nyerte meg 1906-ban az első Le Mans-i
Grand Prix-versenyt egy Renault-val. A sárréti város sportcsarnokában több kinagyított korabeli kép állít
emléket a kiváló szerelőnek és versenyzőnek.
Nyitva tartás: Minden nap 8.00 – 21.00 óráig, hétvégeken rendezvényekhez, mérkőzésekhez igazodva.

V

VÉSZTŐ

Vésztő Békés megye északi részén, a Kis-Sárrét térségben található. Közigazgatási határa északon a
megyehatárral is azonos Sebes - Körös. Békéscsabától mért távolsága 35 kilométer. A Sebes-Körös gátak
közé szorítását követően és még napjainkban is a fő megélhetési forrás a földművelés és az állattartás.
A város megfelelő minőségű infrastruktúrával, jól működő intézményhálózattal rendelkezik, tartalmas
kulturális kínálat és civil aktivitás jellemzi közösségi életét.
A település egyik legfontosabb természeti adottsága a termőföld, melynek minősége a jó közepes
és a terméketlen vad szik között változik. Ezen többnyire hagyományos terménykultúrát termelnek. A
szikes legelőkön legeltetéses állattartás, elsősorban juhtartás folyik, az állattartásnak a szarvasmarhaés a sertéstenyésztés terén van hagyománya. Gazdag lelőhelye a vidék a különféle vadon termő
és faunáját tárja a látogató elé.
A település gyökerei az Árpád- korba nyúlnak vissza. Vésztőt a legkorábbi írásos emlék 1350-ben
említi Vejzetheu (Vejszető) néven. A szabályozatlan Sebes-Körös hatalmas kiterjedésű vízjárta elöntési
területén található kiemelkedéseken települt meg itt az ember, s alkotott kisebb-nagyobb élőhelyeket. A
megélhetési lehetőségeket kizárólag a halászat adta, az egyik halfogó eszköz neve volt a vejsze, amiből a
település nevét származtatják.
A település építészeti emlékei közül érdemes megtekinteni a késő barokk stílusú, karcsú tornyú, nagy
belső térrel rendelkező református műemlék templomot, az impozáns neoreneszánsz stílusú Városházát,
valamint a Makovecz-stílusban tervezett Sinka István Művelődési Központot. A várostól három kilométerre
található Szeghalom irányában a Vésztő – Mágor Történelmi Emlékhely, ahol Európa egyik legrégebbi
településének maradványi tekinthetők meg, illetve az árpád-kori Csolt Monostor romjai. Ugyanitt
a Népi Írók Szoborparkjában láthatóak a két világháború között kibontakozott írói
mozgalom meghatározó alkotóinak szobrai.
Vésztőről indult Sinka István költő, író, a népi szürrealista
líra megteremtője, aki közel tíz évig élt a
településen,
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emlékezetét a városban ma múzeumi emlékszoba, az országban csak itt található egészalakos szobra,
valamint a Sinka István Művelődési Központ őrzi. A költőről minden év szeptemberében a Sinka-hét
keretében is megemlékeznek. Vésztőn született Metykó Gyula festőművész (1907-1992), Csók István
tanítványa, az Alföld egyik legkiválóbb tájfestője, megörökítője, Kis Bálint (1772-1853) tudós paptanár,
esperes, a Magyar Tudós Társaság tagja, és Lakatos Menyhért író a vésztői és a magyar cigányság sorsának,
mindennapjainak hiteles krónikása.
Szálláslehetőséget az Origo Panzió, a Katica Vendégház, a Musli-szigeti Panzió, a Varietas Vendégház,
a Varietas vendéglőben.
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal
5530 Vésztő, Kossuth u. 62.
Tel.: +36 66/477-058
Fax: +36 66/477-210
E-mail: polghiv@veszto.hu
www.veszto.hu
SZOLGÁLTATÓK
Origo Szálláshely Fh.: 8 fő
5530 Vésztő, Kossuth u. 60.
Tel.: +36 30/541-2783
E-mail: katalin.vajda@gmail.com
info@origoszallashelyveszto.hu
www.origoszallashelyveszto.hu
Kerékpárkölcsönzés
Katica Vendégház Fh.: 6 fő
5530 Vésztő, Kossuth u. 60/1.
Tel.: +36 30/238-6727
E-mail: szabokatus@gmail.com
info@katicavendeghazveszto.hu
www.katicavendeghazveszto.hu
Kerékpárkölcsönzés

Sinka István Művelődési Központ,
Népfőiskola és Városi Könyvtár
5530 Vésztő, Kossuth u. 49.
Tel.: +36 66/477-01
E-mail: konyvtar@veszto.hu; muvkozpont@veszto.hu
www.muvkozpontveszto.hu
Tájház, hagyományőrző rendezvények, kerékpárkölcsönzés
Varietas Vendégház Fh.: 8 fő
5530 Vésztő, Wesselényi u. 1.
Tel.: +36 20/977-4416
E-mail: varietas.vendeglo@gmail.com; www.varietas-vendeglo.hu
Kerékpárkölcsönzés

5530 Vésztő, Rózsa u. 2.
Tel.: +36 66/477-141; +36 20/222-7291
E-mail: eszlaricsalad@freemail.hu
Varietas Vendéglő
5530 Vésztő, Kossuth u. 63/a
Tel.: +36 66/477-231
E-mail: info@varietasvendeglo.hu

Napvirág Vendégház Fh.: 4 fő
Bútor- és Kerámiafestő Műhely
Molnár Anikó
KREACIO-ART Kft.
5530 Vésztő, Wesselényi u. 19.
Tel.: +36 30/6767-454
E-mail: molnar.09.aniko@gmail.com
www.kreacio-art.hu
Habán kerámia- bútor- és üvegfestő
Vésztői Vadásztársaság
Détárné Molnár Andrea elnök
Kapcsolattartó: Garzó István
5530 Vésztő, Kertmegpuszta
Tel.: +36 20/977-4416
E-mail: vesztovt@gmail.com; varietas.vendeglo@gmail.com
www.vesztovt.atw.hu
Vésztőn kölcsönözhető kerékpárok:
Személyesen a Varietas Vendégházban
5530 Vésztő, Wesselényi u. 1.
Telefonon: +36 20/977-4416
E-mailben: varietas.vendeglo@gmail.com
Személyesen a Művelődési Központban
5530 Vésztő, Kossuth u. 43-47.
Telefonon: +36 66/477-037
E-mailben: muvkozpont@veszto.hu

Vadászház (gróf Wencheim-kúria)
5530 Vésztő, Kertmeg major
Megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján.
Információ és bejelentkezés:
Varietas Vendéglő, Garzó István +36 20/977 - 4416
Musli-Sziget Panzió
5530 Vésztő, Rózsa u. 9.
Tel.: +36 30/370-3205
E.mail: fabiansuki@gmail.com
Varga Gizella
5530 Vésztő, Wesselényi u. 8/1
Tel.: +36 30/573-7003
Tevékenység: szőnyegszövő, népi játékkészítő, játszóház
vezető és kosárfonó

Személyesen Katica Vendégházban
5530 Vésztő Kossuth u. 60/1.
Telefonon: +36 30/238-6727
E-mailben: info@katicavendeghazveszto.hu
Személyesen Origo Szálláshelyen
5530 Vésztő, Kossuth u. 60.
Telefonon: +36 30/541-2783
E-mailben: katalin.vajda@gmail.com
info@origoszallashelyveszto.hu
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SINKA ISTVÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, NÉPFŐISKOLA ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
5530 Vésztő, Kossuth u. 43-47. • Tel: +36 66/477-037
E-mail: muvkozpont@veszto.hu
Honlap: www.muvkozpontveszto.hu
A Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár a település és a térség közösségi művelődésének
és kultúrájának meghatározó intézménye. Kiemelt szakmai feladatának tartja az egész életen át tartó tanulás
támogatását, a nonformális és informális felnőttoktatás helyi eszközrendszerének folyamatos fejlesztését,
kapcsolatok építését a határon túli magyarság közösségeivel. Alapfeladatai közé tartozik a művelődési,
oktatási és könyvtári tevékenység mellett a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti
értékek megőrzése.

MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY ÉS KÉPTÁR
5530 Vésztő, Kossuth u. 39. Tel: +36 30/195-01-92; +36 66/477-037
www.veszto.hu
Állandó kiállítások: Sinka István emlékszoba
Metykó Gyula kiállítása
Időszakos kiállítás: Vésztőről elszármazott művészek alkotásai
A nagyszalontai pásztorcsaládból származó Sinka István közel tíz évet élt a településen, a falu határában
lévő Mágor-pusztán volt számadó juhász, és innen indult el a hírnév felé. Itt kötött barátságot a közeli
Biharugrán élő Szabó Pállal. Az emlékszobában művei és személyes tárgyai láthatók.
Metykó Gyula 1907-ben született Vésztőn iparos családban, harmadik gyermekként. Életművének jelentős
mutat be válogatást a kiállítóhely, mely a művész munkásságának keresztmetszetét adja.

MESTERSÉGEK HÁZA ÉS TÁJHÁZ
5530 Vésztő, Kossuth u. 14. • Tel: +36 66/477-037; + 36 30/195-0192
www.veszto.hu
A település lakói által összegyűjtött néprajzi- és helytörténeti anyagnak ad otthont és a civil szervezetek
programjainak biztosít helyet. Így kapta a Mesterségek háza és Tájház nevet. Az épület a főutcán helyezkedik el, így
minden irányból könnyen megközelíthető. Az utcai szoba a XIX. sz. elejének (a 20-as, 30-as évek) megfelelően van
berendezve, míg a konyha egy későbbi időszakot (az 1950 utánit) idéz a látogató elé. Mivel ez a helyiség a belső,
kemencés szoba fűtőtere is, több-féle tevékenység végzésére alkalmas, pl. a kemencés ételek előkészítése, tálalása
stb. A belső szoba szövőszobának van berendezve, amely alkalmas a szövés és más hagyományos tevékenységek
kipróbálására is: csigatészta készítés, hímzés, citerázás, nótázás stb.

KISVASÚTI EMLÉKHELY
Az Alföldi Első Gazdasági Vasútra emlékezve, a kisvasút hajdani nyomvonalán található az emlékhely Vésztő
határában, a Békési út mellett a 0319/4 helyrajzi számú területen.
Az Alföldi Első Gazdasági Vasút 1903. április 9. és 1961. december 31. között működött. A Békés-Vésztő
közötti szakasz 1904. március 14. és 1962. március vége között üzemelt. Az emlékhely megépítéséhez felhasznált
12 méter hosszúságú sínpályát, a vágányzáró sorompót, illetve a bejárati jelzőt a Mávtól ingyen és bérmentve
kapták meg.
Az emlékmű létesítésének ötlete Szatmári Sándor, Szeghalmon élő nyugdíjas mozdonyfelvigyázó,
hagyományőrző vasutas és Tóth Imre, a városvédő egyesület vezetőségi tagja fejéből pattant ki két
évvel ezelőtt. Az emlékhelyet Juhász Sándor vésztői református tiszteletes és Nagy József, Vésztőn
is szolgálatot teljesítő békési római katolikus esperes-plébános is megáldotta, felszentelte.
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BÚTOR ÉS KERÁMIAFESTŐ MŰHELY
Molnár Anikó habán kerámia- bútor- és üvegfestő
5530 Vésztő, Wesselényi u. 19. • Előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Információ és bejelentkezés: +36 30/676-7454
E-mail: molnar.09.aniko@gmail.com • www.kreacio-art.hu
A látogatók saját kézzel festett bútorokban gyönyörködhetnek. Előzetes bejelentkezés alapján lehetőség
van kézműves foglalkozásokra is: agyagozás, nemezelés, tojásírás, bútor- és kerámia-festés.

VÉSZTŐ-MÁGOR TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY MÚZEUM
5530 Vésztő,Vésztő-Mágor
Tel.: +36 66/477-148 • E-mail: info@vesztomagor.hu • www.vesztomagor.hu
Békés megye egyik gyöngyszeme a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely. Kulturális és természeti értékei
nemzetközi szinten is egyedülállóak. A sárréti emberek több ezer éves múltjának hagyatékait tekinthetik
meg a mágori dombban lévő pincemúzeumban. A domb másik felében egy kivételesen bemutatott régészeti
feltárás tekinthető meg az itt talált leletekkel együtt. Az Árpád-kori monostor romjaitól az újkőkori lakóház
rekonstrukcióján át a 18. századi mintára épült és gazdagon berendezett pákásztanyáig mutatjuk be a Sárrét
történelmét.
Az újkőkori lakóház eredeti méretű rekonstrukciójának belső terében az adott korra jellemző használati
és berendezési tárgyak láthatóak. A látványvilággal bepillantást nyújtunk az egykor itt élő népek hétköznapjaiba
és hiedelemvilágába.
Az újkőkori lakóház közelében a régi vízi világ mesterségeinek állít méltó emléket a pákásztanya, amely
egyben a réti emberek téli szálláshelyéül is szolgált. A ház gazdagon berendezett halász-, pákász- és
gyűjtőeszközein kívül megtalálhatók a sárréti ember mindennapjainak használati tárgyai is. Többek között
egy vejsze, amely egy ősi, a tájra jellemző vesszőből font rekesztő halászeszköz volt.
A természetkedvelőket, túrázókat egy tanösvény várja a Holt- Körös partján. Ezáltal megfelelő
lehetőséget kínálunk a vízparti, valamint az erdei növény- és állatvilág megismerésére. A terület a KörösMaros Nemzeti Park Fokozott védelme alá tartozik az egyedülálló élővilága miatt. Őshonos állatfajták, mint a
szürke marha, a mangalica és a rackajuh szintén megtekinthetőek Mágoron.

Sátorozó és lakókocsival érkező vendégeinknek a tisztálkodást az igényesen kialakított tusolókkal
garantáljuk. Emellett főzési-sütési lehetőség is van, melyhez a szükséges felszerelést tudjuk biztosítani,
beleértve a tűzifát is.
A hely miliője, nyugalma szinte mindenkit magával ragad és garantáltan igazi kikapcsolódást nyújt az
ide látogatóknak.
Vésztő Város Önkormányzatának fenntartásában működő Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum
szeretettel vár minden érdeklődőt.
Nyitva tartás: Az emlékhely a hét minden napján látogatható. Nyitva tartás az év folyamán többször változik.
március 16 - április 30.
május 1. - augusztus 31.
szeptember 1. - október 27.
09.00-17.00
09.00-18.00
09.00-17.00
A pénztárak egy órával a zárás előtt zárnak.
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ZSADÁNY
A település első történeti említése a Váradi Regesztrumban, 1219-ben történik. Belterületén egy, külterületén két
templom ált Fancsika- pusztán és Bölcsi pusztán, feltehetően honfoglalás korabeli volt mind a három. Zsadány erdők és mezők,
mocsarak és nádasok, vízfolyások ölelésében található. Zsadány neve a XVIII. század végén még Körös Sadan volt. Sadan
jelentése Királyok királya a hunok nyelvén. Itt élt a hunok királya Attila és itt volt lakóhelye a hunok bölcsének Budának Attila
királytársának Bölcsipusztán. Erről majd könyv íródik. A tatárok és a törökök többször feldúlták a falut, mert fontos hadiútvonal
mellett volt. A 17. században kezdetét veszi a szervezett református hitélet, szép templomunk 200 éve épült. A 18. században
a település herceg Esterházy Pál nádor kapta másik 15 hajdútelepüléssel együtt, s az uradalom viszonylag fejlett társadalmi,
gazdasági élet folyt másfél évszázadig.
Természeti adottságai lehetővé teszik gyalog-, lovas- és kerékpáros túrák lebonyolítását a Körös-Maros Nemzeti parkban
illetve a szép erdőkben, mezőkön. Az Alföldi Kéktúra útvonal átvezet Zsadány kül és belterületén. Sokan a horgászat és a
vadászat miatt is kedvelik a nyugodt környéket, ahol rendelkezésre áll az önkormányzat vendégháza és a Tölgyfás 2008 Kft.
szállása.
Fancsika- puszta szabadidő eltöltésére, a kikapcsolódásra biztosít lehetőséget, van horgászat, szabadtéri főzés, szállás is.
A hely idegenforgalma növekvő, mivel Fancsika földjében feltételezhető Attila családtagjainak sírja. A közeljövőben régészeti
kutatások kezdődnek a sírhalmok, a honfoglalás korabeli templom maradványok, hun és kunhalmok feltárása érdekében.
Az 1722 fős település nyaranta falunapot és Attila-napot rendez, amelyre várja a vendégeket.
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Zsadány Község
Önkormányzata
5537 Zsadány, Béke út 82.
Tel./Fax: +36 66/497-100
E-mail: kzsadany@globonet.hu
www.zsadany.hu

Művelődési Ház
5537 Zsadány, Béke út 88.
Tel.: +36 66/497-362
Tájház
5537 Zsadány, Dózsa Gy. u. 64
Tel.: +36 66/497-362

SZOLGÁLTATÓK
Zsadányban kölcsönözhető kerékpárok:
Személyesen a Zsadányi Vendégházban - 5537 Zsadány, Attila király körút 65.
Telefonon: +3630-488-9470
E-mailben: kzsadany@globonet.hu
Hétvégén előzetes megbeszélés szerint.

Vendégház Zsadány Fh: 7 fő
5537 Zsadány, Attila király körút 65.
Tel.: +36 66/497-100;
+36 66/497-151;
+36 66/497-012
www.zsadany.hu

TEGYEN EGY GYALOGTÚRÁT!
Körösújfalu vonzerejét leginkább a semmihez sem hasonlítható falusias hangulat, a halban gazdag élővizek,
holtágak, az apróvadban és természeti értékekben gazdag „határ”, a Sebes-Körös nyújtotta vízi turisztika lehetőségei
jelentik. A busszal, vagy autóval érkező vendégek a Kossuth utca végéről indulhatnak el a gyalogtúrán, ahol kb. 4
km sétaút során megismerkedhetnek a helyi látnivalókkal. Déli irányba haladva a piactéren információs táblát
fedezhetnek fel, ahol a kihelyezett térkép segítségével minden intézmény, bolt, szórakozóhely megtalálható.
A Kossuth utca végéről nyugat felé haladva, a vasútállomás épületét elhagyva, jobbra fordulva és a vasúti átjárón
áthaladva látható a községi park, melyet néhány éve létesítettek a település lakosai. Itt szabadtéri főzési lehetőség is
adott a látogatók számára.
Továbbhaladva a Fő utcán érdemes megállni a Körösújfalu Község Önkormányzatának otthont adó
épületegyüttesnél, s megtekinteni a település öreg fáit.
Itt megismerkedhetnek a település történetével is. Hétköznapokon szívesen mesélnek a faluról a hivatal
munkatársai. A szomszédos épületben működő Teleházban pedig részletesebben is olvashatnak a múlt emlékeiről
a település honlapján.
A Fő utcán végigsétálva a lakóépületek, a régi magtár és más gazdasági épületek után elhagyva a települést és
északnyugati irányba fordulva elérhetik a körösalji gátőrházat. A gátőrház mellett Nemzetközi Körös Túra táborhely
van kialakítva nomád kikötővel. Sátorhely, illetve szálláslehetőség csupán a gátőrházban biztosított, melegkonyhás
ellátást pedig az óvodában kaphat az utazó.Kis kitérővel továbbhaladva északkeleti irányba a helyiek által Nagyrámpának nevezett feljáróhoz érhetnek. Ezen feljuthatnak a Sebes-Körös gátjára, ahonnan szép kilátás nyílik a Körösvidék egyik legszebb, legromantikusabb vízpartjára.
Az itt található kavicspad kedvelt megállóhelye a vízi turistáknak.
A vizek mentén cickánnyal, kóborló vidra nyomaival is találkozhatnak. A mezőgazdaságra jellemző emlősfajok
közül egér, cickány, sün, róka, nyúl, nyest, menyét, a nagyvadak közül őz és vaddisznó él ezen a vidéken.
A gáton vagy a folyó árterében nyugati irányban megtett kb. 1–1,5 km sétaút után elérhetik
a Kis-rámpát és a telepített nyár- és akácerdő mentén északnyugati irányból a Kulich
Gyula utcára érkezve juthatnak vissza a faluba. Ez az utca a Fő utcára
nyílik, így visszaérkeznek a kiindulási ponthoz.
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NAPFÉNYES JÓKEDV A VÍZPARTON!
Hosszú hétvége sok látnivalóval, kirándulással strandolással és vízitúrával (3 nap 2 éj)
1. nap: Érkezés Dévaványára.
Délelőtt kirándulás a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontjába, mely a túzok és számos őshonos
háziállat bemutatóhelyszíne. Sétáljon a természetvédelmi tanösvényen, vagy tegyen egy kerékpártúrát. A
Múzeum épületében természeti értékeket bemutató kiállítás tekinthető meg.
Délután fürdőzés a dévaványai Strandfürdőben
Kézműves program, vagy helyi recept szerint közös süteménysütés a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben.
Szállás az önkormányzati Vendégházban, Dévaványai ifjúsági tábortban, a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban, a Vadászházban vagy sátorban a Fürdő Kempingjében.
2. nap: Érkezés Szeghalomra, ahol a Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjteményt és a „Mundérba bújt
történelem” című kiállítást lehet megtekinteni. Majd tovább utazás Vésztő-Mágorra, ahol a Történelmi
Emlékhely található. Itt lehet megnézni az őskori leletegyüttest, Csolt Monostor romjait, a Népi Írók
szoborparkját és érdemes végigsétálni a tanösvényen is.
Ebédre bográcsos főzés, vagy kenyérlángos sütés kemencében Vésztő-Mágoron.
Délután vízi-vagy kerékpártúra a Vidratanyátó, helyben vagy Várhely táborban bérelt kajakokkal, kenukkal,
kerékpárokkal.
Szállás:
.
Étkezés: helyben főzésre biztosított a lehetőség, bográcsozás, épített kemence. Éttermek, napközis konyha
teljes ellátást biztosít, kiszállítással.
3. nap: Reggel érkezés Füzesgyarmatra. Hintós városnézés érintve a Tájházat, a Szitás Erzsébet Képtárat, a
Galambos Hintókészítő Műhelyet és a Mini Állatparkot. Az ebéd után még egy kellemes fürdőzés is belefér a
kirándulásba hazautazás előtt.
További információ részvétel feltételeiről és az árakról, részletes program összeállítása:
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
E-mail: kstedoc@gmail.com • www.sarretitura.hu

GYALOGTÚRA A NYUGALOM SZIGETÉN
Aki Kertészszigetre akar látogatni a Karcag – Füzesgyarmat úton haladva, a Karcagtól 20 km-re lévő
bekötőúton érkezik a településre. A falut erdők és erdősávok ölelik körül. Bucsa felől érkezve tavasztól késő őszig
gyönyörű élményt jelent az út két oldalán lévő erdősávok egymásba kapaszkodó látványa.
Kertészsziget legnagyobb értéke a családias jellegű, nyugodt lakókörnyezet. Külterületén nagyon sok a vad.
Ha a határt járja a látogató, lépten – nyomon csoportosan legelésző őzeket láthat. A fácánok, nyulak is szép
számmal élnek, szaporodnak ezen a területen. A külterületi utak száraz időszakban alkalmasak gyalogtúrára,
kerékpározásra, sőt gépjárművel is járhatóak.
A szikes területek jellegzetes növénye a sóvirág, amikor nyílik, gyönyörű kék színben pompáznak a BucsaKertészsziget között elterülő szikes legelőkön.
Mivel a település mindössze néhány utcából áll, kb. egy óra alatt bejárhatjuk, miközben sok érdekes
háziállatot láthatunk a portákon. Innen a Szeghalom felé vezető műúton a közeli kis majorságba, Akasztóba
sétálhatunk.
A helyi vendéglátók közül Balla Ferenc előzetes bejelentkezés alapján szívesen mesél birtokának történetéről,
a szépen felújított legtávolabbi Wenckheim „birtokos házról” és a gazdasági épületekről, a környék birtokosairól,
kastélyairól, Cserepesről és Görbeszigetről, melyek már sajnos az idő martalékává váltak.
A Körös–Maros Nemzeti Park védett területe, a dévaványai szikesek, ezen belül az Atya-szegi-legelő és a
hozzá kapcsolódó gyepterületek, egészen Akasztó alá elérnek. Ez a terület a túzokoknak (Otis tarda) ad otthont.
Aki komolyabban szeretne megismerkedni a szikes gyepek élővilágával és madarászatával, annak ajánlott
erre kerékpározni. Ehhez a túrához a nemzeti park munkatársaitól kérjenek tájékoztatást!
Látogasson el Kertészszigetre, legyen részese annak a csodának, amit az
alföldi puszta és a fás-ligetes területek egyvelege nyújt!
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FIATALODJON, GYÓGYULJON, PIHENJEN TERMÉSZET KÖZELBEN!
Naponta legalább 1-1 órát fürödjön a füzesgyarmati és a dévaványai gyógyvízben és tapasztalja
wellness szolgáltatásokat, majd vegye igénybe a helyi szépészeti szalonok kínálatát!
Szállás: Dévaványán, Füzesgyarmaton, panziókban, vagy vendégházakban.
Ellátás: igény szerint megoldható. Reggeli, illetve teljes, vagy félpanzió.
Ízelítő a számtalan programlehetőség közül:
• Városnézés Füzesgyarmaton hintóval, vagy gyalog. (Galambos Hintókészítő Műhely, Tájház, Szent
Borbála szobor, Mini Állatpark, Díszüvegező Műhely, Képtár).
• Kirándulás a Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhelyre autóval vagy kerékpárral (Csolt-Monostor, HoltSebes-Körös, szoborpark, tanösvény, őshonos állatok) és tovább Vésztőre, ahol ellátogathat a Tájházba,
a Képtárba, majd Molnár Anikónál a bútor és kerámiafestés rejtelmeit is megismerheti és kipróbálhatja.
• Látogatás a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontjába. Itt Európa legnagyobb testű madara,
a túzok és más őshonos állatok (szürke marha, bivaly, mangalica, racka, stb.) tekinthetőek meg
szakvezetéssel.
• A térség múltjával, hagyományaival ismerkedhet meg, ha ellátogat a szeghalmi Sárréti Múzeumba,
a körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Házába, a dévaványai Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteménybe vagy a bucsai Tájházba.
• Tegyen egy sétát vidéki kistelepüléseinken, s beszélgessen a helyiekkel Ecsegfalván, Kertészszigeten,
vagy Körösújfaluban. A könyvtárosok szívesen elkísérik Önt!
• Töltsön el egy délutánt a bucsai, a szeghalmi és a vésztői horgásztavak egyikénél, de ha a folyóvizeket
kedveli, akkor telepedjen le a Sebes-Körös, a Berettyó vagy a Hortobágy-Berettyó partján!
• Ismerkedjen meg a helyi ízekkel a térség valamelyik éttermében vagy egy falusi vendéglátónál!
További információ részvétel feltételeiről és az árakról, részletes program összeállítása:
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
E-mail: kstedoc@gmail.com • ww.sarretitura.hu

LESSE MEG A TERMÉSZET TITKAIT KERÉKPÁRRÓL!
Útvonal: Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont - Ecsegfalva - Hortobágy-Berettyófolyó gátján keresztül
Bucsán át - Kertészsziget és vissza a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontba.
A túra hossza: 52 km. A látogatóközpontban jelenleg 35 db kerékpár kölcsönözhető.
A kiinduló ponttól Ecsegfalváig a műúton haladva jobb- és baloldalt szikes pusztarészek és szántók
váltogatják egymást. Ezeken a területeken tavasszal vonuló vagy táplálkozó madárfajok láthatók: pl. bíbicek,
nagy godák, piroslábú cankók, galambok és néha túzokok is. Október táján a Hortobágyról a kardoskúti Fehértóra tartó darvak ezrei vonulnak át a térség légterén.
• A következő állomáshelyen, Ecsegfalván keresztülhaladva a hídfőig kell menni és ott jobbra letérni. A gát
mentén szinte állandóan láthatók a sekély víz szélén szürke vagy vörös gémek, esetleg kócsagok, bakcsók.
• Bucsán keresztülhaladva érdemes belülről is megtekinteni a Jézus Szíve templomot, melynek érdekessége,
hogy pontos másolatát 1926-ban a romániai Monospetrin szentelték fel.
• Aki szereti a néphagyományokat, a kézművességet, az felveheti a kapcsolatot a településen működő Bucsai
Kézműves és Hagyományőrző Egyesülettel és esetlegesen kézműves bemutatón, foglalkozáson is részt vehet.
(Bővebb információ az egyesület elnökétől kérhető: Bíró Endre +36 30/382-6336, vagy E-mail: endre01@
gmail.com).
• A településtől jobb kéz felé terül el a Nemzeti Park egyik védett blokkja, Kisbucsa.
Bucsa után a műút mellett kétoldalt parányi pusztafoltokat találunk az agrártáblák közé ékelődve.
Körülbelül 12 km kerekezés után megérkezünk Kertészszigetre, majd újabb 15 km megtétele után
visszatérünk a kiindulási helyre, Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontba, ahol bejárható a
1,5 km-es tanösvény is.
A bemutató épületében büfé üzemel, szálláshelye pedig 48 fő elszállásolására szolgál.
További információ:
KMNP- Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont
5510 Dévaványa, Réhely
+36 66/483-083, +36 30/445-2409
www.kmnp.hu
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KÖRÖS-SÁRRÉTI TÖRTÉNELMI TÚRA DIÁKOKNAK
A két nap alkalmas az iskolában tanultak kiegészítésére, a megszerzett tudás elmélyítésére. A kirándulás
során a tanulók megismerhetik a térség történelmi, természeti, irodalmi értékeit, néphagyományait.
Szállás: Szeghalmon, kollégiumban, vagy panzióban
Ellátás: igény szerint megoldható reggelivel, vagy fél-, illetve teljes panzióval.
1. nap
• Érkezés Körösladányba, ahol a Helytörténeti Gyűjtemények házában bepillantást kaphatnak a helyi
lakosság régmúlt életkörülményeibe, megismerhetik a megélhetésüket segítő gazdálkodási eszközeiket.
• Továbbhaladva Szeghalmon tekintsék meg a ,,Mundérba bújt történelem” c. kiállítást, amely különleges
egyenruha gyűjteményével szerzett hírnevet magának!
• Ha elfoglalták szálláshelyüket, vacsora után pihenjék ki a nap fáradalmait, s szervezzenek egy Házibulit!
2. nap
• Másnap reggel vár mindenkit Vésztő-Mágoron, a páratlan Történelmi Emlékhely, ahol hatezer év egymásra
rétegződött településnyomait fedezhetik fel.
Ezen kívül az állandó régészeti kiállítás, a Népi Írók szoborparkja és a tanösvény is sok izgalmat rejt.
• Vésztőn a Városi Könyvtárban irodalmi műsor keretében bemutatják a környék híres népi íróit, költőit!
• Ezt követően ebéd: Ízlelje meg Vésztő valamelyik éttermében a helyi specialitásokat!
• A Bútor- és Kerámiafestő Műhelyben Molnár Anikó által megismerhetik, sőt ki is próbálhatják a kézműves
mesterséget!
• Visszafelé betérhetnek a Vidra tanyára, ahol kerékpárokat is kölcsönözhetnek.
Érdemes egy túrát tenni a a Sebes-Körös menti gáton és megtekinteni a környék természeti szépségeit!
További információ részvétel feltételeiről és az árakról, részletes program összeállítása:
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
E-mail: kstedoc@gmail.com • www.sarretitura.hu
Turisztikai információk Körös- Sárrétről, látnivalók, szálláshelyek, eseménynaptár, legfrissebb
túraajánlatok, letölthető elektronikus kiadványok:
www.sarretitura.hu
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