GYOPÁROSFÜRDŐ

Orosháza több, mint egy évszázada ismert fürdőhelye, a központtól 3 km-re található
Gyopárosfürdő. A környékbeliek százával keresték fel már a múlt században is. Természetes sziksós
vize számos gyulladást, reumatikus betegséget gyógyít. A 100 hektár kiterjedésű fürdőtelepen több
gyógymedence várja a látogatókat.
A csónakázásra és horgászatra alkalmas vízterület 5,7 hektáros. Átlagos mélysége 2 m. Partját
nádszegély övezi, közte kiépített horgászhelyekkel. Hínár nincs a vízben: Halállománya zömmel
pontyból, kárászból és keszegfélékből áll.
„Az Új Magyar Lexikon „Gyopárosfürdő” címszó alatt a következőket közli róla: „Kis
fürdőtelep, közigazgatásilag Orosházához tartozik. Kb. 10 kat. h. terület szépen parkosítva; sziksós
és ártézivizes tó. Strand és kádfürdő.„Irányi Dezső: „Békés megye ismertetése és útikönyve" című
munkájában a tavakról, mocsarakról írva a "szép fekvésű” gyopárosi tavat a „pusztuló szikes tó
típus”-ba sorolja. Talaja, éghajlati viszonyai, növény- és állatvilága az Orosházára jellemző jegyeket
viseli, „abba a kis tájba tartozik - közli az Orosháza Történetében Kiss István -, melyet BékésCsanádi löszhátnak nevezünk. Mezőgazdaságilag e terület az Alföldnek egyik legjobban
hasznosított része, így a természetes növényzet az utak szegélyére és a mezsgyékre szorult vissza. A
természetes növényzeti képet leginkább a szikesek őrizték meg.” (Ilovszky Árpád: Lakóhelyem
környezetvédelmi problémái)
A Gyopáros tó vizének és iszapjának gyógyító erejét csúzos és köszvényes bántalmaknál már
a múlt évszázad elejétől ismeri és használja az Alföld szomszédos községeinek és tanyáinak a népe.
Nyaranta, a nagy munkaidő után számos szekérrel érkeztek a betegek, hogy a tó vizében és
annak partja szélén ásott gödrök iszapjában gyógyítsák magukat. A betegeket és hozzátartozóikat

befogadó épület akkor még a tó partján nem lévén, ezek részint sátrakban tanyáztak, részint pedig a
közeli tanyákon és községekben helyezkedtek el.
A Gyopáros tóban történt feltűnő gyógyulások az orvosok figyelmét is felkeltvén, a múlt
század hetvenes éveiben már ők is küldenek ide betegeket, úgy, hogy ezeknek száma évente több
százra szökött fel, - és a nép a tavat „CSODATÓNAK” kezdette nevezni...

A múlt század hatvanas éveiben a Gyopárosi tó vizének gyógyhatását gyakorlati tapasztalatok
alapján a környék lakói ismerték fel. Dr. László Elek vegyelemzés és a népi tapasztalatok alapján
megállapította: „Gyopáros vizében oly hatásos, s magukban oly gyógyerőt tartalmazó részek
vannak, hogy annak elhanyagolása és a szenvedő emberiség részére hasznosításának elmulasztását
méltán vétkes gondatlanságnak tekinthetnénk!” 1885-ben Kiss Ferenc szeghalmi gyógyszerész
vegyelemezte másodszor a Gyopárosi tó vizét. Talált benne vasat, jódot, kovasavat, meszet, sósavat,
káliumot, nátriumot és megállapította, hogy a víznek rendszeres fürdőgyógyászati használata kitűnő
eredményt hozhat csúzos, köszvényes bántalmaknál, izületi vastagodásoknál, egyes
bőrbetegségeknél, női bajoknál.
Gyopárosfürdő természetes vizét az 1950-es évek elején egy mélyfúrású artézi kút vizével
szaporították. Vizének hőfoka 41°C, teljesítménye 900 liter percenként. Dr. Schmidt Elégius Róbert
egyetemi tanár végezte el a vegyelemzést a Városi Tanács kérésére. Hivatalos megállapítások
szerint a víz alkalihidrogenkarbonatos, alkalikus vizek csoportjába tartozik. Az alkalikus vizek
literenként 1000 mg-nál több szilárd alkatrészt tartalmaznak. A gyopárosi kútvízben ez 1269,20 mg,
míg a tó vizében 1092,78, így a tó is a kémiai hatást tekintve gyógyvíz. A nátrium-ion mennyiséget
tekintve is a gyógyvizek csoportjába tartozik a gyopárosi víz. Hasonló vizet tártak fel Kakasszéken,
Békésen, Nagyszénáson, Tótkomlóson, Gyulán, Makón, Szegeden és több alföldi városban is.
Ebből is látható, hogy alföldünk gazdag alkalikus vizekben

Ezek az alkalikus, szikes vizek ásványok oldódása folytán jönnek létre. A folyóvíz, talajvíz,
kisebb-nagyobb bemélyedésekben, régi elhagyott vízfolyásokban tavak alakjában gyűlik össze. A
könnyen oldódó ásványokból az esőcseppek szénsavtartalmának hatására nátrium-,
kalciumkarbonát keletkezik és az idők folyamán felhalmozódik a sziksó. A keletkezett sók között
szóda, nátriumszulfát és kősók szerepelnek. Ezek a sók fejtik ki kémiai, hő- és mechanikai hatás
alapján gyógyító hatásúak - elsősorban a reumás, mozgásszervi betegségekre.
A tó a 46. szélességi és a 20-as hosszúsági fok között fekszik. Az átlagos évi csapadék
mennyisége 533 mm, alacsony. A párolgás is nagyobb, így nyáron a víz mennyisége erősen leapad.
Gyopáros az alföldi és részben a tóparti klíma besorolásába tartozik. Jellegzetessége a nagy
téli és nyári, éjszakai és nappali hőmérsékletingadozás. Éghajlati adataiból kiderül, hogy a
napfényes órák száma nagy, a levegő páratartalma kicsi és a csapadék mennyisége az országos
átlaghoz viszonyítva alacsony. Így a terület ingerklímának tekinthető, mely redkívül alkalmas
vérszegény városi gyermekek felerősítésére, edzőtáborok, vándortáborok kialakítására, üdülésre,
elsősorban fizikai munkával foglalkozó dolgozók felfrissítésére. Jól fel lehetett használni ezt a
klímát csontgümőkóros betegek gyógyítására is, mint azt a szomszédos Kakasszék tapasztalatai
bizonyították. Az ingerklíma ellenjavallt a fokozott ingerlékenységben, pajzsmirigytúltengésben
szenvedő betegek részére.
A Gyopárosi tó vize, a fentieken kívül, hivatalos osztályozás szerint a mozgásszervi
betegségek és egyes női betegségek gyógyítására alkalmas, különösen a reumás ízületi és
izombetegségek gyógyulása kimagasló a gyopárosi fürdőkúrák után.
A gyopárosi gyógy-, strand- és tisztasági fürdő 11000 m2-t foglal el a tó partján, melynek fele
zöldterület, kezelője a Városi Önkormányzat. Befogadóképessége 3500 személy.
Gyopárosfürdő több mint százéves múltra tekint vissza. A fürdőélet alapjait a 2,5 km hosszú,
észak-déli irányú, keskenyen induló, középen kiszélesedő, majd ismét elkeskenyedő szikes tó
képezte.
„A fürdő dr. László Eleknek köszönheti létét, aki 1869-től 1896-ig volt a község orvosa. Már
működése első esztendejében bejárta a község határát, felfedezte a tó környékének szépségét.
Megvizsgálta a tó vizét, felismerte a nagy sótartalmát, feltételezte gyógyhatását és népfürdő
létesítését javasolta. Kezdeményezésére 1869-ben társadalmi összefogással megépült a kezdetleges
fürdő. Mivel a tónak nincs forrása, medrét az összegyűlő eső- és talajvíz tölti fel.
A megépülést követő évben a nagy esőzések nemcsak a tó mélyedését töltötték fel, de víz alá
került a fürdőtelep is; kabinjaival együtt.
A vízszint süllyedése után a környék fürödni és gyógyulni vágyó lakossága ismét tömegesen
kereste fel a tavat.
A feltételezett gyógyító hatás hamarosan igazolódott, Kiss Ferenc szeghalmi gyógyszerész
1870-ben és 1885-ben végzett vegyelemzése szerint 3375 mg/l oldott anyag, főleg nátriumhidrogénkarbonát volt a vízben.

A tó körüli építkezés a század elején indult rohamos fejlődésnek. 1910-ben cölöpökön álló
kabinsor, egy év múlva vendéglő, szálloda, majd kádas fürdő épült.
A tó vizének gyógyhatásával és felhasználásával 1920-tól kezdtek komolyan foglalkozni. A
gyógyfürdő megnevezést 1925-ben engedélyezték, öt év múlva már gyógyszertárat; postát,
cukrászdát; vendéglőt és öt szállodát találunk itt. A 40 kádas fürdőben orvosi ellátást kaptak a
betegek.

A pezsgő fürdőéletnek sajnálatos esemény vetett véget: 1939-től katonai elszállásoló hely lett,
és az épületek 1945-ig szinte teljesen tönkrementek.
Csak az ötvenes évek végén kezdett feléledni a gyopárosi fürdőzés, majd a hatvanas évektől
vett erőteljes lendületet az újjáépítés és fejlesztés.
Medencék, öltözők, fedett fürdő, vendéglátó ipari létesítmények; új szálloda, tágas
autóparkoló, vállalati üdülő és egyre több magánnyaraló épült.
A környezet csendje, az oxigén dús, tiszta, jó levegő már önmagában felüdülést jelent a fáradt
embernek. A fürdő a 25 ha vízfelületű, hármas tagozódású tó középső medencéjének keleti oldalán
települt. A tavat 85 ha rendezett park veszi körül. A nádövezte tópart és a nyugati oldalán kialakított
30 hektáros parkerdő pihentető sétahely.” (Ilovszky Árpád: Lakóhelyem környezetvédelmi
problémái)
A már 1869-ben az „Alföld Gyöngyeként” emlegetett Gyopárosfürdő életében az ezredforduló
minden bizonnyal történelmi jelentőségű. Már a 20.század első évtizedeiben felfedezték, hogy a tó
és Gyopáros olyan természeti adottságokkal rendelkezik, hogy világhírű lehet. 1926-ban egy angol
konszern 50 évre bérbe akarta venni Gyopárosfürdőt. A helyi lapok már arról írtak, hogy világfürdő
lesz Gyopárosból. Aztán mégsem lett az. Ezután jöttek a második világháború pusztításai, a
szocializmus évtizedei, a felújításhoz szükséges pénzhiány és az „Alföld Gyöngye” fokozatosan
megkopott, és komolyan fenyegetett a tó végleges pusztulása. A 90-es évek elejéig úgy nézett ki,
hogy Gyopárosfürdő fénykora a múlté. Majd az utóbbi néhány év jelentős változásokat hozott a
fürdő életében. A város vezetése felismerte, hogy hatalmas veszteség lenne a tó pusztulása és ezzel
Gyopáros elvesztése. Hamarosan megkezdődött a tó rehabilitációja és kidolgozásra kerültek a fürdő
fejlesztési tervei. Egy évszázados késéssel ugyan, de most már a közeljövőben megvalósulni látszik
mindaz, ami Gyopárosfürdőt a 21. században, ha nem is világfürdővé, de legalább országos hírű
idegenforgalmi központtá teheti és amit elődeink már a múlt század elején meg akartak valósítani,
ha a történelem nem szól ilyen kegyetlenül közbe.

Elhelyezés
A BRDSZ üdülője a fürdő bejáratától 300 m-re, a Gyopáros tó partja mellett található.
Hatalmas, rendezett kertjében gyermekhinta, homokozó várja a kisebb gyermekeket, de
asztalitenisz, kerékpárok, tollasütők is rendelkezésre állnak. Ezen kívül az épület társalgójában
internet, kondigépek, társasjátékok segítik a szabadidő hasznos eltöltését. A hátsó udvaron
szalonnasütési, bográcsolási lehetőség lett kialakítva!
Az állatbarátok részére két kennel ad lehetőséget arra, hogy kedvenceik együtt üdülhessenek
gazdáikkal.
Az üdülőben 6 db 4 ágyas (2 db heverő + 1 db emeletes ágy) fürdőszobás szoba található,
televízióval és hűtőszekrénnyel felszerelve.
A különálló épületben egy jól felszerelt konyha és étkező áll a vendégek rendelkezésére.

Környék, látnivalók, étkezés

LÁTNIVALÓK A KÖZELI VÁROSOKBAN
Orosháza
A város központjában áll az egyetlen műemlék, a késő barokk stílusú evangélikus templom.
1777-1830 között épült, oltára előtt őrzik a városalapítók által Zombáról magukkal hozott harangot.
Fennmaradt néhány parasztbarokk és népi építészeti stílusban épült "napsugaras" faormú ház is.
A Táncsics Gimnázium előtti téren található a Történelmi Emlékpark, Szervátiusz Tibor
alkotása, mely a városalapítás 250. évfordulójára készült el. A köztéri szobrok, emlékművek,
emléktáblák a várostörténet jelentős alakjainak, eseményeinek állítanak emléket, számuk
megközelíti a százat.
A Szabadság téren áll Kossuth Lajos szobra,
melyet 1904-ben Horvay János készített. A szobor
restaurálását 2002-ben, a Kossuth-emlékév alkalmából
Rajki László, orosházi származású szobrászművész
végezte. Az I. világháború áldozatainak állít emléket
Pásztor János: Hősök szobra című ötalakos
szoborkompozíciója, mely a környék legszebb
világháborús emlékműve. (kep_hosok, kep_kossuth)
A magyar millennium tiszteletére 2000-ben új
szoborral gazdagodott a város. Szent István félalakos
szobrát szintén Rajki László szobrászművész, városunk
díszpolgára alkotta. Ugyancsak az ő munkája a
Kossuth-emlékév alkalmából 2002-ben felavatott
"Fáklya" című köztéri szobor is, a Kossuth Lajos
Közoktatási Intézmény előtti parkban.
Rajki József: Petőfi Sándor című mellszobra a Kossuth utcán, a
Petőfi Művelődési Központ főbejárata előtt kapott helyet.
Táncsics Mihály emlékét őrzi a Történelmi Emlékpark melletti
sétányon Antal Károly egész alakos Táncsics szobra. Az Eötvös
József Általános Iskola előtti téren Kiss István: Eötvös József c.
szobra az iskola névadójának állít emléket.
Müller Miklós Kiállítóterem
Szántó Kovács János Területi Múzeum
Városi Képtár
Vízellátás-történeti Gyűjtemény

Szentes
- Széchenyi liget – Koszta József múzeum – Péter Pál polgárház – Kossuth tér épületei (Petőfi
Szálló, Szentesi Galéria, református nagytemplom) – Erzsébet tér: Szent Anna templom – Kossuth
u. (Szent Miklós magyar ortodox templom, evangélikus templom) Részletesen:
http://www.szentes.hu/varos/varosnezobarangolasok.htm

Békéscsaba
- Petőfi liget – Árpád fürdő – Beliczay kúria – Kinizsi utca: Diáktanya (műemlékjellegű ház,
szőttes gyűjtemény, néprajzi értékű tárgyak kiállítása) – Erzsébethelyi evangélikus templom –
görögkeleti ortodox-román templom – István malom (az első gőzmalom) – Kapu skanzen – Sétáló
utca (Andrássy út) – Széchenyi liget – Szoborsétány Részletesen: www.bekescsaba.hu (a
„Turizmus” cím alatt)

ÉTKEZÉS
A megyei főkapitányság éttermében kedvezményes étkezési lehetőség van a rendőrségi
dolgozók részére, illetve a gondnokkal történő előzetes egyeztetés alapján az üdülőbe áthozatható
az ebéd. Ezen kívül Gyopárosfürdőn számos étterem várja a vendégeket. Az élményfürdő területén
önkiszolgáló étteremben a BRDSZ tagok kedvezményt vehetnek igénybe, illetve a szaunapark
büféje áll a vendégek rendelkezésére. Orosházán (5 km) Tesco, Lidl, Penny Mark, Profi
áruházakban lehet vásárolni.
Térkép:

