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Felújítás 
2000-2003







Pályázati konstrukció: 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) 

2. felhívás
Prioritási tengely:

1. Az együttműködési terület közös közös, fenntartható fejlesztéséhez 
szükséges kulcsfeltételek javítása

Beavatkozási terület:
1.3. Környezetvédelem
Tevékenységi terület:

1.3.1. Természetvédelem-Infrastruktúra

Partnerkeresés és pályázatkészítés 
2008-2010



Általános adatok

Vezető partner:
•KÖVIZIG
Magyarország, Békés megye,
Gyula
Projekt Partner:
•Érszalacs Község
Önkormányzata, Románia
Bihar megye, Szalacs község
Támogató Partnerek:
•Bihar Megyei Tanács,
Románia, Nagyvárad
•Gyula Város Önkormányzata,
Magyarország, Gyula



A Körös, a Berettyó és ez által az Ér vízrendszere egy
egységes vízgyűjtőt alkot. Ezen a vízgyűjtőn találhatók a
támogatást nyert projekt partnerei. Ugyancsak ezen a
vízgyűjtőn találhatók a projekt tárgyát képező objektumok is a
Gyula, Városház u. 25. szám alatti volt fürdő épület és az
ottományi Komáromi kúria is. Mindkét partner régi vágya
volt az épületek felújítása, tartalommal való megtöltése, a
Körös-, Berettyó és Ér-völgyének táj- és történelemformáló
eseményeinek bemutatása, a táj szülötteinek munkásságán
keresztül az emberek természettel és vízzel való kapcsolatának
erősítése.



A projekt célja

Gyulán, a Városház u. 25 sz. alatt található műemlék jellegű, valaha
városi fürdőépületben táj-, víz- és fürdőtörténeti kiállítás
létrehozása.

Romániában, a Bihar megyei Ottományban a gyulai
elképzeléshez hasonlóan bemutató- és oktatóház kialakítása a
meglévő épület és a hozzá szervesen kapcsolódó melléképület,
valamint a park rekonstrukciójával.

A két bemutatóház egymás tevékenységét oly módon egészíti ki,
hogy Ottományban természeti környezetbe helyezik a kiállítást,
míg Gyulán modern, multimédiás technikai eszközök
alkalmazására fektetik a hangsúlyt. A közös múlt bemutatásán túl
a jelenre is fókuszál a projekt, lehetőséget teremt időszakos
kiállításokra, azok cseréjére, oktató, nevelő és cserediák
programok elindítására.



A projekt költségvetése, ütemezése
A projekt nagysága: 960.239,65 EUR 
Magyar félre eső támogatás: 428.039,65 EUR
Román félre eső támogatás: 520.492 EUR
Jogosult költségek összetétele:
• Előkészítés költsége: 59.423 EUR
• Személyzet költségei: 23.391 EUR
• Utazás és szállás költségei: 6.263 EUR
• Külső szolgáltatások költségei: 97.340 EUR
• Eszközbeszerzések költségei: 52.325 EUR
• Beruházási költségek: 719.033 EUR
• Általános költségek: 2.465 EUR

A projektmegvalósítás tervezett ideje: 2011. április 1. és 2013. március 31. között.



Megvalósításra váró elképzelések



Előtér az utcai bejárattal

• Feladata: fogadás,
• információ, pénztár
• Fogadópult
• Pénztár
• Üvegezett vitrinek
• Dekorációs tablók
• Mobil installáció
• Internetes portál
• Audio guide



Vetítő terem

Ebben a teremben a közönség
a Tájvízház tematikájával
kapcsolatos rövidfilmeket
nézhet meg. 
• Digitális, távirányítható 

vetítő rendszer vászonnal
• Gurulós iskolai tábla 

időszakos oktatáshoz
• Fali térképek
• Filmlánc  az ország 

természeti értékeiről
• Ülőpadok



Előcsarnok-időszakos kiállítás

• Képakasztó sínrendszer
• Mobil installáció
• Járható üvegpadló, 

alatta a Körös-vidék 
színes űrfényképe

• Ülőpad



Táj- és víztörténeti kiállító terem

•Járható térkép, melyen Huszár
Mátyás Körös Mappációjának
másolata látszik
•Léghajó imitáció
•A terem vitrinjei és a falain
elhelyezett tablók végig kísérik a
tájváltozási korszakokat az
ősállapotoktól a
folyószabályozásokig.

Az állandó kiállítás első terme a Körös vidék tájalakulásának történetét 
ismerteti.



Kettős medencetér

• Vetítésre alkalmas 
üvegpadló kialakítása az 
első medencetérben, 
interaktív fóliával

• Digitális vetítőtechnika
• Vízgyógyászati jelenetek 

fülkéi
• Kiállítási bábuk
• Kiállítási vitrinek
• Kiállítási tablók
• LCD lejátszó



Gyógyfüves szoba kiállítótere

• Falusi enteriőr 18. század 
végi parasztbútorokkal

• Kiállítási bábu
• Kiállítási tabló
• LCD képernyő 

hangtechnikával



Kupolás medencetér

• Jelmezbe öltöztetett 
kiállítási bábuk

• Hangtechnika
• Infopult webkamerával



Tetőtér



Konferencia terem, tárgyaló

• 40-50 fő részére bútorzat
• Hangosító rendszer
• Interaktív tábla
• Vetítő rendszer
• Előadói pulpitus
• Klímaberendezés
• Telefon



Elkészült kiadványok

• Projektbemutató brosúra



Elkészült kiadványok
• Múzeumpedagógiai kiadványok
Munkafüzet I-II.
Feladatlap I-II.
Kifestő



Akadálymentes honlap



Köszönöm a figyelmet!
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