
 
 

Kedves Látogató! 
 

 
Szeretettel köszöntjük a gyulai TájVízHáz-ban. Kiállításunkon a Körös-vidéki tájról, 
vizeiről, természeti értékeiről, valamint a gyógyfürdőzésről mutatunk be hasznos 
ismereteket. Igyekeztünk szórakoztató, élményt adó kiállítást megvalósítani. 
Hagyományos és korszerű kiállítási elemek, multimédiás eszközök, ismertető 
kiadványok, múzeumpedagógiai anyagok egyaránt láthatók itt. A helyszínrajzon zöld 
színnel jelölve egy látogatási útvonalat ajánlunk Önnek, melyhez rövid leírást itt talál. 
Kellemes időtöltést kívánunk!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előtérben a beléptetéssel kapcsolatos teendők mellett a fogadópult feletti kivetítőn 
tájékozódhat a kiállítási épület történetéről, a helyreállítás mozzanatairól. Az infópulton 
megismerheti honlapunkat, a falitérképen a Körös-vidék látnivalóit bemutató túra útvonalat 
ajánlunk. 
 
A kertre néző üvegfalú, időszaki kiállítási terem a Vízügyi Igazgatóság aktuális eseményeit 
megjelenítő, továbbá fotó, gyermekrajz bemutató és képzőművészeti kiállítások helyszíne. A 
padlóra kasírozott, színes űrfelvétel a Körösök-vidékének jelenlegi állapotát ábrázolja. 
 
A táj- és víztörténeti terem padlóján az első vízrajzi felmérések alapján, 1822-ben készített 
Huszár Mátyás féle térkép látható a Körös-vidékről. A léggömb kosarába beszállva, egy film 
segítségével, légi utazásra invitáljuk.  A fali tablók bemutatják a Körösök és a Berettyó 
vízrajzát, a folyók szabályozását, árvízvédelmét. Az ablakok közötti képernyőn egy interjú 
látható Bodoki Károllyal, a Körösök - konfliktusoktól sem mentes - szabályozását irányító 
mérnökkel. 
Szintén tablók mutatják be a szabályozásokat követő tájátalakulást, a mezőgazdaság és 
öntözés fejlődését, a holtágak kialakulását, és a Körös-vidék természeti értékeit, növény-és 
állatvilágát, természetvédelmi területeit. 
A bal oldali kivetítőn a Békésszentandrási duzzasztómű építéséről és átadásáról, 1936–1942 
között készült egykori híradó filmek tekinthetők meg. 
A tablók alatti tárlókban mérnöki munkaeszközök, vízszabályozások korabeli könyvek, 
dokumentumok, valamint ősi halászati eszközök vannak. 
 



 
A 2. sz. közlekedési folyosón áthaladva közelíthető meg a fürdőtörténeti kiállítás, melyet a 
régi gőzfürdő eredeti, helyreállított medence tereiben rendeztünk be. A kettős medence 
teremben interaktív medence fogadja a belépőt.  
A bejáratnál tablók mutatják be a történelmi Magyarország és Közép-Európa leghíresebb 
gyógyfürdőit, a közöttük lévő vitrinben fürdőtörténeti és gyógyászati könyveket, tisztálkodási, 
mosási eszközöket állítottunk ki. A teremben lévő további tablókon az Alföld gyógyvizei, a 
régi magyar fürdőgyógymódok, a fürdőgyógyászat felvirágzása, és Gyula város 
fürdőtörténete ismerhető meg.   
 A terem végében két enteriőrt rendeztünk be a monarchiabeli vízgyógyászat bemutatására, az 
egyik kabinban meleg vizes, a másikban hideg vizes gyógyászati életképet, a legfontosabb 
eszközökkel. 
A két kabin közötti kivetítőn egy gyógyászati jelenetsort megörökítő, vidám burleszk filmet 
tekinthet meg.  
A kivetítő alatti vitrinben fürdő- és kúrapoharak, vízgyógyászati eszközök láthatók. 
 
A füves-és javasasszony szobája korhű tárgyakkal berendezett, ahol használati eszközök, 
szárított gyógynövények, és az akkori gyógyászatban alkalmazott szárított hüllők is láthatók. 
A népi gyógyítókról, a füves és javasasszonyokról, a legfontosabb gyógynövényekről 
olvashatók érdekességek a tablókon.  
A teremből kilépve az ajtó melletti kivetítőn egy újabb film tekinthető meg, mely egy 
boszorkánysággal vádolt füvesasszony 18. század közepi perét eleveníti meg. 
 
A kupolás medence termet elsősorban az építészeti szépsége miatt érdemes kiemelni. 
Érdekességként egy 16–17. századi magyarországi török fürdőjelenetet elevenít fel a 
berendezés. A falfülkéket török és törökkori fürdőhelyiségek fotói díszítik. A kiállító 
teremben elhelyezett bábuk mellett fotó is készíthető a látogatás emlékére. 
 
Az előtérbe visszaérkezve közelíthető meg a vetítőterem, ahol a kiállítás tematikájával 
kapcsolatos kisfilmek tekinthetők meg. 
 
Kedves Látogató!   
Figyelmébe ajánljuk még a lépcső melletti Dr. Mosonyi Emil-emlékszobát is, mely a 
világhírű vízépítő mérnök életútját, hazai és nemzetközi szakmai munkásságát mutatja be. A 
kiállítás a hagyatékából létesült, születésének 100. évfordulója tiszteletére.   
 
Kérjük, ne felejtse el leadni a látogatói segédletet a recepción.   Köszönjük látogatását és 
megtisztelő bejegyzését vendégkönyvünkbe. Szeretettel visszavárjuk! 
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság. 
 
 

Két ország , egy cél, közös siker! 
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