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SZARVAS ÉS TÉRSÉGE BÉKÉS MEGYE NYUGATI RÉSZÉN TERÜL EL, 160 KM-RE 
BUDAPESTTŐL, A 44-ES SZÁMÚ FŐÚTON ILLETVE AZ M44-ES GYORSFROGALMI 
ÚTON, VALAMINT VASÚTON IS ELÉRHETŐ (BUDAPEST - MEZŐTÚR - SZARVAS)

A KIADVÁNY ANGOL NYELVEN IS ELÉRHETŐ A VISITSZARVAS.COM OLDALON
FOR ENGLISH VERSION PLEASE VISIT: VISITSZARVAS.COM



A atal Molnár Ábelre méltán lehetünk büszkék, az Alföldről, Szarvasról, a síkságról indult 
meghódítani a kontinensek legmagasabb vulkánjait. Négy földrész teljesítése után, ötödikként  
az Ojos del Salado expedíció tagjaként 2022. februárjában feljutott a világ legmagasabb 
vulkánjának 6.893 méteres csúcsára. A kalandok után Szarvason, szülővárosában  töltődik 
mielőtt elindulna egy újabb kihívásra. 
         Ábel, mit  jelent Neked  Szarvas?
 Ábel: - Születésem óta Szarvason élek, nagyon sok minden köt ide. Lokálpatriótaként városunk 
hírnevét azzal a "Szarvas" feliratú magyar zászlóval igyekszem öregbíteni, amelyet minden 
kalandra magammal viszek és immáron öt kontinens legmagasabb vulkánjának csúcsán 
loboghatott. A városban a kedvenc hely egyértelműen a vízitelep (Kajak-Kenu Club), ahol 7 
éven át kajakoztam versenyszerűen Bátor György kezei alatt. A mai napig itt zajlik a zikai 
felkészülés a hegymászásokra. Kivételesen jó emberek élnek minálunk, akiknek rengeteg 
mindent köszönhetek! Bár hegyek nincsenek a közelben, de még csak dombok sem, mégis 
nagyon szeretek itt lakni, és innen elindulni a világ különböző országaiba. Úgy vélem ennyi 
látnivalóval, és kikapcsolódási lehetőséggel megkérdőjelezhetetlen, hogy mi vagyunk az Alföld 
kis ékszerdoboza. Remélem a hozzánk látogatók sok szép élménnyel gazdagodnak 
városunkban! Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!

Demeter István hajóvezető, aki színes történeteivel, humoros idegenvezetésével immár 37 éve 
szórakoztatja a Szarvasra látogató sétahajózást kedvelő utasokat a Katalin II. fedélzetén. Szinte 
minden napját a vízen tölti ezért gondoljuk, hogy nála jobban senki nem ismeri a Holt-Köröst.

          Kapitány Úr mit jelent Önnek Szarvas,a Körös?
 
Hajós kapitány úr: A vízhez való kötődésem már gyerekkoromban kezdődött. Maczó-laposon 
nőttem fel, közel a vízparthoz, ami később a katonaság során a Flotillánál teljesedett ki, ahol 
hajógépész lettem. Magyar tengerjáró hajókon szolgáltam, hazatérve megvalósítottam az 
álmomat,vettem egy akkor dunai átkelő hajóként működő sétahajót, ez lett a Katalin II.  A vízhez 
való vonzalmam így nem szakadt meg és a munkám lett a hobbim is egyben, a mai napig 
elvarázsol a Körös szépsége, természeti csodái.  Lokálpatriótának vallom magam, soha nem 
gondoltam arra, hogy Szarvason kívül máshol éljek és dolgozzak.

Bodonyi Dóra, aki nekünk csak Dóri marad, hiszen Szarvason született, itt tette először vízre a 
kajakját,- a szomszédos Békésszentandráson folytatta pályafutását -, tehát a Körösről indult és 
lett a sok-sok Európa- és Világbajnoki cím után 2021-ben a Tokiói olimpia K4 500 m-es 
aranyérmese, ezzel megkoronázva eddigi pályafutását. Munkásságát 2021-ben a Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztjével jutalmazták.

         Dóri, mit  jelent Neked Szarvas, a Körös?
Dóri: Én Szarvason kezdtem kajakozni, a Körösön pedig összesen 12 évet “húztam” le, imádok a 
mai napig lejárni akár Szarvasra, akár a vízitelepre. Rengeteg vízen megfordultam az évek során 
és biztosan állíthatom, hogy a Körös és a Körös vidéke a legszebb. Persze, lehet, hogy elfogult 
vagyok, hiszen betéve ismerem a Körös partot, de mégis teljesen más hangulata van, mint a 
többi víznek, ahol megfordultam. Nagyon sok ismerősöm kifejezetten szeret Szarvason nyaralni, 
sokan érdeklődnek nálam is, hol érdemes megszállni, mit érdemes megnézni. Sok baràtom 
szarvasi, így velük is szoktam találkozni, beülni valahová. Öröm látni, hogy Szarvas évről-évre 
épül, szépül, egyre több kikapcsolódási helyszínt nyújt nekünk. A férjemmel is rendszeresen 
ellátogatunk Szarvasra, főleg mivel egy kis nyaralót is sikerült vennünk a Körös partján, de más 
kedvenc helyeink is vannak, ő is szereti Szarvast, mindig azt mondja, hogy nyugdíjas korunkra 
visszaköltözünk ide. Másik lehetőség Florida, úgyhogy sanszos, hogy megint szarvasi lakos leszek, 
amit persze egyáltalán nem bánok. 

BODONYI DÓRA
olimpiai bajnok kajakos

DEMETER ISTVÁN
hajóvezető

MOLNÁR ÁBEL
hegymászó, kalandor
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TÖRTÉNELMI EMLÉKÚT
ÉS ORSZÁGKÖZÉP

A Holt-Körös partján áll a történelmi Magyarország 
mértani közepét jelző emlékmű.
Az emlékhelyet Mihál József gimnáziumi tanár 
számításai alapján jelölték ki még a múlt század végén. 
Ez szinte egybeesett egy akkor még működő 
szélmalom helyével. Jelentőséget azonban csak a 
trianoni döntés után kapott. 1939-ben emlékeztetve az 
egykor itt állt szélmalomra – stilizált szélmalomépületet 
emeltek a Holt-Körös partján, a városiak által mind a 
mai napig szabad strandként használt területen. Az 
ál lamalapítás 1000. évfordulójára emlékutat 
alakítottak ki. Az 1,1 km-es út az Ótemplom mögötti 
Szent István park közeléből indul, egy székely kapun át 
vezet fel a Holt-Körös körtöltésére. Ennek végén egy 
más ik  széke ly  kapun át  vezet  a  tör ténelmi 
Magyarország közepének nevezett szélmalomhoz. A 
gáton 17 stációt hoztak létre. Az ide állított emlékművek 
Magyarország történelmének 17 jelentős állomására 
emlékeztetnek.
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     Szarvas, Malom utca vége



A Tessedik Sámuel Múzeum barokk stílusú épülete– amelyben egykoron az ország első mezőgazdasági iskolája működött 
– 2020-tól teljesen megújult formában várja a látogatókat. A kiállítótereket „plázaszerűen" alakították ki, minden 
teremben egy-egy tárgyat kiemelve. A „pláza" vásári bemutatóterében Tessedik Sámuel korával és munkásságával 
ismerkedhetnek a látogatók, a „termékenységi galériákban" neolitikum korabeli, hét-nyolcezer éves termé-
kenységszobrok kerültek középpontba. Az „ékszerboltban" többek között őskori, szarmata, népvándorlás és honfoglalás 
kori, valamint középkori ékszereket mutatnak be. A könyvesbolt fantázianevű tárlat középpontjában egy avar kori 
tűtartó áll, amelynek oldalait rovásírás díszíti. A szöveget több neves kutató próbálta megfejteni, de a szarvasi tűtartó 
máig őrzi titkát. A moziteremben Szarvas történetét, egykori birtokosait ismerhetik meg a látogatók az Árpád-kortól 
egészen Szarvas 18. századi újratelepítéséig. Az emeleten Domán Imre helyi állatorvos néprajzi gyűjteménye kapott 
helyet, az "Élettérben" pedig a múzeum néprajzi anyagából merítve a születéshez, házassághoz, halálhoz kapcsolódó 
tárgyegyüttesek kerültek kiállításra. A boszorkányturizmus nevet viselő teremben az 1700-as évektől kezdődően a XX. 
század első feléig ismert hiedelmekkel, gyógyító és rontó praktikákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, továbbá2 VR-
szemüveg segítségével szarvasi látnivalók felett „repülhet" a látogató. Szabó László gyűjtő bábgurái (TV Maci, Mirr-Murr, 
a kandúr), makettjei, játékai is új otthonra találtak a múzeum két kiállítóterében. Rengeteg interaktív eszközzel, érdekes 
játékokkal, időszaki kiállításokkal, családi délutánokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várnak kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

06 66 216 608              +36 20 443 4755               www.szarvasimuzeum.hu              www.facebook.com/Tessedik.S.Muzeum  

Szarvas, Vajda Péter u. 1.    

A KÖZEL 8000 ÉVES
HÁROMSZÖGFEJŰ
AGYAGSZOBOR

(IDOL)

SZARVASI TESSEDIK SÁMUEL MÚZEUM



A Bolza család olasz eredetű, házasság révén került Magyarországra még a 18. 
században. Az idők során elmagyarosodtak, gazdag örökséget hagytak  
Szarvas városára. Ennek az örökségnek az egyik leglátványosabb alkotása a 
Bolza-kastély. Mai formáját Bolza Pál elképzelései nyomán nyerte el. A Körös 
szabályozása után Bolza Pál azonnal megkezdte a kert kialakítását. Az itt álló 
hatalmas mocsárciprus is ekkor került a kertbe. A lépcsősor pihenőjén – 
emlékeztetve a család olasz eredetére – felállíttatta Romulusnak és Remusnak, 
Róma legendabeli alapítóinak szobrát, a Rómában álló farkas szobor máso-
latát. (Csak kívülről tekinthető meg.)

BOLZA-KASTÉLY

Szarvas, Szabadság út 2.

A Bolza-kastély pihenőjén nyugvó szobor a család olasz eredetére utal: a római 
Capitoliumon álló szobor hiteles mása. Amulius itáliai király nevelt leányának 
Rhea Silviának ikrei születtek Marstól, a hadak istenétől. Ekkor a király megparan-
csolta, hogy az anyát és két újszülött át fojtsák a Tiberisbe. Az áradó folyó 
azonban a bölcsőt kisodorta a part menti nádasba. Az ikreket itt fedezte fel egy 
anyafarkas és tejével táplálta. Később egy pásztor talált rájuk, ennek 
gyermektelen felesége Romulusnak és Remusnak nevezte el és felnevelte őket. 
Felnőtt korukban az ikrek várost akartak alapítani a Palatinus dombon, azonban 
viszály támadt köztük. Romulus megölte Remust, majd a várost önmagáról 
Rómának nevezte el.

ROMULUS ÉS REMUS
SZOBOR

Tessedik akácfája mellett több mint száz éve áll már talapzatán. A szarvasi Bolza 
Pál gróf megrendelésére Maróti Géza épületszobrász műtermében született 
mint gipszminta, melynek nyomán bronzba öntve kelt életre. A gróf belső 
inasának elbeszélése szerint a gróf igazi nagy szerelemmel szeretett feleségét, 
Vigyázó Jozefát lepte meg vele születésnapján. Teljes titokban készült a szobor, 
a jeles nap előtti éjszaka állították fel a Körös-parti Bolza-kastély kertjében. Bolza 
Pál nem érte meg, hogy szobra vándorútra kelt. 1950-ben a Községi Tanács 
döntése értelmében a város központjában  állították fel, majd rövidesen – 
állítólag építészeti okokból – mai helyére került.

SZARVAS SZOBOR

Szarvas, Szabadság út 2.

Szarvas, Szabadság út 30.



Szarvas egyik legjellegzetesebb épülete az Evangélikus Ótemplom. Tornya szép 
időben 10-15 km-ről is látszik. 1786-88 között épült koraklasszikus stílusban. Építését 
Tessedik Sámuel lelkész kezdeményezte és szervezte. Hihetetlen gyorsasággal és 
hihetetlen olcsón épült fel Kimnach Lajos pozsonyi építész  tervei szerint. A 
hatalmas méretű templomban 4142 ülőhely van. 1997-ben I. kategóriás 
műemlékké nyilvánították. 1988. június 5-én szentelték fel újra.

A község 1772-ben létesült, mint evangélikus település.
A XVIII. században katolikusok települtek be és 1788-ban plébániát alapítottak. 
A templom 1812-ben épült fel, addig a plébánia épületének egyik szobájában 
voltak a szentmisék. Megépítéséhez – anyagilag és erkölcsileg is – jelentősen 
hozzájárult a katolikus Bolza család. A copf stílusban épült templom egyhajós. 
Felszentelése a kegyúrság – gróf Bolza József – kívánságára 1812. augusztus 12-
én, Szent Klára napján történt. 2012-ben, a templom 200 éves jubileumán új 
toronysisak készült a csonka toronyra.

Szarvas atalabbik evangélikus templomának felépítését a gyülekezet 
kisebbségben lévő magyar anyanyelvű tagjai vetették fel. A templom a város 
„keleti kapujában” 1896-1897 között épült a milleniumi fénykor idejében. 
Az építéshez felhasznált téglát a város határában, kezdetleges módszerekkel 
égették. A templomba betérő látogatókat meglepheti a díszítés gazdagsága, 
amely meglehetősen ritka a protestáns templomokban. A templom egész évben 
látogatható hétfőtől péntekig 08:00-tól 15:00-ig. Az épületet Francsek Imre építész 
tervezte, az építés vezetője pedig Popjak György szarvasi építész volt. A templom 
kerengője 44 méter, a templom tornya 67 méter magasságban van. A torony 
Szarvas város legmagasabb pontja.

EVANGÉLIKUS ÓTEMPLOM

SZENT KLÁRA
KATOLIKUS TEMPLOM

EVANGÉLIKUS ÚJTEMPLOM

Szarvas, Vajda Péter u. 2.

Szarvas, Szabadság út 34.

Szarvas, Szabadság út 70.



II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ

ZENEPAVILON

Ezredéves Emlék. Ezt a címet adta alkotásának Mihály Gábor szobrászművész. 
2000-ben, az államalapítás ezeréves évfordulóján avatták. Elhelyezése egyedi: 
Békés megye nyugati kapujában a 44-es út közúti hídja mellett a Holt-Körös 
medréből emelkedik ki. 10 méteres fémoszlopon áll a rézlemezből formált szobor: 
egy párnán a magyar korona, melyet – a kisebbik István-legenda szerint – Mihály 
és Gábriel arkangyal hoz  I. Istvánnak, államalapító királyunknak.

Az Ótemplom északi oldalán fekvő parkban állították fel - 1993-ban a II. 
Világháború áldozatainak emlékművét, Mihály Árpád szarvasi születésű 
szobrászművész alkotását. A magasba szökő kettős fatörzs – jelképes kapu – 
környékbeli akácokból készült, a zsindelyes tető az erdélyi templomok 
tetőformájának stilizált változata. A törzseken elhelyezett nagyméretű rézszegek 
fejére a II. Világháború katonai és polgári áldozatainak nevét vésték fel.

2014-ben készült el Szarvas megújult belvárosában az egyik legújabb közösségi 
tér, mely tavasztól kora őszig biztosít szabadtéri rendezvényeknek egyedi helyszínt.
Júniustól augusztusig a „Kis esti zene” programsorozat a hét minden napján 
várja a dallamok szerelmeseit. Házasulandók számára is kellemes és impozáns 
ünnepi helyszín a Zenepavilon.

Cervinus Teátrum Művészeti Nonprot Kft.
+36 66 311 464
www.cervinushaz.hu

Szarvas, Arborétum u. 1.

Szarvas, Vajda Péter u. 2.

Szarvas, Kossuth tér 3.

EZREDÉVES EMLÉK



A Munkácsy Mihály-díjas, Kiváló- és Érdemes Művész Ruzicskay György (1896 - 
1993) képzőművészeti gyűjteménye a szarvasi Erzsébet-ligetben található, a 
művész egykori alkotóházában. A festői környezetben álló kis házikóban egy, a 
festő műveiből összeállított állandó kiállítás, valamint a művész csaladjának 
néprajzi hagyatéka - a Kubinyi Ágoston Programnak köszönhetően- 2020-tól 
teljesen megújult formában várja a látogatókat. Mindezek mellett időszaki 
kiállítások keretében Ruzicskay György és a nyaranta megrendezésre kerülő 
művészeti táborok alkotásai  is bemutatásra kerülnek.

+36 66 312 042      +36  20 443 4755
www.szarvasimuzeum.hu

Az ország egyetlen működőképes, eredeti helyén fennmaradt szárazmalmát a 
Bolza család építtette 1836-ban.  Azért nevezik „száraznak”, mert meghajtása 
nem vízi erővel, hanem igaerővel történt. A zsindellyel fedett épület egy malom-
házból és egy óriási kerengősátorból áll, amelyben két-három ló vontatta körbe 
a nagy kereket. A századfordulóig takarmány és gabona magvakat őrölt, 1912-
62 között kölest hántolt, kukoricát és árpát darált, valamint heregubót fejtett. A 
malom 1972-73-ban restaurálásra került, majd 2010-ben újra működőképessé 
vált. Nyitvatartási időben  tárlatvezetéssel várják a látogatókat, a nyári 
szezonban pedig előre meghirdetett bemutató őrléseket rendeznek. Csoportok 
számára lehetőséget biztosítanak egyéni őrlési bemutatóra is.

+36 66 312 042       +36 20 443 4755
www.szarvasimuzeum.hu 

A kézműves házként működő, Szarvas határában álló tanyában a szalmafonás 
remekeit tekinthetik meg az érdeklődők. Láthatóak a magyar koronázási ékszerek 
szalmából készült, méretarányos másai, csipkenomságú szalmalegyező, meny-
asszonyi fátyol szalmával díszítve és sok más apróság. Ezen kívül egyedi 
gyöngyékszerek is kiállításra kerültek. Falusi vendégasztal keretében, a portán 
különleges, kemencében sült tésztaételek kóstolhatóak. A programhoz előzetes 
bejelentkezés szükséges. A porta füveskertjében több mint ötvenféle gyógy-és 
fűszernövény kapott helyet.

+36 20 524 1827
www.szalmaporta.hu

SÁRARANY SZALMAPORTA

SZÁRAZMALOM

RUZICSKAY ALKOTÓHÁZ

Szarvas, Erzsébet-liget „első körönd”

Szarvas, Ady Endre u. 1/1.

Szarvas, Ezüstszőlők III. külkerület 350.



A XIX. században épült szarvasi Szlovák Tájház tipikus elrendezése – nyitott hosszú 
folyosó- tisztaszoba- pitvar-konyha- hátsó szoba – belső kamra- korhű berendezési 
tárgyai által ismerhetik meg a látogatók egy módos szlovák parasztcsalád 
mindennapjait. A tisztaszobában az eredeti falfestés lett visszaállítva.  A tájház 
legértékesebb darabjai között tartanak számon egy Luther Mártont ábrázoló, 
zenélő képet, egy faragott bölcsőt, egy csuklós támlájú padot és a hímzett 
ködmönöket. A belső kamrában eredeti koromfestés látható.

+36 20 315 7392

A Dél-Tiszántúl természeti kincsei zöld szigetekként maradtak fenn a régióban, 
megőrzésük pedig a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság fő feladata. A 
változatos élővilág bemutatását az Igazgatóság hét tanösvénye, kerékpárutak, 
szakvezetéses túrák és a látogatóközpontok színes programjai segítik. A Szarvason 
illetve környékén pihenő vendégek nemcsak az Anna-liget és a Körös-ártér 
szépségeit csodálhatják meg, hanem akár a magyar puszta büszke madarát, a 
túzokot is megleshetik Dévaványán.

+36 66 313 855

  

Szarvason a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság  központja mellett került 
kialakításra a Körösvölgyi Állatpark, ahol a vendégek testközelből ismerhetik 
meg a Kárpát-medence egykor és ma honos, illetve jelenleg is terjeszkedő 
állatfajait. Az Állatpark lakói között védett és nem védett fajok egyaránt 
fellelhetők. A park legnagyobb attrakcióját az európai bölények jelentik, melyek 
a Maros és a Sárrét közti terület régmúlt élővilágát idézik, hiszen ma már 
Magyarországon sehol sem élnek vadon. Az Állatpark látogatóközpontjában a 
Körös-Maros Nemzeti Park természeti kincsei c. állandó kiállítás található.

+36 30 475 1789

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK

SZLOVÁK TÁJHÁZ

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK 
IGAZGATÓSÁG

KÖRÖSVÖLGYI ÁLLATPARK

Szarvas, Kálvin u 1.

Szarvas, Anna-liget 1.

Szarvas, Anna-liget 1.

www. kmnp.hu

www.kmnp.hu



Az ország egyetlen interaktív makettparkjában rendkívül részletgazdag, speciális 
technológiával készült makettek nem csak lélegzetelállító látványt, de interaktív 
élményt is nyújtanak látogatóinak Szarvason, az ország egyik legnagyobb 
arborétumában. A Mini Magyarország egy tökéletes kirándulóhely mindazoknak, 
akik egy helyen szeretnék megtapasztalni a budapesti Operaház Melis György 
áriájának varázslatos hangzását, a Jáki Templom gregorián énekét, vagy a gőzös 
vonatok ritmusos zakatolását. 

Magyarország legnagyobb arborétuma a Szarvas határában a Holt-Körös partján 
terül el összesen 82 hektáron. Gróf Bolza Pál a Körösök szabályozása után, az 1880-
as évek végén kezdte meg azt a nagyobb arányú telepítést, amely során sok 
növényritkaságot hozott, hozatott a világ számos tájáról. Az itt élő fásszárú 
gyűjtemény több mint 1600 féle növénykülönlegességből áll. A csodálatos 
térharmóniájú tájképi kert dús facsoportjai és nyírott gyepfelületei az év minden 
szakaszában üdítő élményt nyújtanak a természetet kedvelő látogatóknak, 
amelyet a tavaszi virágzás és az őszi lombszíneződés tesz varázslatossá. 
  

Szarvason már négy szabadulószoba közül választhatnak a rejtvények, nyomozós 
játékok szerelmesei. Az Arborétumban a több szinten zajló Viharzóna és a 
misztikusabb világot megjelenítő, részben újgenerációs pálya, az Árnyékvilág várja 
a kalandvágyó csapatokat, míg a belvárosban egy ódon hangulatú kihívással kell 
megbirkózniuk az Idő fogságában elnevezésű pályán. Az idei év újdonsága a 
Pandora, ahol a bűnök szelencéjét kell úja visszazárniuk a bevállalós játékosoknak. 
A szobák különböző nehézségi szintűek, félelmetes elemet nem tartalmaznak. A 
játékok 60, illetve 75 percesek, családoknak, baráti társaságoknak ajánlottak. A 
szabadtéri játékok kedvelőit várjuk a Tessedik kincse nyomában cí,ű pályára, a 
kisebb gyerekekkel érkezőknek pedig a Csodaösvény kalandtúrát javasoljuk. Ha 
vacsorával egybekötött nyomozós élményre vagy csapatépítésre vágytok, a 
LeBILINCSelő vacsora és a Ciao bella, avagy gyilkosság Szicíliában játékok közül 
választhattok.

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARKMINI MAGYARORSZÁG

SZLOVÁK TÁJHÁZSZARVASI ARBORÉTUM

SZABADULÓSZOBÁK

+36 66 312 344 
info@minimagyarorszag.hu
www.minimagyarorszag.hu

+36 66 313 344
www.pepikert.hu
pepikert@pepikert.hu

+36 70 547 2986   +36 70 389 8364   www.titkosszoba.hu 

Szarvas, I. kk. 9.

Szarvas, I. kk. 9.

Szarvas



SZARVASI VÍZI SZÍNHÁZ

Közép-Európa szívében, Békés megye kapujában 2011-ben létrehoztak egy 
Magyarországon egyedülálló építészeti csodát, a Szarvasi Vízi Színházat.
A Holt-Körös festői környezetében felépült noman stilizált várkastély és egy 
amteátrum szelíd ötvözetét idéző nyári játszóhely, amely minden este 
kulturális programokkal várja a szarvasiakat és a városba látogató 
turistákat. Hétvégenként nagyformátumú, zenés-táncos produkciókat 
láthat a közönség a Cervinus Teátrum, a Jókai Színház és a Magyar Teátrumi 
Társaság előadásaiból. A táj szépsége, a színház különleges atmoszférája és 
az előadások színvonala olyan kulturális élményt nyújtanak, melyeket 
mindenki meghatározó emlékként őrizhet egy életen át.

       www.viziszinhaz.huSzarvas, Pető utca 7-9. 

A szarvasi Tessedik Táncegyüttes 1968-ban Ruzs Molnár Ferenc vezetésével 
alakult meg. Céljául tűzte ki a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi 
tánchagyományainak őrzését, átörökítését. 1984-85-ben megkezdődött az 
utánpótlás nevelése. A Szlovák Tannyelvű Általános Iskolában néptánc oktatás 
kezdődött Csasztvan András vezetésével. 1991 óta művészeti iskola keretei 
között folytatódik ez a munka. Az együttes belföldön és külföldön egyaránt 
szép sikereket ért el. Többször nyertek fesztivált, nívódíjat, kiváló minősítést. 
Hivatásos táncosok, néprajzkutatók és néptánc oktatók kerültek ki az együttes 
tagjai közül. 

TESSEDIK TÁNCEGYÜTTES



+36 66 311 684
www.szarvasigyogyfurdo.hu 

Kajak és kenu kölcsönzési lehetőség:
Kajak-Kenu Vizisport és Szabadidő Club
+36 66 216 369
www.szarvas-kajak.hu

Kerékpár kölcsönzési lehetőség: 
Tourinform Szarvas
+36 66 311 140
www.visitszarvas.com

Körösparti vendégházban pihen? Aktív pihenésre érkezett a városba? 
Csoportosan üdül Szarvason? A Szarvasi Gyógyfürdőt ne hagyja ki programjai 
közül. A gyógyfürdő fedett sport-, tan- és pezsgőmedencékkel, török hangulatú 
gyógyvizes medencékkel, szaunákkal, szoláriummal várja kedves vendégeit. 
Családias hangulatú fürdőnkben a forró nyári napokon árnyas zöldterület, 
napozóterasz nyújt felfrissülést. Rosszabb időjárás esetén fedett medencéink-
ben kapcsolódhat ki. Fürdőnkben Ön és gyermekei is biztonságosan 
strandolhatnak, pihenhetnek. A Szarvasi Gyógyfürdő egész évben várja 
vendégeit.

Szarvas és környéke számos útvonalat kínál a kerékpár- és gyalogtúrázók számára. 
A túraútvonalak által bepillantást nyerhetnek a túrázók a Hármas-Körös 
vadregényes környezetébe és segítenek megismerni hazánk ötödik legnagyobb 
állóvizének, a Szarvas-békésszentandrási Holt-Körös természeti értékeit. A szarvasi 
Tourinform irodában elérhetőek kerékpártúra-útvonalakon és gyalogtúra-
útvonalakon való tájékozódást megkönnyítő térképek.
  

A Körös-holtág vadregényes kiságain lehetőség van bérelhető kajakokkal vagy 
kenukkal felfedezni a természet titkos világát. A szerencsés túrázók különleges 
hal- és vízimadár fajokkal, teknősbékákkal, csodálatos növényvilággal 
találkozhatnak a kirándulás során. A vendégek a vízitelepen bérelhetnek 
maguknak megfelelő sporteszközt és végigevezhetik a holtág 15 kilométeres, 
Szarvas-békésszentandrási szakaszát a szivornyától a duzzasztóig.

SZARVASI GYÓGYFÜRDŐ

KERÉKPÁRTÚRÁK

VÍZI TÚRÁK

Szarvas, Kossuth utca 23.

Szarvas

Szarvas, Erzsébet-liget



A 37 éve üzemelő Katalin II. sétahajó, a Dél-alföldi régió szívében egész nyáron 
várja az idelátogatókat. Az érintetlen környezet, a Holt-Körös nyugodtsága és 
gazdag élővilága hozzájárul, hogy egyedi élményekben vegyenek részt a 
kalandvágyó turisták. A hajóskapitány - Demeter István - tengerészként 
ismerkedett meg a hajózás rejtelmeivel. Később saját vállalkozásában 
teljesedett ki különleges humora, érdekes történetei, lelkes hozzáállása, amely 
egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy emlékezetes élményekkel gazdagítsa a 
kirándulást.

+36 20 230 489

A 87 éves „Boglár” motoros sétahajón közel egy órás hajózás keretében 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők a szarvasi Holt-Körös vízi élővilágával, 
valamint a város nevezetességeivel. Felszállás két helyen is lehetséges: az 
Arborétumban és a szarvasi közúti híd lábánál található Szent Korona kikötőben. A 
hajón büfé is üzemel, így a fedélzetről a látogatók koktéllal a kézben 
csodálkozhatnak rá a környék szépségeire. Egyéni és csoportos megkereséseket, 
valamint rendezvények (esküvő, születésnap, céges rendezvény stb.) 
lebonyolítását is vállaljuk. A biztonságról szakképzett matrózaink gondoskodnak.

+36 70 442 8939      +36 20 939 4604

www.koroshajo.hu

KATALIN II. SÉTAHAJÓ

BOGLÁR SÉTAHAJÓ

SÁRKÁNYHAJÓZÁS

www.katalin2.hu

Nemzetközi versenyeken tapasztalatot szerzett kormányosok segítségével 
barangolhatják be a Holt-Köröst az idelátogatók. A Körös Dragon Egyesület kettő, 
egyenként 21 fő befogadására alkalmas hajóval várja azokat, akik szabad-
idejüket aktívan kívánják eltölteni. Kiválóan alkalmas gyermek csoportoknak ez a 
vízi jármű, hiszen a csoport együtt marad a program ideje alatt. A vízről nézhetik 
meg városunk több jellegzetes épülettel szegélyezett Körös-parti szakaszát, 
valamint betekintést nyerhetnek a városi szakasz élővilágába. Osztálykirándulók, 
csapatépítő rendezvények, családi rendezvények és a teljesítmény túrák kedvelői 
ne hagyják ki ezt a különleges lehetőséget.

Körös Dragon S.E. Szarvas

+36 20 982 7243      +36 30 627 8548



Szarvas és térsége Békés megye nyugati 
részén terül el. A város határában található 
a milliónyi természeti élményt rejtő Körös-
holtág, mely a térség kedvelt fürdő és 
horgászhelye. A holtág hazánk legna-
gyobb állóvizei közé tartozik, gravitációs 
úton történő folyamatos vízcserének kö-
szönhetően vize tiszta. Hossza 29,3 km, a 
meder szélessége 70-100 m, a legnagyobb 
mélysége 3-3,6 m között változik. A rend-
szeres haltelepítések elősegítik az őshonos 
halfajok mint a ponty, a süllő, a csuka, a 
harcsa, a balin és a különböző keszegfélék 
természetes arányának fenntartását.  A 
folyó az errefelé népszerű “félszigetek”, 
zugok-Bikazug, Nyúlzug, Szappanos-zug, 
Maczózug, Mangolzug-mentén kanyarog. 

HORGÁSZAT

FÖVENYSTRAND
A Holt-Körös partján lévő fövenystrand Szarvas egyik legfrekventáltabb helyén 
akár gyalogosan is könnyedén elérhető. A strand teljes hosszúságában alkalmas 
a fürdésre, homokos meder-fenékkel rendelkezik. A strandhoz büfé, öltöző és 
mosdó is tartozik, így minden adott a kellemes kikapcsolódáshoz.  A strand 
ingyenesen látogatható. 

Szarvas,  Üdülősétány 720 hrsz.



Romos állapotában is jelentős látnivaló a Batthyány-Geist kastély Kondoros 
határában, vagy ahogy akkoriban hívták Csákon. A kétszintes vadászkastélyt 
Batthyány László építette romantikus stílusban, 1844 és 1851 között feltehetően 
Ybl Miklós és Pollack Ágoston tervei alapján. Csákón alakult meg a történelmi 
Magyarország első hivatalos vadásztársasága, az Alföldi Vadásztársulat. A 
kastély felújított parkjában találhatóak a legidősebb kondorosi fák, közöttük a 
legendás Batthyány fa is, melyet 1848-ban az első felelős magyar miniszterelnök 
gróf Batthyány Lajos ültetett. Mára már csak a csonkja maradt meg a fának, 
mely ma is látható az épület keleti homlokzatának közelében. 2020. évben 
megtörtént a Jézus Szíve Kápolna külső-belső felújítása, mely a maga 
csendességében és ékszerdobozszerű szépségében a csendes elvonulás, a 
múltra és az ősökre való emlékezés helyévé válhat.

1740 óta várja vendégeit, a hatalmas puszta nyolc út találkozásánál épült 
Kondorosi Csárda, mely több, mint egy csárda, maga a történelem! Legendák 
szövedéke! E rég múltat idéző Kondorosi Csárda falai között bujdosott egykor 
Rózsa Sándor, a nevezetes betyár, de olyan művészek is a történelem részévé 
tették, mint Arany János vagy Erkel Ferenc. Ma, közel háromszáz évvel később 
még mindig állnak a régi falak, modern konyhája tűzhelyein pedig most is készül a 
betyárok kedvence. A Kondorosi Csárda nemcsak kiváló ételeiről messze földön 
híres étteremként, hanem csárdamúzeumként is működik. Az itt elhelyezett gyűjte-
mény képet ad az egykori híres betyárok életéről, a legújabb fejlesztéseknek 
köszönhetően a helytörténeti gyűjtemény tovább bővült, a csárdamúzeum pedig 
interaktívvá vált. A nevezetes Kondorosi Betyár Napokat minden évben a Csárda 
melletti téren rendezik, idén 2022. július 15-16-án.

Kondoros újratelepítésében és fejlődésében fontos szerepet játszó Geist 
családról kapta nevét, a város központjában található tavat körbe ölelő sétány. 
Egy új gyalogoshíd kialakításával, pedig látogatható most már a sziget is. A 
szabadidő hasznos eltöltését szolgálja, a tó környezetében létesített 
Betyárkaland Játszótér és sportpark eszközeinek használata, valamint a Szlovák 
Táj- és Alkotóház kiállításának megtekintése. Ezen kívül mód nyílik kisebb-
nagyobb csoportok számára szabadtéri bográcsos főzésre, esti szalonna-
sütésre, kibővítve ezzel a már meglévő helyi turisztikai szolgáltatásokat.

BATTHYÁNY-GEIST KASTÉLYKERT
ÉS JÉZUS SZÍVE KÁPOLNA

KONDOROSI CSÁRDA
ÉS CSÁRDAMÚZEUM

GEIST SÉTÁNY 
A VÁROS SZÍVÉBEN

Kondoros

Kondoros, Hősök útja 23.

Kondoros
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Tourinform irodánkban azért dolgozunk, hogy teljessé és 
feledhetetlenné tegyük az Ön utazását. Irodánkban naprakész 
turisztikai információt kaphatnak látnivalókról, programokról, 
szálláshelyekről, szolgáltatásokról, éttermekről, cukrászdákról, 
helyi termékekről. Vásárolhatnak kisebb ajándéktárgyakat, 
képeslapokat, illetve hozzájuthatnak várostérképhez, helyi 
kiadványokhoz. Szolgáltatásainkhoz tartozik kerékpárok, illetve a 
10 fős városnéző kisbusz bérbeadása, csoportok számára - 
igény szerint - idegenvezető kiajánlása továbbá megvásárolhatja 
színházjegyét a nyári Vízi Színházi előadásokra.

+36 70 312 7903                                      +36-66/311-140
info@visitszarvas.com
Szarvasi Tourinform                   

www.visitszarvas.com
visitszarvas

Menetrenden túl egyedi útvonalon is bérelhető!

BÉRELHETŐ KERÉKPÁROK
SZARVASON!
Fedezzék fel kerékpárral a térségben
található természeti kincseket!

10 SZEMÉLYES
VÁROSNÉZŐ KISBUSZ

Szarvas, Szabadság út 32. 



Neked ajánljuk
LÁTNIVALÓK

SZÁL LÁSHELYEK
SZOLGÁL TATÁSOK

É T T ERMEK



SZÁRAZMAM
Szarvas, Ady Endre utca 1/1.

+36 66/216 609
+36 20 443 4755

Szarvas, Vajda Péter utca 1.
+36 66/216 608    +36 20 443 4755

www.szarvasimuzeum.hu

SZARVASI
TESSEDIK SÁMUEL MÚZEUM

ZICSKAI
ALTÓHÁZ
Szarvas, Erzsébet-liget
+36 66/312 042      +36 20 443 4755  





Ki ne ismerné az ország legnagyobb arborétumát, ahol a szép facsoportok és gyepfelületek, 
kanyargós sétautak várják az év minden napján a természetkedvelő látogatókat. Azt viszont 
kevesebben tudják, hogy számos program és szolgáltatás teheti változatossá a kirándulást, mind 
koncert, kerékpáros szakvezetés, vagy éjszakai túra. A Varázstanya interaktív botanikai kiállítása, a 
kaktuszokat, teknősöket és ásványokat bemutató üvegház, a Meteorológiai épületben lévő Agrár 
kaland kiállítás, valamint a kiszabadulós játékok esős időben is tartalmas programot kínálnak. 
Élményekben gazdag lehet a kirándulás, ahol a gyerekek az új ökojátékparkban, valamint a 
Csodaösvény kalandtúrán vehetnek részt. Érdemes több napra tervezni a kirándulást a Pepi-
kertben, hiszen a kert közepén található Vendégházban szállás is igényelhető. Ekkor jut idő egy 
hosszabb parkerdei sétára, megtekinthető a Tündöklő kövek kiállítás, és a bibliai gyógynövény és 
fűszerkert érdekességeit sem hagyhatják ki. A hegyi mamutfenyő, az óriás kocsányos tölgyek, a 
ciprusok és liliomfák kertjébe minden évszakban akad látnivaló!

pepikert pepikert
5540 Szarvas, I.k.k. 9.        +36 66 312 344       pepikert@pepikert.hu      www.pepikert.hu



Szarvason, a történelmi Magyarország mértani közepén található Mini Magyarország makettpark 2013. 
áprilisában nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt és azóta évről-évre növekvő sikerrel  fogadja 
látogatóit.  A makettpark hazánk, Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Őrvidék (Burgenland) történelmét, 
hagyományait, építészeti nevezetességeit mutatja be.  Közel száz épület között barangolva több száz 
év történelmi hagyománya, építészete és neves eseményei elevenednek meg a szemünk előtt. Az 
ország egyetlen interaktív makettparkja diákok és pedagógusok számára egyaránt kötelező program 
rendhagyó tanórákhoz, kihelyezett tanítási napokhoz, egy vagy többnapos osztálykirándulásokhoz 
egyaránt. Megcsodálhatóak még a több mint 600 méternyi mini vasúti sínen, alagutakon, hidakon, 
viadukton átkelő mini mozdonyok – melyeket a látogatók indíthatnak gombnyomással - és a mini 
Dunán, illetve a mini Balatonon ringatózó vitorlás makettek. A közel 100 építészetéről, történelméről, 
földrajzi elhelyezkedéséről híres épület, kastély, templom, vár, állomásépület rejt mozgó vagy hangzó 
meglepetést. Az év minden szakaszában varázslatos élménypark és a Szarvasi Arborétum tökéletes 
kirándulóhely gyerekes családok és felnőttek számára is egyaránt.

            

TERMÉSZET, KULTÚRA, TÖRTÉNELEM EGY PONTBA SŰRÍTVE

Szarvas, I. k.k. 9.      +36 66 312 344     info@minimagyarorszag.hu      www.minimagyarorszag.hu      facebook.com/MinimagyarorszagSzarvasI I I I

 2022 ÉVI PROGRAMJAINKBÓL:      június 25. - Múzeumok Éjszakája    július 10. - Mini Mozdonyok Nagy Napja    I



”BOGLÁR” SÉTAHAJÓ Április közepétől október végéig várjuk a 
sétahajózás iránt érdeklődőket, akik a 
közel egy órás út keretén belül 
szeretnék megismerni a szarvasi Holt-
Körös vízi élővilágát, valamint a város 
nevezetességeit. 

Bejelentkezés szükséges!
 

Egyéb szolgáltatások:

motorcsónakázás, kerékpárkölcsönzés,
SUP-bérlés
 
Beszállási lehetőségek:

   Szent Korona kikötő
   Arborétum kikötő

Bővebb információ:
Telefon: +36 (70) 442-8939 vagy +36 (20) 939-4604

koroshajo@gmail.com   Www.koroshajo.hu   facebook.com/setahajoboglar



A Körösvölgyi Állatpark legnagyobb látványosságai az európai 
bölénnyek, a jávorszarvasok és a farkasok jelentik, mely fajok hazánk 
régmúlt élővilágát idézik elénk. Szarvason a 26 hektáros Anna-
ligetben sétaút mentén került kialakításra közel 40 madár- és 
emlősfaj kifutója, így a látogatók testközelből gyelhetik meg őket. 
Az Anna-ligetben megtekinthető gímszarvas, dámszarvas, őz,róka és 
vaddisznó is, melyek ismert fajnak számítanak, óvatosságuk miatt 
mégis ritkán találkoznak velük a természetjárók. A kialakított vizes 
élőhelyen többek között nyári lúd, nagy lilik, fütyülő és barátréce él. 
Az Állatpark fajainak megismerését túravezetés, látványetetés és 
zoopedagógiai foglalkozás is segíti. A látogatóközpontban három, 
összesen 7000  liter térfogatú akváriumban a Körösök és a Tisza 
jellemző halfajai kerülnek bemutatásra. Az aktív pihenés kedvelőinek 
kerékpár- és kenukölcsönzési lehetőség áll rendelkezésre. A fotózás 
szerelmesei pedig erdei fotólest bérelhetnek.

Szarvas, Anna-liget 1. 
+36 30 475 1789

korosvolgy@kmnp.hu

www.kmnp.hu/hu/korosvolgyi-allatpark

   korosmaros        korosmarosnemzetipark 

Körös-maros
Nemzeti Park
Igazgatóság

Körösvölgyi
Állatpark











Egy hy Szarvas,
ah minden ado a tökéletes  kikapcsódáshoz!

ARANYSZARVAS

4 LUXUS LAKOSZTÁLY

17 APARTMAN
KÖZVETLEN KÖRÖS PART

M E D E N C É K 



DÉLKELET-MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB NYARALÓHÁZ KÍNÁLATÁVAL 
VÁRJUKA PIHENNI VÁGYÓKAT A HOLT- KÖRÖS PARTJÁN SZARVASON ÉS 
BÉKÉSSZENTANDRÁSON! KÖZVETLEN VÍZPARTI NYARALÓHÁZAINK KÜLÖNBÖZŐ 
KOMFORTFOKOZATÚAK ÉS FÉRŐHELYŰEK. ÍGY AKÁR PÁRBAN AKÁR EGY 
NAGYOBB BARÁTI TÁRSASÁGGAL ÉRKEZNE, MI A SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK!

+3 6 2 0 /5 6 1 8 9 4 2 
i n foko ros p a r t i ny a r@ gma i l .com
www.ko ros p a r tonny a ra l unk .hu

www.ko ros p a r ton te l e l unk .hu
                  



A panzió Szarvason a városközpontban található. A külső és belső kialakításában egyaránt 
elegáns, ízlésesen, színvonalasan berendezett panzió szeretettel várja az átutazó, valamint 
a városba érkező turistákat, üzletembereket, bel- és külföldi vendégeket.
A három csillagos panzióban 2 db lakosztály, 2 db családi szoba, és 7 db kétszemélyes 
szoba található. A földszinten klimatizált kávézó áll a vendégek rendelkezésére.
Személygépkocsival érkezők részére a belső udvaron zárt parkoló biztosított.

     Hotel Lux, located in the centre of Szarvas, welcome both foreign and domestic tourists 
and business travellers. It offers 2 suites, 2  and 7 double rooms with stylish family rooms
interiors and neat decor. There is airconditioned bar and a 20 person conference room. 
There is airconditioned bar and off street parking is available.

Szarvas, Szabadság út 35.   +36 66 313 417   +36 20 396 2657   www.luxpanzio-szarvas.hu

Lux Panzió - Hotel Lux



Háromszintes nyaraló a Holt-Körös 
partján, 45 férőhellyel. A földszinten 
található konyha ebédlővel, szinten-
ként nappali Tv-vel. Az udvaron 
grillezési lehetőség.

17 férőhelyes üdülő a Holt-Körös part-
ján, zárt udvarral.  Kiválóan alkalmas 
családi, baráti üdülésre és céges 
rendezvények lebonyolítására. A 
földszinti 60 fős rendezvényterem, 
teljesen függetlenül használható az 
emeleten elhelyezkedő szobáktól, ahol 
konyha és társalgó is van. Az udvaron 
lehetőség van szabadtéri sütésre, 
főzésre.

 

A tábor közvetlenül a Holt-Körös 
partján fekszik, elsősorban általános 
és középiskolás csoportokat várunk. 17 
faházban 83 férőhely, valamint a zárt 
udvarban sátorozási, sportolási, 
horgászati lehetőség van. Tálaló-
konyhánkon étkezést is tu-dunk 
biztosítani vendégeinknek.

+36 20 584 4242                  tabor@szarvas.hu                  www.szarvasiudulok.hu

ifjúsági üdülő ifjúsági vendégház ifjúsági tábor

5540 Szarvas, Üdülő sétány  10. 5540 Szarvas, Üdülő sétány  12. 5540 Szarvas, Erzsébet liget



ESKÜVŐ- &
RENDEZVÉNY

SZERVEZÉS

SZARVAS VÁROS SZÍVÉBEN,
A KÖRÖSÖK ÖLELÉSÉBEN

19 FÉRŐHELYES SZÁLLÁSUNKKAL
VÁRJUNK A PIHENNI VÁGYÓ VENDÉGEINKET,

VALAMINT KELLEMES, HANGULATOS ÉTTEREMÜNK
 DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ, FOLYTON BŐVÜLŐ

KÍNÁLATTAL VÁRJA AZ ERRE LÁTOGATÓKAT.

5540 Szarvas, Szabadság út 16/2.     +36 70 331 4000     +36 66 215 230     delicatesbistro@gmail.com      www.mokkaszarvas.hu

MOKKA ÉTTEREM 
RENDEZVÉNYHÁZ
ÉS PANZIÓ
S Z A R V A S







Szarvason, a Vízi Színház mellett.

Szarvas, Pető u. 7.      +36 20 525 8831       szepareszarvas.hu

A Holt-Körös partján, gyönyörű környezetben,
széles borválasztékkal

várjuk kedves vendégeinket!

Látogasson el hozzánk
és élvezze a gasztronómia sava borsát

panoráma teraszunkon!
Fedett kerthelyiségünkben

vállaljuk rendezvények lebonyolítását!

Házhoz szállítással is!

GOURMET BURGEREK
prémium alapanyagokból

PIZZÁK ÉS ÓRIÁSPIZZÁK

FRISSENSÜLTEK   SALÁTÁK   TORTILLA
HOT-DOG     ÓRIÁSPALACSINTA



Szarvas, I. ker. 6.           +36 66 311 164           +36 20 395 9683            www.halaszcsarda-szarvas.hu

Szarvason a város nyugati kapujában, a Holt-Körös hídjánál, közvetlenül a Körös partján, hangulatos parti kerthelyiségben várjuk kedves vendégeinket. Szállás, valamint 
horgászási- és vízi sportolási lehetőség, illetve szállóvendégek részére külön zárt parkoló áll rendelkezésre. A magyaros, házias, bő ételválasztékból mindenki 
kiválaszthatja a kedvére valót.

    Located on the western side of the town, directly on the waterfront Fischerman Restaurant offers a memorable outside dining experience. Lodging, fishing and 
watersports are also avaible at our establisments, as well as off street parking for our guests. There is something for everyone on our menu of Hungarian-style, home-
made dishes.



Több mint egy Csárda!
Maga a történelem, hiszen 1784 óta várjuk vendégeinket!
Reméljük, hogy utunk az Önök útja is, hiszen kiváló konyhánk 
mellett múzeumunkkal és turisztikai programokkal várjuk a 
betyárság hagyományaira és a gasztronómia élvezetére 
fogékony látogatókat. 

Kondoros Inn So much more than an inn!
It is history itself as the inn has been serving guests from 1874. We 
hope you will join us as, in addition to our excellent cuisine, we 
offer exhibits and culinary programs to those interested in 
outlaw culture.
 

5553 Kondoros,Hosök útja 23.
Tel:/Fax: +36 66 388 910
www.kondorosicsarda.hu
kondorosicsarda@gmail.com

Csíki

Csabacsűdi-



CÍM: SZARVAS, DEÁK FERENC UTCA 9.
NYITVATARTÁS: HÉTFŐ-VASÁRNAP 06:00-22:00

TULAJDONOS: DARIDA ISTVÁN
ÜZLETVEZETŐ: DARIDA PÉTER FŐSZAKÁCS: FEHÉR ZSOLT

DARIDA.PETI@GMAIL.COM

+36 66 400 410     +36 30 43 03 789

ÉTTEREM & PANZIÓ***

BOGRÁCSOS ÉS A'LA CARTE ÉTELEK HELYBEN ÉS KISZÁLLÍTVA IS! 
HANGULATOS KERTHELYISÉG,

UDVARIAS KISZOLGÁLÁS.
CSOPORTOKNAK KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT  IS!
WWW.VADI.HU

VENDÉGLŐNK KÖZVETLEN SZOMSZÉDSÁGÁBAN TALÁLHATÓ 
PANZIÓNK 18 FŐ BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS. 2 ÁGYAS 
SZOBÁKKAL VALAMINT 5 FŐS CSALÁDI APARTMANOKKAL VÁRJUK 
KEDVES VENDÉGEINKET, GYEREKBARÁT, FEDETT KERTI TERASSZAL.







EGYEDI, KÉZZEL KÉSZÜLT CSOKOLÁDÉK, BONBONOK, TRÜFFELEK
SZÉLES ÍZVÁLASZTÉKBAN, PRÉMIUM ALAPANYAGOKBÓL

MŰHELY NYITVA TARTÁS: ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN,
ILLETVE A FACEBOOK OLDALON MEGHIRDETETT NAPOKON.

+36 70 6363 635

5551 Csabacsűd,
Szabadság u. 57.

www.andrasgazdasag.hu 

Válaszd
a természetes

minőséget!



Horgászbolt
Sporthorgász Egyesület

SUPBÉRLÉS KISZÁLLÍTÁSSAL

NAPI BÉRLÉS
ÉLMÉNYEVEZÉS
TÚRAVEZETÉSSEL
A KÖRÖSÖKÖN

SUPer Szarvas

superszarvas

superszarvas@gmail.com









Múzeumok éjszakája
Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum,

Mini Magyarország makettpark
Szarvas - 2022. június 25.

Kondorosi Betyár Napok
Kondoros -  2022. július 15-16.

Sándor Tamás Emlékverseny
Szarvas - 2022. július 16.

XXV. Kenumaraton
Szarvas - 2022. augusztus 6.

Idénynyitó Töltöttkáposzta-főző
és Kolbászkészítő verseny
Szarvas - 2022. október 8. 

Bemutató őrlés a Szárazmalomban
2022. augusztus 20.

XXIV. Szarvasi Szilvanapok
Szarvas - 2022. szeptember 9-10-11.

IV. Körös-körül a Körös körül Futófesztivál
Szarvas - 2022. szeptember 18.

www.visitszarvas.com

Kiadja: Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft.
5540 Szarvas, Szabadság út 32.
www.visitszarvas.com   www.csodasmagyarorszag.hu
info@visitszarvas.com   +36 70 312 7903

Szerkesztők: Hamzáné Szécsi Ágnes, Roszik-Varga Annamária, Tóth Eszter
Kiadványterv: TSgraka - www.tsgraka.hu
Fotók: Valló Zoltán, Babák Zoltán, Gaál Roland, Czesznak Zsolt,
Rácz Csaba, Zengo Kft.

XXV. Aratónap és Kárpát-medencei
Nemzetiségi Nap

Ezüstszőlő - 2022. július 16.


