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Alföld Slow
Csend, nyugalom, béke.
Legfőbb értékünk a föld,
mely maga az élet.
Az Alföld Slow Egyesület 2018-ban alakult
10 békési település összefogásával, annak
érdekében, hogy az értékeinket,
hagyományainkat megőrizzük, és
megmutathassuk a jövő generációi
számára.
Célunk az élhető és fenntartható
települések hosszú távú működtetése.

Almáskamarás
Almáskamarás német nemzetiségű település
Békés megye déli részén, 1844-ben alapították
(2019-ben 175 éves), de már 1418-ban említik
a mellette lévő 3 települést (Bánkút, Kunágota,
Nagykamarás).

Látnivalói között említhetjük az Ország kemencéjét, a parkot
és díszkutat, a Szent Vendel-templomot, a gót betűs sírköveket a temetőben. A templomkertben található emlékmű a kitelepítettek és a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak emlékére.
A temetőben pedig a teljes névsor olvasható az itt felállított emlékművön. Számos műemlék épülettel is rendelkezik (polgármesteri
hivatal, iskola, óvoda épülete, könyvtár).
Híres szülöttje Károlyi Bernát (1892. június 19.) ferences szerzetes pap, vértanú.

Csabaszabadi

Csabaszabadi Békéscsaba mellett található, a
megyeszékhely külterületi lakott helye volt, az egykori gerendási legelő településrész 1993. július 1jével kapott önálló közigazgatási státuszt, községi
rangot.
Számos látnivalóval rendelkezik, mint például a
klasszicista stílusú Beliczey-kastély, a hozzá
tartozó 2 hektáros kastélypark öreg tölgyfáival
és a 120 éves szomorú törpe tujával.

Szelekovszky László fafaragó
Csabaszabadiban megtalálható
munkái többek között a Beliczey
emlékkapu, a település szimbólumává vált Harangláb, valamint a
Millecentenáriumi emlékparkban
található kopjafák is, de a tanyai
tanítók emlékfala előtt található a
Kisiskolák emlékére és a Beliczey
család emlékére állított díszített
oszlop is.

Itt tekinthető meg a
különleges faragványa is,
mely az egykori Arad,
Békés és Csanád történelmi vármegyék közös határát jelző Hármashatárhalmon található (jelenleg
Csanádapáca, Medgyesbodzás,Csabaszabadi közigazgatási határán),egy 6,5
m magas díszesen faragott
emlékoszlop.
Közkedvelt a Horgásztó is.
A 4432-es út mentén áll
még az Alföldi Első Gazdasági Kisvasút állomásépülete, amely egykoron a régi
posta épülete is volt, jelenleg magántulajdonban van.

Csorvás

Csorvás Békés megye nyugati részén található. Már
az 1150-es években templomos falu volt, 1997-ben
tárták fel a középkori templomot. 1456-ban említik
először Csorvást, amikor V. László Hunyadi Jánosnak adományozta a falut. A XX. század fordulóján
alakult ki a település utcáinak sakktáblaszerű rendszere, amely a mai napig jellemző Csorvásra. 2005.
július 1-jétől város.

Látnivalói között 3 templomot és
egy imaházat is találunk, emléket
állítottak a világháborúkban elesett
katonáknak, illetve Trianonnak és
a Millenniumnak is. Itt is találhatunk egy kastélyt, a Rudolf-majori
Wenckheim kastélyt, valamint
magtár- és malomépületeket,
magyar és szlovák parasztházakat.
Hazánk egyik legritkább és legveszélyeztetettebb növényének, a
volgamenti héricsnek is (Adonis
Volgensis) lelőhelye Csorvás.

Védett épület Mészáros
Endre, a csorvási csodadoktor háza is, aki az
1800-as évek végén tette
híressé a települést.
Kiemelt fontosságú a Hudák Család Kézi Szövő
Műhelye, ahol népi szőttesek, valamint ebből készült
viseletek tekinthetők és vásárolhatók is meg.
Járt a településen Bartók
Béla (nagyszülei itt lettek
eltemetve, szülei itt esküdtek), Munkácsy Mihály, aki
itt festette a Búsuló betyár
című festményét.
Több szálláshely is található Csorváson.

Doboz
A Békéscsabától 13 km-re fekvő Dobozt már
1075-ben említik a krónikák, I. Géza kondásai
laktak itt. 1138-ban már a méhészkedést is lejegyezték.

Turisztikailag is vonzó településen található a 3,7 hektáros
Wenckheim kastélypark, és
benne a Szent Kereszt kápolna és kripta.
A Kossuth téren látható a
Wenckheim család egykori
vadászkastélya (ma iskola),
illetve található még itt Ybl
Miklós által tervezett magtár,
de kiemelkedő a barokk Református templom is.
A népi mesterségeknek a helyi
Közösségi Ház ad otthont.

Járt itt Bartók Béla népdalt
gyűjteni, Kozmutza Flóra (Illyés
Gyula felesége), aki pszichológiai
vizsgálatot végzett a falusi nincstelen gyermekeken, mely a Lélek
és kenyér című Illyés regényben
részleteiben megtalálható.
A Kettős-Körös Doboz határán
folyik át. Ide tartozik Szanazug,
ahol a Fehér- és Fekete-Körös
folyik össze, ahol szabadstrand,
szépen kiépült üdülőtelep várja a
vendégeket. Lehetőség van
szálláshelyeket igénybe venni.

Gyula
Gyula az ország egyik
legkedveltebb fürdővárosa, a Dél-Alföld turisztikai
központja. A 30.000 fős település a
Fehér-Körös partján, a román határ
mellett fekszik. Története egészen
a 14. századig vezethető vissza,
első okleveles említése 1332-re
tehető.
Az ötcsillagos minősítésű Gyulai
Várfürdő mellett a történelmi, kulturális és gasztronómiai örökség is
vonzó turisztikai célponttá teszi a
várost. A fontosabb látnivalók között
szerepel a középkori téglavár, az
alföldi úri családok és cselédség
életét interaktív eszközökkel bemutató Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont, a Himnusz zeneszerzőjének szülői házából kialakított
Erkel Ferenc Emlékház, valamint a
Magyarországon egyedülálló módon
a 19. századi kisnemesi életet
reprezentáló Ladics Ház, de nem
szabad kihagyni hazánk második
legrégibb cukrászdáját, a Százévest
sem. A mediterrán hangulatú belvárosban és környékén számos múzeum, kiállítóterem, a város soknemzetiségű mivoltát tükröző vallási
imahely és több csodaszép park is
található.

A fürdőváros gasztronómiai termékei közül egyértelműen a hungarikumok közé sorolt gyulai
kolbász a legismertebb, de kiemelkedő minőségűek a díjnyertes gyulai pálinkák és a kézműves csokoládék is.
Újdonságként megjelent a palettán a Viharsarki Sernevelde
sörkínálata és a város peremterületén található Gyulavári kastély saját biosöre.
Gyula a fesztiválok városa is,
hiszen az év minden szakaszában különleges rendezvények
várják a látogatókat, legyen szó a
Pálinka-fesztiválról, a Kézműves
Sörfesztiválról, a Végvári Napokról vagy a Várszínház nyári szabadtéri évadáról.
Mindezek mellett számos további
látnivaló, program, vendéglátóhely, valamint a szálláshelyek
széles választéka várja a vendégeket Gyulán.

Kétegyháza
Kétegyháza Békés megye dél-keleti részén, a
Körös-Maros Nemzeti Park szomszédságában,
kunhalmokkal körül ölelt település. Kétegyháza
1742-ben az Andrássy család birtokába került,
akik a gyulavári uradalmuk központjává tették.
A kastély helyi védelem alatt álló
parkjában fekszik a klasszicista
stílusú Andrássy-Almásy-kastély.
Az egykori kastély megújítása
Ybl Miklós tervei alapján készült
el. A patinás épületekben kialakított termek kiválóan alkalmasak
rendezvények, konferenciák leboImmár évtizedes hagyományolítására. A fő épületben találha- nyokra tekint vissza a teletó családbarát szállodai rész ké- pülés legnagyobb nyári rennyelmes körülményeket biztosít az dezvénye a Kétegyházi Kulidelátogató és pihenni vágyók szá- turális Napok, vagy ahogyan
mára. Ebben az épületegyüttesben a legtöbben ismerik a Pogátalálható a Mezőgazdasági Szak- csa Fesztivál.
iskola, melynek épületszárnyában A változatos programsorozat
igazi kuriózumnak számít a Mező- igen kedvelt a helyiek és az
gazdasági Gépfejlődéstörténeti
idelátogatók körében is. A
Gyűjtemény.
közelben található a SteigerA román nemzetiség néprajzi érté- vald Lovasiskola és Tanyakeit a jellegzetes XIX. századi por- múzeum, mely lovaglásra és
tán fekvő Román Tájház mutatja különböző kültéri szabadidős
be. 2014 óta a település helyi érté- programokra ad lehetőséget
keinek otthont adó Gyűjtemények az érdeklődőknek.
Háza várja a látogatókat.

Kondoros

A Békés megye szívében található Kondoros hagyományos
alföldi ételeiről, a betyárokról, csárdájáról ismert kisváros. A
békési kisváros rajongói méltán ragasztották állandó jelzőként
a település nevéhez: Kondoros a legendák földje.
A város története, területe tele van misztikummal, csodával és
legendával.

A Békéscsaba és Szarvas között fekvő kisváros történelmét meghatározza
a híres kondorosi csárda és az ott
féktelenül mulatozó, hol rejtekeiben
megbúvó hírhedt betyárok története.
A betyárok megfigyelésére zsandárlak1875-ben alapították meg a mai
tanya is épült a csárdával szemben. Az
épület ma a Városháza, az önkormány- Kondorost. Petőfi István (Petőfi
Sándor öccse) csákói gazdatiszt a
zati hivatal székhelye.
A nyolc út találkozásánál, 1740 körül település újratelepítésében fontos
megépült Csárda vendégfogadó posta- feladatot töltött be, hiszen az új közállomás volt, csárdaként 1784 óta várja ség első pénztárosának válaszvendégeit. Rózsa Sándor legendája tották, valamint javaslatára fogadták
kapcsolódik ide, valamint ott járt Arany el a község első pecsétjét.
2013. július 15. napján Kondoros
János és Erkel Ferenc is.
Az 1948-49-es szabadságharc egyik városi címet kapott. 2001 óta minfontos helyszíne Kondoros mellett álló den évben megrendezésre kerül a
vadászkastély volt, az ide látszólag „Betyár Napok a Kondorosi Csárvadászni járó főurak itt készítették elő da mellett” városi rendezvény,
a haza sorsát meghatározó Kiegye- amely mára jelentős gasztronómiai,
kulturális és hagyományőrző fesztizést.
Számos ismert személyiség megfor- vállá nőtte ki magát. Látnivalók a
dult itt: gróf Almásy Dénes, gróf
településen: Batthyány - GeistBatthyányi László, gróf Bethlen József vadászkastély kápolnája, kertje
és báró Eötvös József. Az első ma- és a kastély, Kondorosi Csárda
gyar vadásztársaság, Alföldi Vadász- és Múzeum, Szlovák-magyar Tájtársulat néven is itt alakult meg 1850- és Alkotóház, Evangélikus templom Katolikus templom.
ben.

Kunágota

Békés megye déli részén található Kunágota, amely
már a bronzkorban is lakott volt. A Hunyadiak birtokában lévő település első írásos említése 1463-ból származik. 1598-ban a krími tatárok a középkori falut
telje-sen elpusztították.
Dohánykertészekkel történő
újra telepítésére 1844-ben
került sor. 1857-ben a megye
első arany és ezüst kincslelete
került elő egy avarkori fejedelmi sírból.

Kunágotán élt Bereczki Máté
’48-as nemzetőr pomológus
(pomológia - gyümölcstermő
fákkal és cserjékkel foglalkozó tudományág, a gyümölcsismeret tana), akinek a kunágotai temetőben lévő síremlékét a Magyar Természettudományi Társulat emeltette 1900ban.
Móra Ferenc honfoglalás kori
lovas sírokat tárt fel 1926-ban,
és ennek kapcsán több írása is
született Kunágotáról.

A község katolikus és református templomát ugyanaz a plébános építette, Bodnár Endre, Bandi
pap.
A község határában egykor két
jelentős kastély is volt. Bíró Albert
kastélyában filmet forgattak 1936ban. Báró Urbán Péter kastélyban
pedig számos esetben vendégeskedett Horthy Miklós kormányzó,
a báró sógora.
A településen több mint száz éves hagyománya van a majálisnak és közel húsz éves a falunapi
rendezvénysorozat.
A község múltját Helytörténeti
Gyűjtemény mutatja be az érdeklődők számára

Lőkösháza

A település Dél-Békésben, a román határ mellett fekszik, a
Budapest-Bukarest vasútvonal mentén. Lőkösházáról először
1420 körül tesznek említést. Lőkösháza egy vasutas település, mely létrejöttét a vasúti közlekedés megindulásának köszönheti. Az 1890-es években indult meg a vasúti közlekedés
a Szolnok-Arad vonalon, ezt követően gyorsan benépesedett a
település közigazgatási területe,
mely 1949 óta önálló
községként működik.
Egyedülálló turisztikai látnivalói közé
tartoznak a Vásárhelyi család épen
megmaradt két kúriája és egy kastélya. A két kúria közül az egyik a Vásár- A településen még készül a határohelyi Veronikáról elnevezett emlékpark- kon túl is híres Lőkösházi kenyér.
ban található, melyben jelenleg szociális A családi pékség a XX. század közepe óta készíti egyedi receptúra
alapellátási intézmény működik.
A három Vásárhelyi birtok közül a leg- alapján a kovászos kenyerét, mely
kiemelkedőbb a 2011-12-ben felújított ma is megyeszerte megvásárolhaVásárhelyi Bréda-kastély, amely az tó.
országban egyedülálló palladieszk, négy Itt él és alkot, Corvus-Kora Rótimpanonos, toszkán oszlopos kastély. bert festőművész, aki történelmi
Ebben a kastélyban kötött házasságot témájú táblakép-sorozatot alkot. A
Kézdivásárhelyi Vásárhelyi Veronika, festőművész neve több földrészen
Nagykállói Kállay Kristóf, Magyaror- ismert, különleges, nagyméretű,
szág miniszterelnökének, Dr. Kállay 9x4,5 méteres festményei közül a
Miklósnak fia. A kastély jellegzetes prog- Millenniumra készült képe, az Istramja Európa első állandó kültéri 3D ván megkoronázása Kanadában,
épületvetítése, mely minden nap sötéte- Vancouverben is kiállításra került.
déskor megtekinthető, fedett és fűtött A művész szívesen fogad műternézőtérrel. Lőkösházán található még a mében csoportokat, ahol eddigi
Vásárhelyi Dezső kúria is, mely sokáig a munkáit és alkotásait mutatja be.
helyi tsz tulajdonában volt, jelenleg is Fő célkitűzése egy körterem megmegtekinthető.
alkotása, ahol a 10 történelmi pa2009-ben szentelték fel Fatimai Szent norámakép majd együtt lesz megSzűz Máriáról elnevezett templomot.
tekinthető.

Újkígyós

A mai Újkígyós „200 éve Békés megye szívében”
fekszik, Békéscsabától 17, Gyulától 25 km-re, de
a település nevének első írásos említése 1398-ból
származik. A folyamatos fejlődés eredményeként
2009. július 1-én elnyerte a városi címet.
A településen még megcsodálhatók
a hagyományos, sajátos újkígyósi
vonásokat hordozó deszkaoromzatos házak. Érdemes megnézni a
római katolikus templomot, benne
az oltárképet, amely Fischer Károly,
Munkácsy Mihály első mesterének A csendes pihenésre vágyók kedmunkája. Évről-évre többen látogat-vükre horgászhatnak a város horják az Ipolyi Arnold Népfőiskola gásztavában, a művészet szerelszékházában létrehozott helytörté- mesei a Művésztanyán alkothatneti, valamint az első magyar állan- nak az évente megszervezésre kedó csángó kiállítást.
rülő művésztáborban.
A Körös-Maros Nemzeti Park ré- 2018-ban került átadásra a régi
szeként látogatható Kígyósi-pusz- zárdaépületben kialakított Szent
ta egyedi növény- és állatvilága
Imre Panzió, de szívesen látják a
mellett izgalmas túracél lehet a tivendégeket a Napsugár és a Botokzatos múltból ránk maradt kuntyi Vendégházban is. Finom étehalmok (kurgánok) felkeresése,
lekkel, italokkal várják az erre járóamelyet akár kerékpárral, akár előkat a modern, ugyanakkor jellegzere megszervezett lovas fogatokkal
tesen újkígyósi Park Étterem és
is megtehetnek.
Kávézóban, de méltán erősíti a
Közben meglátogathatják az Újgasztronómia jó hírét a Yes, Chef
kígyóst is alapító Wenckheim csais, a Tiszántúl első fenntartható
lád által épített, ma már műemlék
vendéglátóhelye. Emellett száFilagóriát, uradalmi vincellérhámos program, rendezvény, venzat (ma vadászház) és szeszfőzdéglátóhely is színesíti a város éledét.
tét.

Elérhetőség, kapcsolat:
Alföld Slow Egyesület
5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.
alfoldslow@gmail.com
www.alfoldslow.hu
Tel: +36 30/184-00-44 (Faragó Lajos Tamás, titkár)

Alföld Slow települések honlapjai:
Almáskamarás: http://almaskamaras.hu/
Csabaszabadi: http://csabaszabadi.hu/
Csorvás: http://csorvas.hu/
Doboz: http://www.doboz.hu/
Kétegyháza: https://www.ketegyhaza.hu/
Kondoros: https://kondoros.hu/
Kunágota: http://kunagota.hu/
Lőkösháza: https://lokoshaza.hu/
Újkígyós: http://ujkigyos.hu/

Alföld Slow települések a térképen:

Várjuk vendégeinket sok
szeretettel településeinken!
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