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Dévaványai Strandfürdő 

 

A Békés Megyei Népújság első ízben 1960.01.15-én számol be a dévaványai fürdő 

beruházásról. Ebben az évben kezdik meg a létesítéshez szükséges kút fúrását. A tervek 

szerint évente 1.200.000 Ft-ot fordítanak a kút és a fürdő építésére, míg véglegesen elkészül.1  

Novemberi beszámoló szerint a munkálatokat elkezdték, a sporttelep mellett építendő 

fürdő a község ötéves távalti fejlesztési tervében szerepelt és több mint 3 millió forintot 

fordítanak rá a községfejlesztési alapból.2 1963-ban fejezték be az építését. Ebben az évben a 

rendelkezésre álló községfejlesztési alapon (2.026.000 Ft) túl még 40 ezer Ft értékű 

társadalmi munka is szükséges volt a sikeres befejezéshez. 3 A városi összefogást a 

fennmaradt képek is bizonyítják. 1964 májusában még további 500 ezer forint hiányzott a 

költségvetésből. Az építkezésre a Szolnok Megyei Állami Építőipari Vállalat lett kijelölve, 

akik a nagymedencét 1962-ben már megépítették, de a kötélfeszítő horgokat még ekkor sem 

szerelték be, arra hivatkozva, hogy nem lehet beszerezni. Ezért az építkezés elhúzódásáért a 

vállalat volt a felelős és a kötbér összegét a város meg is kapta. A fürdőre nagy szüksége volt 

a városnak. Dévaványán az 1960-as években kevés házban volt fürdőszoba. Ebben az 

évtizedben 34 ház épült és mintegy 20-ban volt csak fürdőszoba, de ezekbe is hordani kellett a 

vizet, közkutakról illetve lajtos kocsikról juthattak meleg vízhez a lakók.4 1964 augusztusban 

adták át a dévaványai strand és kádfürdőt. A Békés Megyei Népújság cikke szerint a 

végösszeg 6 millió 500 ezer forint lett, a létesítmény modern és minden igényt kielégítő. Egy 

versenyre is alkalmas, valamint egy gyermekmedence áll a fürdőzők rendelkezésére. Harminc 

nagyméretű tágas kabin valamint 600 személyes női és férfiöltöző is épült. A fedett fürdő 6 

káddal várta az év őszétől a dévaványaikat. Az új létesítményben kialakításra került egy 

orvosi rendelő, valamint egy női fodrászat is. A büfé üzemeltetési feladatát a Dévaványa és 

Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet látta el. A télen is használható kiúszós medencében 
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anélkül fürdőzhettek, hogy kiléptek volna a szabadba. A megnyitás napjától eltelt egy hétben 

kilencezren keresték fel a strandot.5  

A Strandfürdő terveit a Békés megyei Tanács Tervezőirodája készítette. 4 

1967-ben újabb kutat fúrnak a strand területén. 

1990-ben három év kihagyás után újra megnyitotta kapuit az 1988 májusában felújítás 

miatt bezárt strandfürdő. Ekkor azért zárták be a létesítményt, hogy a régi töltő-ürítős 

nagymedencéből válaszfallal egy 25 méteres feszített víztükrű, vízforgatós, valamint fedett 

kiúszóval ellátott, télen is használható medencét alakítsanak ki. A vízforgató rendszer terveit 

és vízgépészeti munkálatait a Szabolcs Megyei Víz-és Csatornamű Vállalat végezte el. A 

medencék kivitelezője a Gyomaendrődi Városi Tanács Költségvetési Üzeme volt. Az eredeti 

elképzelések szerint már 1988 novemberében mindennek el kellett volna készülnie, de 

anyagbeszerzési nehézségek miatt folyamatosan tolódott a befejezés időpontja. A terveknek 

megfelelően 1990. május 31-én került sor a műszaki átadásra, majd ezt követte a próba üzem 

és június 15-én a lakosság is használatba vehette a felújított strandfürdőt, amelyet már 

mindenki nagyon várt.6 

Ma a Dévaványai Strandfürdő zöld környezetben, sportolási, pihenési és gyógyászati 

szolgáltatásokkal várja vendégeit, a gyógyfürdő egész évben, a strandfürdő pedig a nyári 

időszakban. A közel 2000 négyzetméteren fekvő fürdő területén park, napozórész, játszótér és 

strandröplapba, tollas és focipálya is van. 

A külső részen található feszített víztükrű hideg vizes medence, mellette a felújítás óta 

egy fallal elválasztott tanmedence, melybe az uniós szabványoknak megfelelően egy csúszda 

is csatlakozik. A termálvíz hasznosítására egy gyógymedence áll a vendégek részére melyhez 

élményelem is tartozik. Egy gyermek medence várja a legkisebbeket is. 

A gyógyvíz pozitív hatását több évtizedes használata is bizonyítja, főként reumatikus 

betegségek gyógyításban javasolják. A nátrium-hidrogénkarbonátos, jodid iont is tartalmazó 

gyógyvíz enyhén barnás színű és 52 fokos. 

A benti rész gyógyfürdői szolgáltatásai:  

Hidroterápia  

 víz alatti gyógytorna  

 pezsgőfürdővíz alatti vízsugármasszázs (tangentor)  

 súlyfürdő 

Balneoterápia: 
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 szénsavas fürdőkádfürdő 

Mechanoterápia  

 gyógymasszázs  

 gyógytorna 

Elektroterápia –  

 ingeráram 

 galvánkezelés 

 diadynamic 

 interferencia 

 ultrahang 

 iontoforézis 

Ezeken túl wellness szolgáltatások is kapcsolódnak a mai strandfürdő profiljához. 

Masszázs:  

 svédmasszázs 

 lávaköves masszázs 

Szépségkezelés:  

 szolárium, szauna 

Dévaványai Strandfürdő területén egy 94 fő befogadására alkalmas, gyermek- és 

ifjúsági tábor kialakítására került sor 2014-ben. A strandfürdő területén a kempingezést 

kedvelő vendégek, 6 db négyszemélyes vizesblokk nélküli faház, 5 db négyszemélyes 

vizesblokkal felszerelt faház, 1 db kétszemélyes mozgáskorlátozott vizesblokkal felszerelt 

faház közül választhatnak. Ezen túlmenően a lakókocsival és sátorral érkezők fogadására is 

alkalmassá vált a strand, 4 db lakókocsi és 12 db sátorhely kialakításával a megfelelő 

közművekre való csatlakozási lehetőségekkel. A kempinghez tartozik egy közösségi helység, 

ahol biztosítottak a főzési és étkezési lehetőségek. 

Az utolsó felújításra 2016-ban került sor. Ekkor az épületben kialakításra került több 

orvosi rendelésre is alkalmas helyiség, valamint energetikai szempontból is korszerűbb lett a 

strandfürdő épülete. 

Dévaványán a fürdőzés kultúrája régebbi, mint a strand építése. Az 1930-as években 

és lehet korábban is, Őrhalmon üzemeltettek egy fürdőt. A Dévaványai Hírlap korabeli cikke 

szerint „Dévaványa legszebb és legtöbb szórakozást nyújtó kirándulóhelye: gyógyhatásáról 

ismert őrhalmi fürdő”7 A fürdőzni vágyókat fogadott kocsi vitte ki, a megnyitás napján 
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állandó járattal, egyébként pedig bejelentési igényeknek megfelelően alakult a menetrend. A 

strand környezetéről és magas komfortjáról annyit lehet tudni, hogy ligetes akácerdőben. 

„hideg és meleg víz, nagyszerű ételek és italok” várták a kirándulni és üdülni vágyókat. Ha 

figyelmesen járunk az őrhalmi határban, akkor még ma is megtalálhatók az virágzó 

akácerdőben a fürdő megmaradt romjai. 

 


