
Kiváltaná kastélyait a megye 

Nagymágocs, Derekegyház - A nagymágocsi és a derekegyházi kastély turisztikai 
hasznosítása érdekében új szociális otthonok építését indítványozza Csıke Attila. 
Fedezetként a kötvénykibocsátásból származó 2 milliárdos tételt jelölte meg a 
megyei közgyőlés képviselıje. 

Valamit kezdeni kellene vele, mert nem erre való – 
szajkózzák évek óta a nagymágocsi kastélyról, amely 
56 éve szociális otthonként mőködik. Legutóbb a 
szocialista vezetéső megyei közgyőlés próbálkozott 
változtatni a helyzeten, de a 2006-ban elıadott 
szállodatervekbıl nem lett semmi: a kastélyért 
cserébe új otthont ígérı vállalkozás eltőnt a színrıl. 
Csıke Attila megyei közgyőlési képviselı új 
indítványáról jövı csütörtökön döntenek. 
 
– Ha korszerő, energiatakarékosan mőködı 
létesítménybe tudnánk átköltöztetni a mágocsi és 
derekegyházi otthon lakóit, az értékes mőemlék épületeket turisztikai célra lehetne 
használni. Az új ellátó intézményeket helyben építenénk föl, így sikerülne megırizni 
a meglévı munkahelyeket. Nagymágocson és Derekegyházon sem adnánk el a 
kastélyt, inkább beruházót keresnénk, és a vele közösen alapított projekttársulásba 
vinnénk be a két ingatlant. Pályázatokon jelentıs támogatást lehetne nyerni a 
fejlesztésükre. Ez a megoldás a környéken élıknek új munkahelyeket, a megye 
számára pedig többletbevételt jelentene – nyilatkozta lapunknak a megyei közgyőlés 
polgári frakciójának tagja. Csıke szerint az új otthonokra 10 évig nem kellene 
költeni, üzemeltetésük pedig lényegesen olcsóbb lenne a mostaniaknál. 
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De milyen pénzbıl valósulna meg mindez? A képviselı úgy látja, mivel uniós 
támogatás ilyen célra nem vehetı igénybe, a megyei önkormányzat 
kötvénykibocsátásból származó 2 milliárdos forrását kellene erre felhasználni, hiszen 
nincs egyéb beruházási programjuk, ami fontosabb célokat tőzne ki. Szerinte még 
idén megkezdıdhetne a tervezés. Csıke Attila elárulta, a megye felvette a 
kapcsolatot a Pannon Kastélyhasznosító Kft.- vel, ahol azt mondták, kitőnı adottságai 
vannak mindkét ingatlannak, ezért hamar lehetne találni komoly érdeklıdıt. 
 
A két falu üdvözli az ötletet 
 
Nagymágocs és Derekegyház polgármestere is azt mondta lapunknak, támogatják az 
elképzelést, és területet is tudnának biztosítani az új otthonoknak. Stibál Róbert 
csupán attól tart, hogy az említett összeg még a mágocsi beruházásra sem lenne 
elég, hiszen 300 ellátottat kellene elhelyezni, és ennek költségét korábban 3 
milliárdra becsülték. Szabó István viszont úgy véli, bár a 2 milliárd önmagában 
valóban kevés lenne a két fejlesztésre, lehetne olyan finanszírozási utat találni, 
amellyel megvalósulhatnának a fejlesztések. Mindennek elıfeltétele, hogy a két 
település csatornázott legyen. Derekegyházon ezt a kérdést idén kipipálják, 
Nagymágocs viszont most nyújtja be 1,1 milliárdos pályázatát.  

A nagymágocsi Károlyi-kastély sokak szerint inkább szállodának való, mint szociális otthonnak. 
Fotó: Tésik Attila
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