
Kastélyotthonok: eljárt az idı  

Nagymágocs, Derekegyház - Évente 80 millió forintot spórolhatna meg a Csongrád 
megyei önkormányzat, ha a nagymágocsi és derekegyházi kastélyban mőködtetett 
szociális otthonokat új helyre költöztetné. A megye 3 milliárd forintos támogatást 
nyerhet a kastélyok turisztikai hasznosítására.  

A Csongrád megyei önkormányzat kitart amellett, 
hogy kastélyotthonok helyett korszerő épületekben 
kellene szociális ellátást biztosítani a rászorulóknak. 
Tavasszal Csıke Attila, a megyei közgyőlés 
képviselıje indítványozta, vizsgálják meg, miként 
lehetne turisztikai célra hasznosítani a nagymágocsi 
és derekegyházi kastélyt, a bennük mőködı szociális 
intézményeket pedig új létesítménybe költöztetni. Az 
elképzelés úgy szólt, hogy a fent említett 
kistelepüléseken épülnének meg a modern 
ellátóhelyek, épp azért, hogy az itt dolgozók 
megtarthassák munkahelyüket.  
 

 
– Felmértük, milyen pályázati lehetıségek kínálkoznak erre a célra, hogyan lehetne a 
legtöbb támogatást nyerni, és azt is kiszámolták a megyei önkormányzat hivatalában, 
mennyibe kerülne egy új otthon felhúzása – mondta lapunknak Csıke Attila. A 
szakemberek arra jutottak, hogy a helyi önkormányzatokkal és szakmai befektetıkkel 
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Kastélyotthon Nagymágocson. Korszerőtlen, drága, de kiváltása is sok pénzbe kerül. 
Fotó: Tésik Attila
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társulva olyan konzorciumot lehetne létrehozni, amely akár 3 milliárd forintos 
támogatást nyerhetne a két kastély turisztikai hasznosítására. A képviselı úgy tudja, 
akár már a következı hetekben kiírhatják ezt a pályázatot. Ahhoz, hogy 50 százalék 
feletti támogatási arányt érjenek el, közfunkciót is telepíteni kell a kastélyokba. Így 
például kisebb múzeum, levéltár, vagy akár restaurációs mőhely mőködhetne bennük. 
 
A kastélyokat viszont csak akkor tudják kiváltani, ha új otthonok épülnek. Ezeket a 
beruházásokat úgy tudná legolcsóbban megúszni a megyei önkormányzat, ha a két 
településen saját telekre építkezne – ehhez megvannak a szükséges parcellák. Azt is 
kiszámolták, hogy a jelenlegi férıhelyigényeket figyelembe véve 1,2 milliárd forintba 
kerülne egy új ellátóhely megépítése. Az üzemeltetésnél alternatív energiaforrásokat 
is felhasználnának, így – a mostani költségeket alapul véve – évente 80 millió forintot 
spórolhatnának a mőködtetésen.  
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