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10.00 Szabadkígyósi Wenkheim-kastély  
A kastély neoreneszánsz-eklektikus stílusban 1875-1879 között épült fel Ybl Miklós tervei alapján, majd 1882. 

július 19-én adták át. Wenckheim Krisztina azt kérte a tervezőtől, hogy semmi ne legyen egyforma, de mégis 

harmonikus legyen. Kívánsága volt az is, hogy annyi ablaka legyen, ahány nap van egy évben, annyi szobája, 

ahány hét, és annyi bejárata, ahány évszak. Az elkészült épület a kor egyik legkorszerűbb kastélyának számított. 

A rezidencia reprezentatív belső tere kápolnát, ebédlőt, télikertet, könyvtárat, női zeneszalont, férfiszalont 

pipázóval, nappali dolgozót és alkóvos-ágyfülkés hálószobát rejt. Berendezése, gyönyörű kötetei megjelenítik az 

egykori arisztokrácia életét, szokásait. Az épület előtt van egy mesterséges forrás a kápolnával szemben, az ún. 

Zsigmond-forrás, melyet 1894-ben fúrtak. 

A főépület egyemeletes, oldott tömegű, tornyos, loggiás teraszos. A melléképülettel loggiafolyosó köti össze. 

A személyzeti és konyhaépület is emeletes. A kastélyhoz 23 hektáros park, dendrológiai tájképi kert csatlakozik 

tóval, szigettel, hidakkal. A kertben a szökőkút és a régi korokat idéző lámpatestek vannak. 

  
 

12.30 Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont  
Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban 

A történelem számára láthatatlan személyzet élete mindig nagy titok volt. A gyulai Almásy-kastély 

mostantól elmeséli ezeket. Az épületben egykor lakott főurak életének színes világa mellett ugyanis, 

az őket kiszolgáló személyzet mindennapjait is bemutatjuk. 

A 21. századi interaktív technika segítségével a felfedezés élményét kínálja a kiállítás a látogatónak 

arról, ki fűtötte a kályhákat, hány liter víz fogyott egy nap, ki mosta a grófnő fehérneműit, hogy nézett 

ki a személyzet napirendje, kinek mi volt a feladata – és egyáltalán hol, hogyan éltek a cselédek, akik 

egy grófi család mindennapjait tették láthatatlanul és szinte észrevétlenül kényelmessé? 

S mivel az arisztokraták élete sem csak az estélyekről szólt, a kiállítás mindennapi tárgyaik, írott és 

íratlan viselkedési szokásaik segítségével a hétköznapjaikról is mesél. Szól a tárlat a korabeli étkezési 

szokásokról, az ételekről, a birtokos család napirendjéről, az öltözködési szokásokról, a kastély egyes 

helyiségeinek funkcióiról, a korabeli fűtés- és világítástechnikáról és még számos érdekességről. 

A kastélyt körülöleli egy csodálatos park is.  
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14.45 Sütizés a Százéves Cukrászdában Gyulán 
A szalonokban egy csésze forró, gőzölgő tea mellett induljunk el vissza az időben, és ismerjük meg a 

Százéves Cukrászda történetét. Maga az épület az 1801. évi tűzvész után létesült. 1839-ig 

gyógyszertár működött benne. Erre utal a sarokterem falában található homokkőkép, amelyen a 

kígyóját tálkájából etető Hygia volt restaurálható. 

A cukrászdát 1840-ben alapította Salis András cukrászmester. 

 

  
 

  
 


