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Szentes
ezer arca
Szentes Csongrád megyében, a Tisza partján elhelyezkedô
fiatalos dél-alföldi település, közel 30000 fôs lakosságával a
megye harmadik legnépesebb városa.
Szentes rendezett parkjai, uszodái, sportpályái a fiataloknak és az idôsebbeknek kínálják a kikapcsolódás lehetôségeit,
gyógyfürdôjének varázsereje, múzeumának és képtárának
csendje mind-mind felfedezésre vár.
A Széchenyi ligetben úszómedencék, csúszdák, szaunák,
pezsgôfürdô, termálfürdôk, teniszpályák és játszóterek várják kellemes erdei környezetben az aktív pihenésre vágyókat,
a családokat, a fiatalokat. A liget csendje, a Kurca szökôkútjai,
a víz adta lehetôségek mindenki számára kellemes kikapcsolódást jelentenek.
A regenerálódást, a gyógyulást a török stílusú Termál
Gyógyfürdô kínálja, mely alkáli hidrogén-karbonátos gyógyvízzel rendelkezik. A kezelések utáni pihenést a fürdô területén
lévô modern, jól felszerelt nappali kórház biztosítja.
A közeli Tisza, a Körös és a Kurca folyók lehetôséget adnak,
hogy a kerékpározás, a lovaglás mellett vízi úton is bejárhassa
a látogató a térséget. A folyók mellett halban gazdag horgásztavak várják a horgászat kedvelôit. A természet szerelmesei a
Körös-Maros Nemzeti Park pusztáin csodálhatják meg az Alföld
ritka, védett növény-, és állatvilágát.
A tradicionális alföldi ételek, az egyedi ízt adó fûszerek felejthetetlen kulináris élményt adnak a szentesi konyha ételeit
megízlelôk számára. Hangulatos, barátságos panziók sora biztosítja a betérôk nyugodt pihenését.
A városból könnyen elérhetôk a környezô községek, ahol a
falusi turizmus élménye mellett nagyszerû mûemléki kastélyokat és kikapcsolódásra alkalmas, hangulatos portákat talál a
vendég.
Minden szónál többet ér
a felfedezés, a találkozás, a
személyes élmény. Jöjjön el,
ismerje meg e nyitott szívû
várost és a vendégszeretô
embereket!

XII. Télbúcsúztató
Karnevál
Hogy a télbôl tavasz legyen!
Télbúcsúztató Karneválra várnak minden
érdeklôdôt Szentesen, a napsütéses Dél-alföld szívében. A Karnevál a régió egyik leglátogatottabb eseménye. Az alföldi össznépi
mulatságot a forró hangulat, a helyi és szlovén
hagyományok ötvözése jellemzi, részt vesz
benne a város apraja-nagyja, környékbeliek
és távolabbról érkezôk. Az esemény állandó
díszvendégei a szlovéniai jelmezesek és busók,
akik segítségével már pénteken elkezdôdik a
tavaszvárás, mely kitart egész szombat estig,
amikor a maskarások felvonulását követôen
a Kurca-parti télbúcsúztatón tábortûzzel,
busótánccal ûzik el a hideget. Az esti kavalkád a városi sportcsarnokban folytatódik,
ahol újabb színvonalas programok, koncertek
szórakoztatják a nagyérdemût. A rendezvény
ideje alatt a sportcsarnok elôtti kertben kültéri gasztronómiai és kézmûves udvar várja az
érdeklôdôket.
Helyszín: Dr. Papp László
Városi Sportcsarnok
és környéke
Info: +36-63/510-307
www.szentes.hu

2013. Február 22-23.

”Harcosok Klubja”
Profi Ökölvívó Gála
Március 23-án Szentesre irányul az ökölvívást
szeretôk figyelme, hiszen a Rácz Félix és Bertók Róbert által alapított Ferobox Event Boksz
Iroda ekkor rendezi meg Szentesen az elsô
közös tévéközvetítéses gáláját. Ringbe lépnek hazánk legjobb profi ökölvívói, a KO király
Nagy Sándor, Kelemen Balázs, Kovács „Vipera”
Attila, Nagy Lajos Márk, és itt tér vissza a WBO
Európa Bajnoki címet nyert egykori olimpikon,
Bedák Zsolt is. A magas színvonalú rendezvényen jelen lesznek olimpikonok, sztárok és
más közszereplôk.
Helyszín: Dr. Papp László Városi Sportcsarnok
Tel.: +36-30/4448-673
www.ferobox.com

2013. Március 23.

III. Szentesi Kézműves
Ízek Fesztiválja
A régi, lassan feledésbe merülô gasztronómiai finomságok iránt érdeklôdôk, akiket nem
rettent el a kenyérgyúrás, kalácssütés, tojásfújás, fafaragás, gyékényfonás vagy éppen a
kovácsmesterség csínja-bínja, akik locsolkodás helyett vagy azt követôen szeretnének
családjukkal egy tartalmas napot eltölteni,
azokat várja Szentesen Húsvét hétfôn a 3. alkalommal megrendezésre kerülô Kézmûves
Ízek Fesztiválja. A festôi szépségû Kurca folyó
partján az érdeklôdôknek lehetôségük nyílik bekapcsolódni a munkafolyamatokba, sôt
a kóstoló mellett igazi, eredeti receptekkel is
gazdagodhatnak.
Helyszín: Dózsa-Ház, Közösségi tér (Kurca part)
Bôvebb információ: Szentesi Vendégszeretet
Egyesület - Molnár Lívia
Tel.: +36-30/2030-445
E-mail: turizmus.szentes@gmail.com

2013. Április 1.

Kulturális kavalkád
Hagyományosan zenés, táncos programok
kulturális kavalkádja várja az érdeklôdôket
a Díszkútnál, melyet lampionos séta követ a
Mûvelôdési és Ifjúsági Ház parkjához. A rendezvény utcabállal és nagyszabású könnyûzenei
koncerttel fejezôdik be.
Helyszín: Luther tér, Ifjúsági Park, Pusztai
László Sporttelep
Tel.: +36-63/400-255
www.szentesimuvelodesikozpont.hu

2013. Április 30 - Május 1.

V. Harc a Kincsért
Három napos ifjúsági kalandvetélkedô a régió
középiskolásainak és tanárainak részvételével. A verseny során a csapatoknak hihetetlenül nehéz feladatokkal kell megbirkózni. A
verseny egy része elméleti, más része kemény
fizikális próbákból áll. Önmaguk megmérettetésén túl a csapatok iskolájuk részére nyerhetnek értékes nyereményeket.
Helyszín: a város több pontján
Tel.: +36-30/4448-673
www.griroda.hu

2013. Május 24-26.

Testvérvárosok
IX. Kulturális Fesztiválja
Kulturális csemegék határok nélkül. Szentes
és testvérvárosai nagyszabású rendezvényére
immár kilencedik alkalommal várják a testvértelepülések kulturális és hivatalos delegációit,
valamint minden érdeklôdôt, akik tartalmas és
mozgalmas kikapcsolódásra vágynak.
Helyszín: Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ, Kossuth tér, Pusztai László Sporttelep
Tel.: +36-63/510-345
www.szentes.hu

2013. Május 31. - június 3.

Szentesi Körséta
rendezvénysorozat
A körséták olyan helyszínekre kalauzolják el a
szentesieket és az idelátogatókat, ahova nem
juthatnak be a hétköznapokon, vagy amelyek
mellett anélkül mennek el, hogy észrevennék
a bennük rejlô szépséget. A látogatások során
az adott szakterület szakértôi kalauzolják az
érdeklôdôket a látnivalók között, melyek között
megtalálhatók a legkülönfélébb „ereklyék”, titkos helyek, „eldugott szentélyek”... Kalandra fel!
Bôvebb információ: Szentesi Vendégszeretet
Egyesület - Molnár Lívia
Tel.: +36-30/2030-445
E-mail: turizmus.szentes@gmail.com

Egész évben

Csobbanj
velünk
és érezd jól magad!
Nyári programsorozat
a Szentesi
Üdülôközpont
szervezésében

Strand Vakáció
Nyitóbuli
Egész napos játékos és szórakoztató programok, vetélkedôk, koncertek kicsiknek és nagyoknak a vakáció jegyében, amikor a strand
összes szolgáltatása kipróbálható!
Az év legnagyobb vizes bulija! Köszöntsd velünk együtt a VAKÁCIÓT!
Helyszín: Széchenyi-liget,
Üdülôközpont
Tel.: +36-30/630-0666
www.udulokozpont-szentes.hu

2013. Június 16.

Éjszakai fürdő!
Nyáresti vízibuli péntekenként
Fergeteges vízibuli koncertekkel, változatos
programokkal és forró nyáresti hangulattal
minden pénteken. Ezt ne hagyd ki!
Helyszín: Széchenyi-liget, Üdülôközpont
Tel.: +36-30/630-0666
www.udulokozpont-szentes.hu

2013. Június 14-tôl.

Szentivánéj,
a Mágikus Éjszaka
Szentivánéj a napéjegyenlôség misztikumával, mágiákkal és apró csodákkal fûszerezett
éjszaka. Ilyenkor bármi megtörténhet. Tölts
velünk egy varázslatos éjszakát, amikor hangulatos terasszá változik a stég és gondolák
úsznak a Kurcán. Akik pedig ezen a napon átugorják a tüzet, egy éven belüli házasságot remélhetnek!
Helyszín: Széchenyi-liget, Üdülôközpont
Tel.: +36-30/630-0666
www.udulokozpont-szentes.hu

2013. Június 21.

Strandszépe 2013
Gyere el és nézd meg ki lesz a sok gyönyörû
lány közül városunk szépe, mi pedig garantáljuk a felejthetetlen hangulatot! Részletek és
nevezési feltételek a honlapon.
Helyszín: Széchenyi-liget, Üdülôközpont
Tel.: +36-30/630-0666
www.udulokozpont-szentes.hu

2013. Július 20.

Családi Életmód- és
Sport Nap
Mozogj, sportolj, élj egészségesen, pihenj aktívan! Nálunk mindezt egyszerre megteheted!
Az egész napos program célja, hogy felhívja a
családok, kicsik és nagyok figyelmét a rendszeres testmozgás fontosságára. Ezen a napon amatôr úszó-, vízipóló- és röplabdacsapatok alakulnak, hogy elnyerjék a legsportosabb
családnak járó kitüntetô elismerést.
Helyszín: Széchenyi-liget, Üdülôközpont
Tel.: +36-30/630-0666
www.udulokozpont-szentes.hu

2013. Augusztus 18.

Nyári
Szabadtéri
Színház
Színház, zene, tánc elôadások, népszerû és
kiváló színészekkel, zenészekkel, hangulatos
környezetben, a belváros szívében található
impozáns Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ udvarán. Az igényesen kialakított
helyszín és a színvonalas mûsorok egyre több
látogatót vonzanak a városból és a régióból
egyaránt.
Helyszín: Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ udvara
Info: +36-63/314-211
www.szentesimuvelodesikozpont.hu

2013. Július - Augusztus

III. Szentesi
Szárnyas Napok
A hangulatos Gasztronómiai és Sörfesztiválra az ország minden részérôl érkeznek házi
kisüzemi sörfôzdék, ahol a méltán népszerû
szentesi szárnyas ételek is várják a látogatókat. A 4 napos rendezvény számtalan szórakoztató programot kínál, idén is lesz sörkirály-választás, csirkeszárny-evô verseny,
fogathajtó verseny, horgászverseny, szárnyas
farm, de természetesen nem hiányozhat a vidámpark sem.

A gasztronómiai különlegességeket és söröket hangulatos koncerteken a country, sramli,
vagy épp a rock & roll ritmusaira fogyaszthatjuk el.
Helyszín:
Ifjúsági Park és
Pusztai László Sporttelep
Tel.: +36-30/4448-673
www.griroda.hu,
www.szarnyasnapok.hu

2013. Augusztus 16-20.

XII. Szentesi Hunor
COOP Lecsófesztivál
A rendezvény hétvégéjén ezrek lepik el a város
utcáit, ahol a helyi lecsókészítés rejtelmeibe
nyerhetünk betekintést. A fesztivál a péntek
esti közös szalonnasütéssel veszi kezdetét, ám
az igazi izgalmak szombaton várnak a látogatókra, amikor több száz asztalnál aszalt gyümölcsös, gombás, húsgombócos, tarhonyás,
krumplis, tojásos, chilis, lencsés vagy éppen
vörösboros lecsót is kóstolhatnak. A szentesi
gasztronómia jeles eseménye Magyarország
legnagyobb lecsófesztiválja, a 10 legnagyobb
tömeget megmozgató hazai gasztronómiai
fesztivál egyike, ahol egyidejûleg több mint
250 bográcsban fô a tradicionális magyar étel.
Helyszín: Apponyi tér, Coop Szupermarket és
környéke
Tel.: +36-30/682-3326
www.hunorcoop.hu

2013. Szeptember 6-7.

X. Térfesztivál,
VII. Bor és Pálinka Ünnep
A szentesi rendezvény a fesztiválélet egyik
leglátogatottabb eseménye, mely sokadik alkalommal csábítja az ország és a régió látogatóit. A rendezvény társprogramja a Bor- és
Pálinka Ünnep, mely mintegy 15 jeles vidék
kiváló borait és pálinkáit vonultatja fel. A három napos eseményen érdekes programok,
vetélkedôk és gasztronómiai különlegességek
várják a vendégeket.
Helyszín: Kossuth tér
Tel.: +36-63/510-345,
+36-30/4448-673
www.szentes.hu, www.griroda.hu

2013. Szeptember 20-22.

XIII. Nemzetközi
Küzdősport Fesztivál
A nagy múltú és nemzetközileg is elismert rendezvénysorozat 8 állomását közvetítették már különféle vezetô televíziós csatornák (TV2, Sport TV).
Olyan nagy nevek léptek Szentesen szorítóba, mint
Nagy ”Hóhér” József, Kovács ”Vipera” Attila, Csábi Bettina, Miló Viktória, a K1 Magyar Bajnok Rácz
Dénes és Nagy Tibor, valamint Balzsay Károly. 2011ben ringbe lépett a rendezvény fôszervezôje, aki
maga is magyar bajnok, volt válogatott, kick-boksz
világbajnok. A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban
is nagy meglepetés várja a sportbarátokat.
Helyszín: Dr. Papp László Városi Sportcsarnok
Tel.: +36-30/4448-673
www.griroda.hu

2013. Október 19.

ZENE-VILÁG-ZENE
HÍVUNK, VÁRUNK!
A Szentesi Mûvelôdési Központ Hangversenyközpontja Szentes város kultúrszféráját meghatározó közmûvelôdési intézmény. Zenei, kulturális
programjaik sokszínûsége, a fellépô nemzetközi
sztárok kvalitása garancia az önfeledt, minden
igényt kielégítô kulturálódásra, kikapcsolódásra.
A "ZENE – VILÁG – ZENE” kulturális rendezvénysorozat minden évadban igyekszik a helyi igényeknek megfelelô, európai szintû produkciókat színpadra állítani, legyen szó komolyzenérôl,
vagy a népzene, világzene, jazz területeirôl egyaránt.
Mára a Hangversenyközpont adhat otthont a
város legigényesebb zenei kultúrcsemegéinek,
s látogatói között a legfiatalabb korosztálytól az
idôsekig mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb zenei varázslatot. Látogasson el Ön is
rendezvényeinkre!
Info és jegyelôvétel: +36-63/400-406,
+36-30/373-8733
www.lajthaszentes.hu

Keresse a
”ZENE-VILÁG-ZENÉT”
a FACEBOOK, IWIW és
a YOUTUBE
oldalakon is!

Programok
a
kistérségben

Nemzetközi
Fogathajtó Verseny
Világkupa Forduló
Az idénynyitó versenyre immár 29. alkalommal várják Fábiánsebestyénre a sportág kitünô
képviselôit. Az 1983 óta megrendezett verseny
2006-ban nemzetközivé nôtte ki magát, és egyre népszerûbb a külföldi hajtók körében. A bírák
szintén több nemzet képviseletében ítélkeznek.
Az elôírt versenyszámok - díjhajtás, maratonhajtás, akadályhajtás - mellett vetélkedôk, gyermekprogramok, vásári forgatag, ízek utcája, esti
koncertek, lampionos felvonulás, lovas bál színesíti a rendezvényt.
Helyszín: Fábiánsebestyén, Fogathajtó pálya
Info: +36-30/249-3242
E-mail: toth2007@gmail.com,
fabianilovaskft@gmail.com
www.fogatverseny.hu

2013. Május 2-5.

Derekegyházi
Palacsintafesztivál
Derekegyházon VII. alkalommal szervezik meg
a Falunapok keretében a Palacsintafesztivált,
mely 2012-re országos hírnevet hozott a településnek.
A derekegyházi Palacsintafesztiválon minden
évben új palacsintasütô rekordok születnek.
Volt, amikor legtöbben sütötték egy helyen a
palacsintát, és állítottak már fel rekordot a leghosszabb, legkülönlegesebb, legnagyobb palacsintával is.
2011-ben 105 órán keresztül zajlott a folyamatos sütés, amit 2012-ben felülmúltak, 174 órán,
azaz 7 napon keresztül sütöttek, 2013-ban pedig
újabb rekordkísérletre készülnek a szervezôk.
Az ingyenes rendezvényen a hagyományos palacsinták mellett különleges töltelékek, forma- és hagyománybontó palacsinták is várják
az édes élet élvezôit. Vendégünk vagy egy palacsintára, de ha van kedved, állj be közénk, és
süss együtt velünk!
Helyszín: Dr. Brusznyai
Árpád Mûvelôdési Ház
és Könyvtár és parkja
Info: +36-63/453-005,
+36-20/258-5511
E-mail:
kultura.derekegyhaz@gmail.com
www.derekegyhaz.hu

2013. Július 12-14.

Kiadja:
Szentes Város Önkormányzata
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Tel.: +36-63/510-300
Fax: +36-63/510-341
Web: www.szentes.hu
A szervezôk
a változtatás jogát fenntartják!

