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EngEdjEn a csábításnak és tapasztalja mEg 
a hírEs szEntEsi vEndégszErEtEtEt!

…régi, különösen az ókori népeknél vallási törvények által szentesített szokás volt az idege-
neknek menedékhelyet, ápolást s védelmet nyújtani. Mára már a vendégszeretet moder-
nebb formában a turizmus legfőbb erénye lett. A családias, kedves vendéglátás nemcsak 
szájhagyomány útján, hanem a világhálón is terjed. A hajdani mezőváros, Szentes ennek 
az erénynek büszke birtokosa, gyakorlói a helyi vendéglátók, szállásadók és a városlakók. 
Bizony, hiszen egy-egy útbaigazítással a lakosság is kiveszi a részét abban, hogy a látogató 
szívébe mindinkább belopja magát Szentes, az ezerarcú város. A település sokrétűsége az 
egész évben igénybe vehető lehetőségekben rejlik. Bármely évszakban érkezik hozzánk, 
többféle sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak strandjaink, termálfürdőnk, 
sportpályáink. Városunk lakossága nemcsak sportos, hanem szívesen megmutatja kultú-
ráját is az ide látogatóknak: a zeneiskola hangversenytermét rendszeresen koncertek, a 
város konferenciaközpontját pedig kulturális- és színházi programsorozatok töltik meg. 
Télre is jut a kikapcsolódásból, ilyenkor a város apraja-nagyja korcsolyát húz, és irány a 
szentesi műjégpálya!
Ismerje meg a történelmi és építészeti értékeket a városban, ahol a napfény szinte „soha 
nem megy szabadságra”! A kisvárosi hangulaton túlmutató szépségét a település annak is 
köszönheti, hogy 1883-1950 között megyeszékhely volt. Az erőteljes polgárosodás folyama-
tának eredményeként ekkor gazdagodott Szentes belvárosa nagyon sok patinás épülettel.
Bolyongjon a gazdag növényvilágú Széchenyi ligetben, vagy csak hagyja, hogy hasson Önre 
a hely varázsa…ízlelőbimbóira pedig a helyi specialitások: a lecsó, a tradicionális csíramálé 
és a csongrádi borvidék borai!
Szentes város a dél-alföldi régióban található, Csongrád megye 3. legnépesebb települé-
seként, melyet a Kurca-csatorna -mint egy békés választófal- szel ketté. Izgalmas kanyaru-
lataival, hangulatos szökőkutaival egyaránt alkalmas evezésre, vízibiciklizésre, horgászatra, 
kellemes sétára, nézelődésre.
Kevesen tudják, hogy a szentesi kistérség akár az elfeledett dél-alföldi kastélyok otthona is 
lehetne. A meglévő és épülő kerékpárutak lehetővé teszik, hogy a feledésbe merülő kincse-
ket, hagyományokat, vadregényes tájakat akár egy kerékpártúra során is felfedezzük.
Kiadványunk azokra a látnivalókra kíván nagyobb hangsúlyt fektetni, melyek más fórumo-
kon kevesebb nyilvánosságot kapnak vagy kisebb alapterületük, vagy nehezebb megközelít-
hetőségük miatt. A következő oldalakon bemutatott látnivalók, túraútvonalak, programok 
az Egyesületünk által szervezett Szentesi Körsétákon az elmúlt években látogatottságukkal, 
egyediségükkel hívták fel magukra a figyelmet.

vendégszeretetben gazdag, élményekkel teli kikapcsolódást kívánunk Önöknek!

Megközelíthetőség

Szentes város Magyarország dél-alföldi régiójában, azon belül Csongrád megyében, a Tisza 
és a Hármas-Körös déli szöglete által közrefogva helyezkedik el a Kurca-csatorna két oldalán, 
mely hosszában szeli át a közel 30.000 lakosú települést.

Szentest és térségét közúton Budapestről az M5, ill. 5-ös, majd Kiskunfélegyházától a 451-
es úton, Gyula felől a Békéscsaba-Orosháza-Nagymágocs-Szentes útvonalon, Szolnok felől 
a 441-es és a 442-es útvonalon, Szeged és Hódmezővásárhely felől a 45-ös főúton célszerű 
megközelíteni.
vasúton minden irányból megközelíthető a Szentesi Vasútállomás (Budapest, Szolnok, Sze-
ged, Orosháza), ahonnan tovább lehet vonatozni a kistérség többi településére.
A város megközelíthető vízen is, a szentesi hajóállomás alkalmas tiszai kirándulóhajók ki-
kötésére. 
A településen sportrepülőtér is van, mely a 45-ös út mellett található, füves kifutópályáján 
leszállhatnak kisebb motoros repülőgépek, valamint vitorlázórepülés-oktatás folyik.
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A szentesi múzeumban elhelyezett régiségeket 1879-ben Csallány Gábor alapító igazgató, 
régész formálta gyűjteménnyé a vármegye és a szentesi polgárok segítségével. A Koszta 
József Múzeum 2006-ban költözött a „Megyeháza” épületébe. Állandó kiállítások: „Szentes 
város évszázadai”, amely a város régmúltjába repíti vissza a látogatókat, míg a „Legelők, 
szántók, vadvizek” az egykori Szentes-környéki népi gazdálkodást tárja elénk. A „Céhek, ipa-
rosok, segédek” (mesterségek utcája) terem középpontjában az egykori kézműves iparágak 
szentesi képviselőinek berendezett műhelyei állnak. Az „Alsópárttól Felsőpártig” című fo-
lyosói tárlat a városrészek és felekezetek történetével egészíti ki a történeti-néprajzi termek 
anyagát. A „Grafikusok, festők, szobrászok - Képzőművészek Szentesen”, illetve „ A szentesi 
táj Koszta ecsetjével” című kiállításokban a helyi alkotók és a világhírű művész munkáit is-
merhetik meg.
Az emeleten reprezentatív előadóterem, a földszinten múzeumpedagógiai foglalkoztató 
várja az érdeklődőket, főként az iskolás és óvodás korosztályt, de kiemelt eseményeken és 
családi napokon a felnőtteket is. A múzeum adta kulturális lehetőségek felfedezéséhez tör-
ténelmi játszóház , szituációs játékok; a környezethez, a természethez , a természetvédelem-
hez valamint a régészethez kapcsolódóan pedig alkotómunka és témanapok teszik lehetővé 
interaktív módon a múzeum kiállítási tárgyainak széles körű megismerését.

egyszerre fogadható látogatók száma: 50-100 fő 
Nyitva tartási idő: kedd - péntek 9.00-15.00 óra, szombat: 10.00-16.00 óra
telefonszám: +36-63/313-352, +36-30/605-4680
e-mail: muzeum@szentesinfo.hu
Web: www.muzeum.gportal.hu

koszta józsEf múzEum és kiállítóhElyEi

koszta józsef múzeum
6600 szentes, kossuth tér 1.

csallány gábor kiállítóhely
6600 szentes, széchenyi-liget 1.

A Csallány Gábor Kiállítóhely Szentes szívében, a Széchenyi-ligetben 
található. Állandó kiállítások: Szalva Péter növénynemesítő és Drahos 
István grafikus emlékszobája, valamint a Régészeti Látványtár, világ- és 
európai hírű leletekkel. A két időszaki teremben változó témájú kama-
ratárlatok láthatók. Az épületben természettudományi profilú, korsze-
rű múzeumpedagógiai foglalkoztató is működik a Koszta József Múze-

um néhány tudományos gyűjteménye és a kerámiarestaurátor műhelye mellett.
egyszerre fogadható látogatók száma: 50-70 fő
Nyitva tartási idő: áprilistól novemberig kedd-péntek 9.00-13.00 óra, 
szombat 13.00-17.00 óra

péter pál polgárház kiállítóhely
6600 szentes, Petőfi utca 9.

A Péter Pál Polgárház az egykori Úri utca legszebb háza, 1830 körül épült, a 
Károlyi grófok tiszttartói lakhatták. Petőfi zord apósa, Szendrey Ignác szin-
tén eltöltött benne egy telet, ekkor ringott itt a „Sasfiók” Petőfi Zoltánka 
bölcsője. A házban Szentes egyik jelentős polgárcsaládjának, a (Pollácsek) 
Péter Pál famíliának egykori bútorokkal berendezett magánszobái (ebéd-
lő, szalon, szülői háló- és gyermekszoba), valamint az ügyvédi iroda, majd 

orvosi rendelő tekinthető meg. A telken a századfordulós, idilli díszkert mellett, egy gazdasági 
udvar foglal még helyet.
egyszerre fogadható látogatók száma: 25-30 fő
Nyitva tartási idő: a kiállítóhely előzetes bejelentkezés alapján látogatható a koszta József 
Múzeum nyitva tartási idejében.

Fridrich János Fényírdája kiállítóhely
6600 szentes, kossuth utca 8.

Fridrich János Fényírdája az egyetlen megmaradt vidéki fotóműhely. 
1905-ben épült az edelényi születésű Friedrich János napfény-fotográfiai 
műhelyének. A kiállított tárgyak között felvevőkamerák, másoló- és nagyí-
tógépek, speciális retusasztalok, lámpák és korabeli laboratóriumi beren-
dezések is vannak, a részben eredeti bútorok és a kort idéző Fridrich fotók 
környezetében.

egyszerre fogadható látogatók száma: 25-30 fő
Nyitva tartási idő: a kiállítóhely előzetes bejelentkezés alapján látogatható a koszta József 
Múzeum nyitva tartási idejében.
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máv szEntEsi tElEfonkÖzpont
6600 szentes, kolozsvár utca 2. Vasútállomás

Az itt megtekinthető berendezés az ún.7D-PBX típusú telefonközpont. A kézi kapcsolású közpon-
tokat követően a MÁV-nál a 60-as években állították rendszerbe ezeket a berendezéseket. 2005-
ig a digitális központok telepítéséig kifogástalanul látták el a feladatukat. Az országban egyedül 
ez a központ műszaki emlékként működőképes állapotban megmarad az itt dolgozó munkatár-
sak és a Vasúttörténeti Alapítvány gondozásában. A látogatók megtekinthetik, amint a telefonhí-
vásokat a központ forgó gépek, mechanikai elemek, jelfogók segítségével végzi el. 

egyszerre fogadható látogatók száma: 10-15fő
Nyitva tartási idő: naponta 6.00-18.00 óra
telefonszám: +36-1/516-71-00
e-mail: lanti58@freemail.hu

VasúttörtéNeti alaPítVáNy géPészeti gyűJteMéNye szeNteseN
6600 szentes, korsós sor 51.

A szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány gondozásában Szentesen működik a legjelen-
tősebb vidéki vasúti kiállító hely. A szépen gondozott parkban muzeális értékű járművek és 
kisvasút várja a látogatókat. A múzeum épületében vasúti tárgyi eszközök, értékes látnivalók, 
és terepasztal varázsolja el a belépőt. A kiállítóhely egyedi különlegességét jelenti, hogy az 
1928-ban épült és a mai napig aktívan működő MÁV motorgarázs területén helyezkedik el.

egyszerre fogadható látogatók száma: 30 fő 
Nyitva tartási idő: a kiállítóhely előzetes bejelentkezés alapján látogatható 
telefonszám: +36-30/439-9412
Web: http://vta.atw.hu

Dél-alFölDi PostatörtéNeti alaPítVáNy kiállítása
6600 szentes, kossuth utca 3. (szentes 1. posta i emelet)  

A postatörténeti kiállítást postás dolgozók alapították 
2003-ban. Gyűjteménye több mint 5500 tárgyat, ok-
iratot és nyomtatványt tartalmaz. 

A látogató megélheti egy múlt századbeli kisposta 
hangulatát, nem mindennapi érdekességként példá-
ul üzemképes kézi kezelésű távbeszélő-központot és 
lyukszalagos telex-gépet próbálhat ki. 
Különleges relikviák: a magyar királyi postai és távköz-
lési közlönyök 1867-től, az 1848-49-es Kossuth-ban-
kótól a jelenkorig a magyar bankjegykiadás története, 
a vasúti mozgóposta-szolgálat több tárgyi emléke, 
1945-1990 közti évtizedek postai eszközei, tárgyai 
és a régi postás egyenruhák, valamint a XVIII. századi 
postás egyenruhák rajzai.
Képeslap-gyűjtemény látható a múlt század elejétől a közelmúltig, valamint Kass Já-
nos Kossuth-díjas grafikusművész bélyegeiből és bélyeggrafikáiból kaphatnak ízelítőt 
a látogatók.
Helyet kapott Katona Imre egykori szentesi postaműszaki dolgozó, amatőr festő emlékkiál-
lítása, postás sporttörténeti emlékek és egyéni adományozóktól származó gyűjtemények.

egyszerre fogadható látogatók száma: 20-25 fő
Nyitva tartási idő: a kiállítóhely előzetes bejelentés alapján látogatható  
telefonszám: +36-63/314-366
e-mail: verok.istvan@upcmail.hu, lovaszi@kalauz.hu  
Web: www.dapta.hu
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állaNDó tűzoltó törtéNeti kiállítás 
6600 szentes, kossuth lajos utca 47.

A helyi védettség alatt álló szentesi tűzoltóság 
épülete 1954-ben épült. Egyik legjellemzőbb 
sajátossága a 24 méter magas „tűztorony”, 
melyből a látogatók megszemlélhetik Szentes 
város panorámáját.
A tűzoltóság udvarán egy régi „tartalékszer-
tár” átépítése révén kapott helyet az Állandó 
Tűzoltó Történeti Kiállítás, mely 60 m2-en mu-
tatja be Szentes és környékének tűzvédelmi 
fejlődését.
A kiállítás keretein belül megtekinthetők az 
1873-ban megalakult helyi Tűzoltó Egyesület 
alapító dokumentumai, a korabeli tűzoltósá-
got létrehozó személyek fényképei, relikviái.

Emellett látható még a XX. század első évtizedeiben készült 3 db Köhler „mozdonyfecsken-
dő” és 1 db tartályos vízhordó kocsifecskendő is, mely nemcsak a készítők, hanem helyi 
tűzoltók kézügyességét is magán viseli. Továbbá megtalálható több, az 50-es években és ké-
sőbb készült kismotorfecskendő, tűzoltó készülék, légzőkészülék és a tűzoltók mindennapos 
tevékenységéhez szükséges eszközök (pl. sisakok).

egyszerre fogadható látogatók száma: 20 fő
Nyitva tartási idő: a kiállítóhely előzetes bejelentkezés alapján látogatható
telefonszám: +36-63/561-041
e-mail: szentes.hot@katved.gov.hu
Web: http://www.szentesinfo.hu/tuzoltok/ 

Mh 37. ii. rákóczi FereNc Műszaki ezreD csaPatMúzeuM
6600 szentes, csongrádi út 108.

„Szentes, műszaki helyőrség a Tisza partján” címmel adták át a 37. II. Rákóczi Ferenc Mű-
szaki Ezred csapatmúzeumát. Alcíme szerint a város 1848-2009 közötti katonatörténetébe 
nyerhetünk bepillantást, azonban az igényesen kialakított tárlat bőven szolgál helytörté-
neti adalékokkal is.

A bemutatott tárgyak a HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeumból, a Szentes városi Koszta József Mú-
zeumból, a volt Huszár- és Műszaki Múzeumból, 
valamint egyéni felajánlásokból kerültek a kiállí-
tási helyükre. A relikviákkal az ezred emléket állít 
múltjának, megőrizve jelenét, és utat mutat az 
utókor számára.
A múzeum termeiben időrendi sorrendben tekint-
hető meg az alakulat és Szentes helyőrség törté-
netének, fejlődésének különböző állomásai, vala-
mint a XIX. Század közepétől a szentesi katonák 
tevékenysége.

egyszerre fogadható látogatók száma: 40-50 fő
Nyitva tartási idő: a kiállítóhely előzetes bejelentkezés alapján látogatható
telefonszám: +36-63/510-777 integrált Ügyfélszolgálati iroda  
e-mail: muszaki.ezred@regiment.hu 
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„ké/s/z csoDák” NéPraJzi MagáNgyűJteMéNy
6600 szentes, Daru utca 5. 

Kovács Ivánné Pirike nyugdíjasként él Szentesen. 
A kézművesség szinte minden ágát kipróbálta 
már, illetve űzi. Ajándéktárgyai horgolt, hímzett, 
festett, szövött, gyöngyfűzött, varrott techniká-
val készülnek, ízléssel, nagy igényességgel. A népi 
kultúra érdekli, a hagyomány, az autentikusság 
fontos számára. Legnagyobb „szerelme” a népi 
bútorfestés, mellyel apróbb tárgyakat is alkot. 
Hat vidék stílusát tanulta meg festeni: három-
széki, udvarhelyszéki, torockói, vásárhelyi(hód-
mező-), hartai, sárközi; illetve van néhány temp-
lomkazettája is. Folyamatosan zsűriztet, 2013. 
december 5-én népi iparművész címet kapott. 
Lakásukon látogatható néprajzi gyűjtemény van: 
egyedi, praktikus, népi ajándékok nagy választék-
ban. Férje természetes anyagokból ötletes ördög-
lakatokat, játékokat készít. Ide ellátogatni igazi 
élmény, szeretettel várják az érdeklődőket!

egyszerre fogadható látogatók száma: 10 fő
Nyitva tartási idő: telefonon előzetes bejelentkezés alapján látogatható
telefonszám: +36-63/311-597, +36-30/359-7448
e-mail: kovacsivanne@freemail.hu

szEntEsi szivattyútElEp  
6600 szentes, Felsőrét 55. (451. számú szentes-csongrádi főút mellett található)

A Szentesi szivattyútelep a Tisza bal parti – 
Kurcai belvízrendszerből emeli át a belvize-
ket a Tisza folyóba. 
1924-25-ben épült, de az első üzembe he-
lyezésére 1928-ban került sor. 
A szivattyútelep eredeti állapotában 1971-
ben üzemelt utoljára. A compaund üze-
mű gőzgépek (Láng) működését biztosító 
Babcock-Wilkox szabadalmú vízcsöves ka-
zánok (GANZ és Társa-Danubius) további 
üzemelésre nem voltak alkalmasak. A 2 db 
csiga alakú öntöttvas centrifugál szivattyú 
(GANZ) meghajtógép nélkül maradt.

A korszerűsítésre 1989-1991. között került sor úgy, hogy a meglévő szivattyútelep építésze-
ti és gépészeti berendezéseinek meghagyásával, épületen kívül kerültek beszerelésre az új 
búvárszivattyúk. Az épületek és a gépi berendezés konzerválásra kerültek és ipari műemlék 
jellegével az utókor számára megóvásra kerültek. Az egykori széntárolóban és az udvaron 
múzeumot rendeztek be, amelyben közel száz vízgépészeti berendezés tanulmányozható. 

egyszerre fogadható látogatók száma: 50 fő 
Nyitva tartási idő: a kiállítóhely előzetes bejelentkezés alapján látogatható
telefonszám: +36-30/633-8113
e-mail: szentesszm@ativizig.hu
Web: www.ativizig.hu
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kErékpáron, vízEn, gyalog

Az ideérkező turistákat városunkban 
kerékpározók sokaságának látványa fo-
gadja, ugyanis nálunk a lakosság fő köz-
lekedési eszköze a kétkerekű. A város-
központon átvezető kerékpárút keleti 
irányba a Natura 2000 természetvédel-
mi területen fekvő Termál tóhoz vezet. 
Nyugati irányba a Tiszai strand, a festői 
szépségű csongrádi Körös torok strand-
ja, és a műszaki különlegességként mél-
tán nyilvántartott csongrádi Ponton híd 
érhető el. A kiadványunkban ajánlott 
helyszínek a kerékpár mellett gyalog- 
vagy akár terepkerékpár túrák útján is 
elérhetőek.

A Széchenyi ligetben rekortán futópálya 
várja a sportolni vágyókat, a Kurca pe-
dig a  vízibicikli és kenu túrák élménydús 
helyszíne.

st. Jupát sportegyesület
- túrakenuk bérbeadása
- vízitúrák szervezése, vezetése
- kerékpártúrák szervezése, vezetése
telefonszám: +36-20/321-1693
e-mail: jupat@jupat.hu
www.jupat.hu

szentesi Üdülőközpont Nonprofit kft.
-vizibicikli, csónakkölcsönzés
6600 szentes, csallány gábor part 4. 
telefonszám: +36 63/400-100 
e-mail: info@udulokozpont-szentes.hu
www.szentesinfo.hu/udulokozpont

túraútvonal bátraknak a bökényi duzzasztóhoz
                   

kiindulópont: A szentesi vasútállomás.
Haladjunk a vasútállomástól végig a Baross Gábor utcán, majd az abból folytatódó Kossuth 
Lajos utcán. Amikor áthaladunk a Kurca hídján a Csongrádi útra, balról láthatjuk a Széche-
nyi-ligetet. Létesítése a névadó halálához (1860) kötődik és 1869-re készült el. 
Az 1894. évi ligetrendezéskor az addig megtalálható ritka fafajták gyűjteményét további 
különlegességekkel bővítették. 1953-ban az Országos Természetvédelmi Tanács helyi jelen-
tőségű természetvédelmi területté nyilvánította. Tovább megyünk a kerékpárúton Csong-
rád felé. Menjünk fel a Tisza gátjára, a jelzés ott folytatódik É-i irányba. A töltésről kitérőt 
tehetünk a bazaltkockákból kirakott úton a Tisza partjára, a  jelzésen, melynek innenső 
vége a 200 m-re levő, 1928-ban épült szivattyútelepen kialakított Vízügyi Múzeumnál van. 
Továbbhaladva a töltés és az országút a Tisza-híd hídfőjénél találkozik. Túraútvonalunk a töl-
tésen halad tovább, kb.4km-t./A Tisza hídon nem kell átmenni./ Nagyon szép ártéri ligeterdő 
mellett haladunk, de az ártérbe lemenni nem érdemes, mert a vízvisszavezető árkok gátolják 
a haladást. A „000” jelű szelvénykarótól már a Hármas-Körös védtöltésén járunk. Nemsoká-
ra, a mentett oldalon /Mentettrét/ meglátjuk a „lavór” becenevű vízügyi létesítményt. Ez a 
Kurca eredete. Itt gondoskodnak a Hármas-Körös vizéből a Kurca vízpótlásáról. 
Még 2 km és elérjük Szentes-Magyartés házait. A településen táborozási és szálláslehetőség 
is van a Magyartési út 6. sz. alatt, a VE-GA Szövetség táborában. Pihenés után továbbhalad-
va, a töltésen kb. 3 km-re van a bökényi duzzasztó, a zsilipkamra és az un. „tűs” duzzasztó. A 
víz továbbfolyását fa cölöpök behelyezésével szabályozták. Még 1 km és elérjük balra a régi 
komphoz levezető utat, melyen a Tiszazugba, Szelevényre lehetett átmenni. 
Visszafelé  jobbra, Déli  irányba kell fordulnunk, egy kissé elhanyagolt, gyér forgalmú ország-
útra, ezen megyünk Szentesig. A nagytőkei elágazáshoz érve az út jobb minőségű lesz, innen 
már autóbusz forgalom is van. Tipikus alföldi tájat látunk utunk mindkét oldalán. A vasút 
keresztezése után utunk a volt repülőtéren halad át. A volt Ruhagyárat elhagyva beérkezünk 
Szentes lakott területére, a Rákóczi utcába. Ezen kell végigmenni a Kossuth utcáig, ott balra 
fordulva érjük el kiindulási helyünket, a vasútállomást. 
túra hossza: 31,5 km szintemelkedés nincs /19. oldalon lévő térképen zöld jelöléssel/
a túra gyalogos szintideje:7 óra 55 perc
Az utat gondozzák: a Szentesi Kinizsi TE és a Szentesi Spartacus Sportkör természetjáró
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Puszta-túra
A puszta-túrák ideális helyszíne a Körös-Tisza torkolatának déli szöglete, ahol látható és 
érezhető is a tipikus vidéki hangulat. Szentes térsége számos helyszínt kínál a sík vidék szép-
ségeinek felfedezésére és megcsodálására:

szentes-cserebökényi puszta
A Körös- Maros Nemzeti Park ma Cserebökény név 
alatt ismert részterülete Csongrád megye északke-
leti szegletében, Szentes és Fábiánsebestyén ha-
tárában található, a védett terület 4538 hektáros 
pusztarész.
Cserebökény madárvilága különleges értéket kép-
visel. Eddig 229 faj előfordulása bizonyított. A fo-
kozottan védett madárfajok közül a cigányréce, a 
fehér gólya, a gólyatöcs, a gulipán, a gyöngybagoly, 

a hamvas rétihéja, a haris, a kerecsensólyom, a kuvik, a réti fülesbagoly, az ugartyúk és a 
szalakóta költ a területen.
A közelben látható az Ecseri templomrom, azaz az egykori pusztatemplom, amely az 1596. 
évi török-tatár dúláskor elpusztult. 

eperjes 
Az 1000 ha-os „Királyság-puszta” értékei az érintet-
len szikes területek és a védett állatok. Ez a terület 
csodálatos élővilágával fontos része a Körös-Maros 
Nemzeti Parknak. Biológiai sokféleségével, az itt át-
haladó kék-túra útvonallal érdekes felfedezni valót 
rejt a természet szerető érdeklődők számára.
Pihenőhely a Király-tó melletti erdőfoltban kiépí-
tett táborozóhely, ahol hangulatos környezetben, 
de mégis természetközeli körülmények között lehet 
sátorozni, szabadban főzni, horgászni.

fábiánsebestyén 
Szentestől 18 km-re a Gádoros felé vezető közút mellett, a Kórógy-ér-
nél elterülő alföldi község.
Látványossága a Cserna-féle szélmalom: A községtől 3 km-re, a gádo-
rosi út mentén álló, népi építkezést tükröző szélmalom.

szeNtes és térsége – az elFeleDett Dél-alFölDi kastélyok otthoNa
Szentes térségében található a megye tíz kastélyából négy, köztük a Csongrád megye leg-
szebbjeként emlegetett nagymágocsi Károlyi kastély. Érdemes megtekinteni Szentes térsé-
gének kiváló állapotban fennmaradt kastélyait - melyek mai funkciói igen változatosak, de 
egyben közösek: mindenhol szeretettel fogadják a látogatókat. 
 
árpádhalom - károlyi-berchtold kastély
Gróf Károlyi Alajos lánya, Károlyi Ferdinanda (házassága után 
gróf Berchtold Lipótné) 1897-1898 folyamán klasszicizáló, ek-
lektikus stílusú kastélyt építtetett a faluban. Az eredetileg 22 
szobából, fürdőszobákból és egyéb mellékhelyiségekből álló 
kastély a háborúkat szinte minden károsodás nélkül átvészel-
te. Az épület ma művelődési ház, iskola és könyvtár. 

derekegyház - károlyi kastély
Derekegyházat 1765-től gróf Károlyi család urasági birtoknak 
rendezte be kastéllyal és gazdasági épületekkel.1913-ban báró 
Weiss Manfréd gyáriparos vásárolta meg, kinek örökösei kor-
szerű nagyüzemi gazdálkodást, öntözéses zöldségtermesztést 
létesítettek. Az egykori Károlyi-kastélyt 1949-től újra használatba 
vették, ma elme-szociális otthon működik benne. Jelenleg a hozzá 
tartozó 10 hektáros parkkal együtt műemlékvédelmi jelentőségű.

nagymágocs - károlyi-kastély
A nagymágocsi Károlyi-kastélyt 1896 és 1897 között Károlyi 
Imre építtette, eklektikus neobarokk stílusban. A kastélyt és 
hozzátartozó épületek egy részét Ybl Miklós tervezte. A kastélyt 
41 hektáros gondozott park öleli körül, ami a parképítő művé-
szet remekei közé tartozik; 18. századból származó barokk szob-
rok díszítik. A turisztikai vonzerőt növeli a kastélyhoz tartozó tó 
is. Napjainkban a Károlyi-kastély szociális otthonként működik.

szegvár - károlyi-kúria
A korabeli( XIX. századi) Vármegyeház a Dóczy-kúria telkén 
épült. Az erődített Dóczy-kúriát, ahol megfordult Zápolya 
I. János magyar király is, a török idők után az új tulajdonos, 
Károlyi Sándor gróf tataroztatta az 1725-27-es években, s fa-
lakkal is körbevette (a Kurca parti várfal és az egyik bástya 
maradványai ma is láthatók). 1950-ben az épületet államo-
sították, és 1997-ig nevelőotthonként működött. Azóta helyi 
rendezvények színhelye az épület és udvara.



18 19SzenteS rejtett kincSei SzenteS rejtett kincSei

tisza part

Bár Szentes nem Tisza parti város, mégis ked-
velt kirándulóhely a Tiszai szabad strand ho-
mokos partjával, büfével, nyaralókkal. A szen-
tesi Tiszai strandhoz Szentesről Csongrád irá-
nyába 3 km hosszú kerékpárút vezet, a gáthoz 
érkezve a folyó irányába le kell térni az épített 
kerékpárútról.
A madárvilág igen gazdag: ártéri-erdei, és fo-
lyóvízi ornitológiai képpel találkozunk. A Tisza 
és a holtágak menti liget erdőkben – a fűz és 
nyárligetek erdeiben – a széncinege, kékcine-
ge, mezei veréb, seregély, kerti rozsdafarkú, 

nemes nyarasok figyelhetők meg. A kedvezőtlenebb fészkelési lehetőség miatt kisebb szám-
ban találhatók a pinty, feketerigó, gerle, sárgarigó. Évente egy alkalommal, csupán néhány 
napig megfigyelhető a júniusi Tiszavirágzás, mely során a víz felszínén repülő rovarok a fo-
lyóba rakják le petéiket, és ezt a repkedő élőlényt nevezik Tiszavirágnak vagy Kérésznek.
A part pihenésre, fürdésre, kikapcsolódásra és sportolásra egyaránt alkalmas. 

tErmál tó

A szentesi Termál tó 1982-ben került kialakításra elsősorban a termál csurgalékvíz hűtésére 
és tározására. Közép-Európa legnagyobb termál tava, mely mára jelentős vízi madár élőhely-
lyé vált. Évek óta nagy jelentősége van fokozottan védett madárfajok vonulásában és fészke-
lésében. 176 értékes madárfajával egyedülálló madárrezervátumnak számít.
A tó a Cserebökényi puszta területéhez tartozik, a Natura 2000 Különleges Madárvédelmi 
Terület. A Termál tó Szentes központjából kerékpárúton megközelíthető a Szarvasi út men-
tén haladva.

szeNtes a tekerő hazáJa

Szentes és környéke egyik közkedvelt hangsze-
re volt a duda és a citera mellett a három vagy 
négy húros tekerő az 1800-1970-es években. 
Akkoriban a tanyai és városi lakosság- a gaz-
dasági munkák pl. aratás, szüret, kukoricatö-
rés és - fosztás, disznótor, néveste, lakodalom, 
padkaporos bál vagy kocsmázás idején – a 
tekerős és az esz-klarinétos (kubikosok, föld-
művesek) együttes muzsikájára mulatta jól 
ki magát. A citerázás és a tekerőzés titkaiba 
Szentesen a Zöldág Hagyományőrző Szakkör 
avatja be azokat, akik a helyi népzenét e hang-
szereken szeretnék megszólaltatni. 

E-mail: zoldag2011@gmail.com
Web: http//zöldagmse.mlap.hu

Forrás: Szentesi Kistérség Turisztikai Térképe Kiadvány

Fotó: Nagy István
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a szeNtesi VeNDégszeretet egyesÜlet PrograMJai

szentesi körséta
2010 óta az egyesület havonta olyan helyszí-
nekre kalauzolja el a szentesieket és az ide-
látogatókat, ahova nem juthatnak be a hét-
köznapokon, vagy amelyek mellett anélkül 
mennek el, hogy észrevennék a bennük rejlő 
szépséget. A látogatások során az adott terü-
let szakértői kalauzolják az érdeklődőket a lát-
nivalók között.

szentesi kézműves ízek Fesztiválja
Azok, akiket érdekel a gasztronómia, a régi, lassan feledésbe merült ízek világa, akiket nem 
rettent el a kenyérgyúrás, kalácssütés, tojásfújás, fafaragás, gyékényfonás vagy éppen a ko-
vácsmesterség csínja-bínja; akik locsolkodás helyett vagy azt követően szeretnének család-
jukkal egy tartalmas napot eltölteni, jöjjenek el Szentesre Húsvét hétfőn a Kézműves Ízek 
Fesztiváljára. A festői szépségű Kurca partján az érdeklődőknek lehetőségük nyílik bekap-
csolódni a munkafolyamatokba, sőt a kóstoló mellett igazi, eredeti receptekkel is gazdagod-
hatnak. A 2011-ben elindított rendezvény Szentes kedvelt húsvéti programja.

Városismereti túraverseny
A Dózsa-ház Közösségi tér Egyesületünkkel karöltve évente két alkalommal: március 15-
én és október 23-án rendezi meg a városismereti túraversenyt azzal a céllal, hogy játékos 
módon bővítse a város lakosságának helyismeretét az aktuális történelmi eseményeket 
felelevenítve. A játékra 2-5 fős csapatok jelentkezhetnek középiskolás, családi- és baráti 
társaság kategóriákban. A kb.5-6 km feladatokkal teli túra mára már országos méretűre 
nőtte ki magát.

a szeNtesi VeNDégszeretet egyesÜlet szolgáltatásai

Egyesületünk fontosnak tartja, hogy a városunkba érkezőket minél több, naprakész informá-
cióval lássa el. Az alábbi szolgáltatásainkat kínáljuk a városunkba érkezőknek:

1. információszolgáltatás
Az információszolgáltatásban Szentes és környékére vonatkozólag az alábbiakban áll rendel-
kezésükre a Szentesi Vendégszeretet Egyesület “virtuális irodája”:
- szálláshelyek, vendéglátás, gasztronómia
- látnivalók
- programok

„Virtuális irodánk” elérhetőségei:
E-mail: turizmus.szentes@gmail.com 
Web: www.turizmus.szentes.hu („szolgáltatásaink” menüpont)

2. idegenvezetés
Amennyiben tapasztalt idegenveze-
tővel szeretné bejárni Szentes és/ 
vagy környéke látnivalóit, keressen 
bennünket. Egyesületünk idegenve-
zető tagjai az egyénileg és csopor-
tosan érkező vendégek részére ma-
gyar, francia, olasz, orosz és német 
nyelveken mutatják be városunk ne-
vezetességeit.

turisztikai információs pont: 
Szentesi Közös Önkormányzati 
Hivatal
Cím: 6600, Szentes, Kossuth tér 6.
Telefon: +36-63/510-307
Fax:+36-63/510-341
E-mail:  turizmus@szentes.hu
Web: www.szentes.hu
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arany szálló

6600 Szentes, Arany János utca 15.
Tel.: +36-20/487-2211
E-mail: aranyszallo@gmail.com
Web: www.aranyszallo.hu

kurca-Parti VaDászház

6600 Szentes, Csallány Gábor part 3. 
Tel.: +36-30/560-9920
E-mail: ujbarazdavt@freemail.hu
Web: www.ujbarazdavt.atw.hu

nyugi tanya

6600 Szentes, Magyartés tanya 26.
GPS: N 46.43084, E 20.13120/ 
Tel.: +36-30/270-9559
E-mail: hajnimami@citromail.hu
Web: www.nyugitanya.hu

sziN-es VeNDégház

6600 Szentes, Hajdú Lajos utca 1.
Tel.: +36-30/382-2136
E-mail: szinesvendeghaz@gmail.com
Web: www.szinesvendeghaz.szentes.hu

szeNtesi ÜDÜlőközPoNt NoNProFit kFt.

6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 
GPS: N 46.56074. E 20.24929
Tel.: +36 63/400-123, +36 63/400-122
E-mail: udulohazak@udulokozpont-szentes.hu
Web: www.szentesinfo.hu/udulokozpont 

bagoly szállás

6621 Derekegyház, Tompahát 66.
Tel.: +36-20/258-5511, +36-63/453-005
E-mail: turizmus.derekegyhaz@gmail.com 
Web: www.derekegyhazert.hu

a szeNtesi VeNDégszeretet egyesÜlet tagJai által kíNált szálláshelyek: falusi vEndéglátás:

ágoston jánosné

6635 Szegvár, Széchenyi utca 5.
Tel.: +36-63/364-907
Web: http://szegvar.hu/turizmus.php

ágoston antalné

6635 Szegvár, Dózsa György utca 14.
Tel.: +36-63/365-155
Web: http://szegvar.hu/turizmus.php

bacsa józsEfné

6635 Szegvár, Batthyány utca 9.
Tel.: +36-63/364-104
Web: http://szegvar.hu/turizmus.php

cEntEr vEndégház

6635 Szegvár, Kis utca 1.
Tel.: +36-20/ 956-8497
E-mail: kastelyto@gmail.com
Web: http://kastelyto.hu/vendeghaz/

fácános vEndégház

6635 Szegvár, 6. külterület 53.
Tel.: +36-30/686-0302
E-mail: inajka@gmail.com
Web: www.facanosvendeghaz.hu

ivanov imréné 

6635 Szegvár, Kórógy utca 58.
Tel.: +36-63/364-381
Web: http://szegvar.hu/turizmus.php

7 fő

10 fő

30 fő

124 fő

32 fő

10 fő 6 fő 8 fő

9 fő 14 fő

8 fő 9 fő



Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
Elnökségének értékelése és javaslata alapján, 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések 
Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült.

Borítólap fotó: Tofán Sándor, Molnár Lívia
Összeállította: Bánvölgyi Petra és Molnár Lívia  

Kiadja: Szentesi Vendégszeretet Egyesület
E-mail: turizmus.szentes@gmail.com

Web: www.turizmus.szentes.hu


