„A Kultúra Magyar Városa 2006.”
Törzsanyag
A. város által eddig elért kulturális szint
A/1.a. a város történelmi és jelenkori kulturális szerepe
Szentes Csongrád megye északi felén, a Körös folyóból eredő Kurca két partján fekszik. A megye
harmadik legnagyobb városa. Tengerszint feletti magassága 78.5 - 85 méter. Közlekedés-földrajzi
szempontból fekvése jó: a településen fut keresztül a 45-ös és a 451-es főút, vasúti csomópont, a
közelben kanyargó Tiszán történő átkelést közúti híd biztosítja. Nyáron hajójárattal is
megközelíthető, a városnak sportrepülőtere is van.
Régészeti leletek tanúsága szerint már az újkőkortól kezdve lakott hely. A honfoglaláskor Ond
vezér törzse népesítette be a területet. Az első okleveles említése 1332-ből való „Scenhus
(Szentős) névalakban. Nevének eredetét többféleképpen magyarázzák, szakemberek szerint az
első birtokos, Szente-Mágocs család nevéről kapta. Egy 1423-as keltezésű oklevél templomos
faluként, majd I. Ferdinánd 1564. április 4-én kelt adománylevele már mezővárosként írja le a
települést.
Az elkövetkező századok történelmi viharai sem kímélték, többször elpusztult, újjáépült.
Szentes nagyon gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezik.
Rangos kulturális és tudományos intézmény a Koszta József Múzeum, mely mára kb. 150 ezer
tárgyat őriz, segédgyűjteményeiben pedig (szakkönyvtár, adattár, fotó-, audio- és videotár) közel
ugyanennyi dokumentummal dolgozik. Koszta József (1861-1949), az alföldi festőművész
hagyatékát a Koszta-teremben lehet megcsodálni. A múzeum állandó néprajzi tárlata „A szentesi
népélet” és két állandó helytörténeti kiállítás tekinthető meg: Oppidum Szentes és a Szentes
Vásárváros. Az európai hírű régészeti gyűjtemény legjellegzetesebb darabjai kétévenként
váltakozó időszaki kiállítások keretében láthatók. A múzeum helytörténeti raktára 1997-ben a
Péter Pál Polgárház, mely orvoslástörténeti műemlékeket, gyógy- és dísznövényeket mutat be. A
polgárház pincéjében időszakosan kamaratárlatokat, művésztalálkozókat szerveznek.
Szentesen található az ország egyetlen vidéki fényirdája a Fridrich-fényirda.
Ugyancsak rangos tudományos intézménye a városnak a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi
Levéltára, melynek 12000 kötetes történelmi szakkönyvtára egyedülálló. A levéltárban Csongrád
megye, Szentes, valamint a volt járások, községek XVIII. századtól keletkezett iratai
tanulmányozhatók, jelentős a térkép- plakát- és fotógyűjtemény is.
Szentesen a felújított megyeháza épületében Konferencia és Kulturális Központ működik, mely
egyedi a régióban.
A képzőművészeti élet legjelentősebb színtere a szentesi Városi Galéria, ahol országos hírű
változatos tárlatokat mutatnak be.
Az olvasás szerelmeseit két technikailag is jól felszerelt könyvtár várja Szentesen. A 14 éven
aluliak részére fenntartott gyermekkönyvtár, valamint az egykori zsinagóga épületében működik
a Városi Könyvtár, amely a harmadik évezred bibliotékája. Emellett több kisebb könyvtár működik
a térség kistelepülésein.
A kézműves hagyományokban is bővelkedik a város. Kiemelkedő a fekete kerámia, fafaragás,
vesszőfonás, hímzés és cserépedény készítés.
Szentes városa jelentős figyelmet és anyagi forrást szentel a város kulturális életére, a
hétköznapokat is gazdag színházi, zenei, művészeti élet jellemzi. A civil szervezetek, az
önkormányzat és a szentesi vállalatok összefogásának köszönhetően pezsgő kulturális élet
jellemzi a várost. A Lajtha László Zeneiskola mellett a Szent Anna Római Katolikus Templom, az
Evangélikus Templom és a Református Nagytemplom is állandó színhelye a zenei
hangversenyeknek, melyeket az itt élő és az innen elszármazott művészek adnak Szentesen. Mi
sem bizonyítja jobban az itt folyó munkát, mint a számos városi zenei CD, amelyek hűen adják
vissza a különböző szervezetek zenei tevékenységét, pl. a fúvószenekar, a kórus, a citerazenekar
cd-anyaga, valamint a Szentes és környéke népdalvilágát bemutató „Kurca-parti dallamok”.
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Szentes Város Fúvószenekara elnyerte a Fesztiválzenekar minősítést, a Bárdos Lajos Vegyeskar
pedig a Hangversenykórus minősítést. A többszörös Arany Páva Díjas Pengető Citerazenekar,
valamint a Szentesi Tekerő Együttes magas színvonalú munkája biztosítja e hagyomány
fennmaradását.
Mindemellett állandóak a helytörténeti kutatások, valamint a városi kiadványok megjelentetésére
is kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat. Városunkban szinte minden napra jut egy kulturális
rendezvény, melyek között megtalálhatók a nagy tömegeket megmozgató események is.
Szentes ma egy dinamikusan fejlődő, európai város az Alföld közepén.
A város híres szülöttei Bugyi István sebész-professzor, Drahos István grafikus, Csúcs Ferenc
sobrászművész, Hegedűs László festőművész, Farkas Antal költő, író, újságíró, Horváth Mihály
történetíró, csanádi püspök, miniszter; Kiss Bálint egyházi író, ifj. Kiss Bálint festőművész,
Négyesy László irodalomtörténész, Örkényi Strasszer István szobrászművész, Őze Lajos
színművész, Pollák Antal feltaláló, Tóth József színész, Balázs Árpád zeneszerző, Gera József
NASA repülő - fejlesztő mérnöke.
A/1.b. az épített örökség állapota és kulturális fejlesztései a hivatalos műemléki
nyilvántartásban szereplő vagy helyi védelem alatt álló ingatlanokon
A belváros több építészetileg izgalmas látnivalót kínál. A Kossuth téren a kora klasszicista stílusú
Református Nagytemplom, a Kiss Bálint Református Általános Iskola, a volt Megyeháza
méltóságteljes, neoreneszánsz épülete várja a látogatókat. Az Erzsébet téren a Városi Bíróság
épülete, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, a Szent Anna Katolikus Templom és
plébánia, amelyet árkádsor kapcsol össze a műemlék jellegű templommal. A barokk stílusjegyeket
hordozó és megújult Városháza szintén a Kossuth téren látható. A Kossuth utcán tekinthető meg a
Takarék Székháza, a Szent Miklós magyar ortodox templom, az Evangélikus Templom és a Luther
téri Díszkút. Az utca végén pedig a megújult Zsinagóga áll. A legtöbb műemléki épület
díszkivilágítást kapott.
A Református Nagytemplom Szentes jellegzetes épülete, a Kossuth tér északi oldalán
helyezkedik el. Stílusa kora klasszicista (1808-1826). Tűzfigyelő, körerkélyes tornyának alsó része
1774-ben készült. A templom az ország egyik legnagyobb, az Alföld leghosszabb hajójú temploma
(52 méter). Befogadóképessége 3500 fő, amellyel Szentes városának legnagyobb
befogadóképességű épülete. Benne egyházközséget bemutató templomi galéria, és információs
pont működik.
Jelenleg a református templom és a környező utcák integrált rehabilitációja van folyamatban; EU-s
források segítségével az önkormányzat és az egyház együttműködésének eredményeként.
Kiss Bálint Református Általános Iskola: az eredeti népiskola épülete 1803-ban épült,
klasszicista stílusban, melyet 1920-ban lebontottak, majd helyébe Dobovszky József István
tervezett mértéktartó, eklektikus saroképületet. Az épület a folyamatos karbantartás mellett jó
állapotban van, legutóbb a homlokzat részleges felújítása történt.
A templom mögött elhelyezkedő Kiss Bálint utca számos épülete védett. A klasszicista
református lelkészlak (1836) nyújtott menedéket az önkényuralom idején Vörösmarty Mihálynak.
Az utca névadója, Kiss Bálint (1772-1853) református lelkész korának polihisztora, kiváló
természetbúvára volt. A lelkészlak felújítására a közelmúltban került sor.
Megyeháza: középrizalittal hangsúlyozott, méltóságteljes épület (Makay Endre, 1883.), Szentes
legszebb főtéri középülete, neoreneszánsz stílusú, 67 évig szolgálta Csongrád megye székhelyét.
Attikáján a megye címere látható, Justicia és Minerva alakjával. Kőrácsos ablakainak oszlopsorát
a mesterségek allegorikus nőalakjai (a mezőgazdaság, a háziipar, a hajózás, a vadászat, a
kereskedelem és a halászat) díszítik. A tér déli oldalát a Városháza saroktornyos, manzárdtetős
épülete uralja. Bohn Alajos tervei alapján emelték 1911-ben. Az épület jó állapotú, legutóbb a
tetőszerkezete és a homlokzata került felújításra.
A Szentesi Takarék a Kossuth tér hangsúlyos épülete (Petőfi S. u. 1., 1928). Az ingatlan
folyamatos karbantartás mellett jó állapotban van.
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Az Erzsébet téren található a Szentháromság szobor az I. világháború hőseinek emlék- műve
(Pásztor János, 1926).
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola épülete (1912) magyaros szecessziós stílusú. A
homlokzat eredeti díszítése színes mozaik volt, melyeket falfestéssel pótoltak. 1993-ban a
városháza felöl modern, rézkupolával díszített tornaterem épült. Az iskola a folyamatos
karbantartás mellett jó állapotban van, legutóbb a homlokzata került felújításra.
Nyugat felől a városi bíróság (1911) épületét árkádsor köti össze a katolikus plébániával. A
Városi Bíróság 1911-ben épült szecessziós-eklektikus stílusban Dobovszky József István tervei
alapján. Az épületek jó állapotban vannak
A tér sarkán a város egyik legjelentősebb műemléke, a római katolikus Szent Anna Templom
áll. Az 1764-1768 között emelt barokk templomot 1844-ben a torony kivételével lebontották.
Jelenlegi, klasszicizáló formáját 1847-ben nyerte. Hangversenyek állandó színhelye. A templom jó
állapotban van, legutóbb a homlokzat részleges felújítása történt meg.
Horváth Mihály Gimnázium: (Szent Imre herceg u. 2., 1888, Benkó Károly) 1915-1918 között
bővítették (Ybl Lajos). Az 1859 óta működő gimnázium Szentes legpatinásabb középiskolája.
Folyamatos karbantartás mellett az épület jó állapotban van, legutóbb az épület könyvtárszárnya
és tetőzete került felújításra. Tervbe van véve a szolgálati lakások szárnyának felújítása.
A Kiss Bálint utcában található a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola épülete a volt Úri
kaszinó. 1892-93-ban épült koraeklektikus stílusban. Folyamatos karbantartás mellett az épület jó
állapotban van. Legutóbb a tetőszerkezet került részleges felújításra.
A Kenyérgyár az Arany János utcában található. 1910-11-ben épült neoromantikus stílusban
Bohn Alajos tervei alapján. A sarokattikával és huszártoronnyal díszített épület a város egyik
látványosságává vált. Mennyezetét napsugaras freskó díszítette. Az épület folyamatos
karbantartás mellett jó állapotban van.
A Szent Miklós magyar ortodox templom a város főutcáján áll. 1786-ban épült, késő barokk
stílusban, benne egykorú szép ikonosztázzal és falfestményekkel, külső falfülkéjében Szent
Miklóst ábrázoló freskóval (Kéri László). Az elmúlt években a tetőfedése és a homlokzata
felújításra került.
Szintén a város főutcáján található az Evangélikus Templom. 1904-1905-ben épült neogótikus
stílusban Francsek Imre tervei alapján. Az oltárképet Hegedűs László festőművész készítette. Az
orgonát özvegy Sulcz Endréné Francisti Mária adományozta férje emlékére. A toronyórát a város
ajándékozta a templomnak. A templom jó állapotban van.
A volt Gőz- és Kádfürdő épülete, ma Családsegítő Központ a Széchenyi ligetben található. 1869ben épült klasszicista stílusban, először gőz- és kádfürdő, majd sziksósfürdő volt. Folyamatos a
karbantartása az épületnek. Legutóbb a gazdasági rész rekonstrukciója történt meg. A
tetőszerkezet felújítása a tervek között szerepel.
Ugyancsak a ligetben találjuk a Koszta József Múzeum épületét, mely egykoron Károlyi kastély
volt. Az 1869-ben épített egykori vendéglő klasszicista stílusú. Jó állapotú épület, tetőszerkezete a
közelmúltban újult meg.
A Petőfi Sándor utcában található a Péter Pál Polgárház és az úgynevezett „Gólyás ház”. Az
előbbi folyamatos karbantartásnak köszönhetően jó állapotban van, az utóbbi jelenleg pályázati
támogatás segítségével teljes átépítés alatt áll.
A Dózsa-ház 1932-37-ben épült neoromantikus stílusban Antal Endre és Dobovszky József István
tervei alapján. Vitéz Orgován János szentesi kőműves mester kivitelezte. Az épületet 2002-ben
pályázati források segítségével restauráltatta az önkormányzat.
A város szívében épült a Petőfi Szálló (Petőfi u. 2., szecessziós stílus, Komor Marcell és Jakab
Dezső, 1897-99). Először a Kossuth utcai, majd a Petőfi utcai szárny készült el. Jól kivehetők a
lechneri iskola stílusjegyei: történelmi stílusoktól független, sajátos tér- és tömegképzés, a népi
építészet formaelemeinek alapján álló architektúra, az új építőanyagok (kovácsoltvas, kerámia,
nyerstégla) használata. Az oromzatos kupola bádogdíszei, csipkézett balluszteres erkélyei, téglaszalagdíszes udvara, homlokzatos tulipános városcímerdíszei, a pártás kőfaragványok a
századforduló magyar építészetének jelentős alkotásává tették az épületet. A közeljövő tervei
között szerepel a szálló teljes rekonstrukciója. Az épületben található teátrum részleges felújítása
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az elmúlt években megtörtént. Ötszáz személyes színháztermét a város szülöttéről, Tóth
Józsefről, a nagy jellemszínészről nevezték el.
A Sima Ferenc utca végén áll a szentesi Területi Kórház (44-54. sz.) díszes főépülete, mely
1902-ben épült. A pavilonrendszerű épületegyüttes a folyamatos karbantartás mellett jó állapotban
van, legutóbb a rehabilitációs és fertőző osztályok épületeinek belső részleges felújítása történt
meg.
A Zsinagógát (1868-1870) 1998-ban állítatta helyre az önkormányzat. Itt található a Városi
Könyvtár. Szentesen kb. 1817-ben alakulhatott meg a zsidó hitközség. A romantikus stílusú épület
Knabe Ignác tervei szerint épült, s 40 éves elhagyatottság után a város egyik legékesebb
épületévé vált. Kertjében található Józsa Lajos az Olvasó nő c. szobra.
A Vasútállomás 1887-ben épült. A növekvő forgalom következtében egyre szűkebbnek bizonyult.
Az új épület 1928-29-ben készült el szecessziós stílusban. Az 1980-as évek közepén felújították,
megőrizve kődíszeit, stílusát. Az állomás épülete jó állapotú, legutóbb a homlokzatai kerültek
felújításra.
A Felsőpárti Református Templom Jókai u. 71. szám alatt található. 1912-14-ben épült
magyaros szecessziós stílusban Dobovszky tervei alapján. A templom épülete jó állapotú.
A Veker-ér partján terült el az egykori Ecser falu, mely eredetileg kun szállás volt, Köttöny kun
király ezen a helyen rendezte be fő szálláshelyét A Szarvas felé vezető úton közelíthetjük meg a
15 km-re fekvő ecseri templomromot, amelyen fehér gólya fészkel. Egykori hossza 15,75 m x
8,57 méter. A téglaméretek, az eltérő falazási technika, a déli bejárat feletti félköríves záródású
román ablak azt bizonyítják, hogy a templomnak Árpád-kori periódusa is volt. A szentély délkeleti
sarkán álló, egyetlen vaskos támpillér utólagosan épült. A torony romjai 1733-ban még álltak. A
régészeti kutatás tanúsága szerint a templom XIV. századi lehetett. A templomrom állapotát a
szükséges karbantartással kívánjuk megőrizni.
A Bereklaposban található az országos védelem alatt álló Piti-malom, amely az elmúlt évek során
részleges felújításra került. Ennek ellenére a tetőszerkezet romos állapotban van, felújítása és
megmentése mindenképpen indokolt.
Az önkormányzat saját erőből, és pályázati források felhasználásával igyekszik az épített
örökséghez tartozó épületeit jó állapotban tartani, és megőrizni az utókornak. Az utóbbi években
pályázati forrásokból felújított számos helyi jelentőségű műemléki épületet (Zsinagóga, volt
Megyeháza, Városháza, Szentesi Takarék székháza, ún. Csodaház, Friedrich-fényirda –
ipartörténeti kiállítóhely stb.) Jelenleg is nagyszabású felújítások folynak a városban. A
központban található Református Nagytemplom és környéke, valamint a Petőfi utcai műemléki
védelem alatt álló Mátéffy-Burg féle „Gólyás ház” kerül felújítása. Benne helyet kapnak a kulturális
örökség részét képező népművészet különböző ágait művelők.
A/1.c. a város kistérségi központi szerepe a térség kulturális életében
A közoktatás és a kultúra területén a város meghatározó szerepet játszik a kistérség életében.
Megalakult a Szentes Kistérség Többcélú Társulása, melynek keretében működik a kistérségi
közoktatási feladatellátás. A települések közötti együttműködés kialakítása és fenntartása a
közoktatásban parancsoló szükségszerűség, amelynek egyik oka a gazdaság, a másik pedig a
demográfiai helyzet alakulása. A kistérségi szint az önkormányzatok olyan együttműködését
jelenti, amely elsősorban az egyes települések által hatékonyan el nem látható közszolgáltatások
megoldását biztosítja. A minőségi szolgáltatások biztosítása érdekében Szentes Város
Önkormányzata, Eperjes Község Önkormányzata és Nagytőke Község Önkormányzata Képviselőtestületei megállapodást kötöttek közoktatási intézmények (óvoda, általános iskola esetében)
közös intézmény fenntartású kistérségi tárulás keretében történő működtetésére. Az eperjesi
illetékességű általános iskolai felső tagozatos tanulók neveléséről, oktatásáról és
felzárkóztatásáról 2004-től a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában gondoskodnak, az
eperjesi óvoda pedig a szentesi Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet tagóvodájaként
működik.
A 2004/2005. tanévet 12 fő eperjesi felső tagozatos diák kezdte meg a Klauzál Gábor Általános
Iskolában. A gyerekek az eperjesi önkormányzat által üzemeltetett – pályázati pénzből vásárolt –
20 személyes iskolabusszal járnak be tanulni. A Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert
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pályázati összegből az intézménynek eszközbeszerzésre is nyílt módja: 5 db multimédiás
számítógép (1.050.000,-Ft), tanulói asztalok, székek beszerzése (578.435,-Ft) gazdagítják az
iskola eszköztárát. A 2005/2006. tanévben 11 eperjesi diák járt az iskolába. Sikeresen
megoldódott az eperjesi óvoda bekapcsolódása a Köztársaság Utcai ÓMK-ba. A társulás
megalakulásakor egy óvónő és egy dajka látta el a gyermekeket. A gyermeklétszám akkor 12 fő
volt. A berendezés elavult állapotban volt, kevés játék és eszköz állt a gyermekek rendelkezésére.
A Társulás által elnyert pályázati pénzből lehetőség nyílt az épület részbeni felújítására, az óvoda
bútorzatának cseréjére, eszközbeszerzésre és az eperjesi önkormányzat finanszírozásával a
konyha modernizálására. Ennek eredményeképpen jelenleg a konyha főzőkonyhaként működik. A
pályázat révén rendelkezésre álló összegből eszközbeszerzésre 1.721.000,-Ft-ot, az épület
felújításra 4.140.000,-Ft-ot fordítottak. A személyi feltételek biztosítása, a nagymértékű
eszközfejlesztés, a felújítás szakmai fejlődést hozott, pozitív visszhangot váltott ki a szülők és a
település vezetőinek körében. Az óvodában a színvonalas szakmai munka végzését segíti, hogy
az eperjesi óvodában dolgozók egy nagyobb szakmai közösséghez tartoznak, így lehetőség nyílik
új módszerek bevezetésére is az intézményben. A kapcsolatot erősítik a gyermekek számára
szervezett közös programok, a kihelyezett nevelőtestületi értekezletek.
A nagytőkei tanulók neveléséről-oktatásáról a szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában és annak
tagiskolájában gondoskodnak. A 2004/2005. tanévben a Deák Ferenc Általános Iskolába 23 fő,
míg a Damjanich János Tagiskolába 6 fő nagytőkei tanuló járt. A 2005/2006. tanévben az
intézmény 32 fő nagytőkei illetékességű tanulót fogadott. Tekintettel arra, hogy a nagytőkei tanulók
már a kistérségi társulás létrehozása előtt is e két intézményben tanultak, a gyerekek részéről
beilleszkedési probléma nem adódik. Külön felzárkóztató órák bevezetésére nincs szükség az ő
esetükben. A Szentes Kistérség Többcélú Társulás sikeres pályázatán megítélt forrásból a Deák
Ferenc Általános Iskola és tagiskolája 506.738,-Ft értékben tanulói padokat, székeket vásárolt egy
osztály létszámának (31 db) megfelelően.
Szintén kistérségi szinten megalakult a Pedagógiai Szakszolgálat, amely városi és kistérségi
szintű szakszolgálati feladatokat lát el: a nevelési tanácsadás és a logopédiai fejlesztés területén.
A Pedagógiai Szakszolgálat kialakításához, működéséhez a pályázaton elnyert összeg 23.290 eFt
volt. Az intézményi adatok szerint ebből az összegből a központi épület átalakítása, festése, a
fejlesztő szobák berendezése (Szentesen és a társult településeken), a szakmai eszközök
beszerzése (Szentes és óvodái, társult települések), irodatechnikai eszközök vásárlása, 2 db
személygépkocsi vásárlása történt meg. A Pedagógiai Szakszolgálat új, központi telephelyre
történő költözése 2005. szeptember 5-től megvalósult.
A Szentes Városi Könyvtár Kht a Kistérségi könyvtári feladat-ellátásban jelentős szerepet
vállalt fel. Célul tűzték ki a kistérség nyilvános könyvtári állományát kezelni tudó közös könyvtári
rendszer kiépítése és működtetését. A kistérség könyvtári állományának közös feldolgozását,
kezelését a HunTéka integrált könyvtári rendszerben végzik. A rendszer nyilvántartja a könyvtári
állományt, a gyarapodást, a kölcsönzési státuszt és állapotot, kezelni tudja az elektronikus
formában történő kölcsönzési igénybejelentést, az interneten elérhetővé teszi a katalógust. Az
adatbázist és a rendszert kezelő szerver elhelyezését, felügyeletét a Könyvtár Kht. biztosítja, míg
a teljes rendszerfelügyeletet és a biztonsági mentést a HunTéka szoftver fejlesztői, a szegedi
székhelyű iKron Kft. látja el. Megszervezték a rendszer betanítását, folyamatos szakmai,
módszertani segítségnyújtást biztosítanak a felhasználóknak. A Könyvtár Kht. folyamatosan viszi
számítógépre állományát, építi elektronikus katalógusát. Biztosítja a rekordok közvetlen
átemelését az önálló adatbázissal rendelkező könyvtárak számára (Fábiánsebestyén,
Nagymágocs, Szegvár), míg főállású könyvtárossal nem rendelkező települések (Árpádhalom,
Derekegyház, Eperjes és Nagytőke) állománygyarapodását, valamint – kapacitása függvényében
– meglévő állományát visszamenőleg is saját adatbázisában dolgozza fel. A Könyvtár Kht.
folyamatosan felügyeli és rendszeresen karbantartja a könyvtárakba telepített munkaállomásokat
és a községi / nagyközségi könyvtár saját számítástechnikai eszközeit.
A dokumentum-ellátás megszervezését is nagyon fontos feladatnak tartják. A könyvtári
integrált rendszer tájékoztatást nyújt a kistérség dokumentum-ellátásáról, lehetővé téve hogy a
lakosság a rendszerben lévő teljes állományból (a Könyvtár Kht. állományából is) kölcsönözzön
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és a dokumentumokat lakóhelyén vehesse át. E-mail-ben, telefonon, fax-on vagy postai úton
kérhetők dokumentumok a rendszerből, a Könyvtár Kht. vállalja a hálózatból igényelt
dokumentumok eljuttatását a kérő könyvtárhoz a rendszeres látogatások alkalmával, vagy kérés
szerint postai úton. Azokon a településeken, ahol az ODR (Országos Dokumentumellátó
Rendszer) használata még nem megoldott, illetve nincs a faladat ellátására alkalmas személy, a
Könyvtár Kht-n keresztül vehetik azt igénybe. A megfelelő szintű dokumentum-ellátás –új könyvek,
folyóiratok, CD-k, CD-ROM-ok - biztosítására célszerű egy olyan központi gyűjtemény kialakítása,
melyből ez az igény biztosítható. E gyűjtemény kialakítására többletforrás bevonása szükséges. A
Könyvtár Kht. elvégzi a központi támogatásból illetve pályázati pénzekből történő dokumentum
beszerzését, feldolgozását, illetve a dokumentum-szolgáltatás megszervezését, bonyolítását. A
községi könyvtárak megbízása alapján a Könyvtár Kht. vállalja a Kistérség könyvtárai által igényelt
(vásárolni kívánt) dokumentumok közös megvásárlását.
Az információszolgáltatást: A könyvtár Kht. a kistérségi könyvtárak rendelkezésére
bocsátja teljes tájékoztató apparátusát, pályázatfigyelő szolgálatát és EU gyűjteményét.
Az elsődleges céljuk azonban az, hogy a helyben szolgálatot teljesítő kollégákat felkészítsék az
internetes tájékoztatásra. Támogatják a kistérségek könyvtáraiban a rendezvények szervezését,
pályázatok készítését.
Igény szerint segítséget nyújtanak előadások, kiállítások, irodalmi programok,
gyermekfoglalkozások szervezéséhez és lebonyolításához. Részt vesznek a kistérségi
könyvtári ellátást érintő közös pályázatokban.
A könyvtár a kistérségi pályázat könyvtárakra vonatkozó részét 2004. első félévében elkészítette.
A nyertes pályázat megvalósítása 2004. decemberében indult.
2005-ben könyvtárak a feladatellátásra pályázati pénzből egy darab multimédiás számítógépet
kaptak. Valamennyi könyvtárban, településen kiépítették az internet hozzáférést, illetve bővítették
a hálózatot. A főfoglalkozású könyvtárost foglalkoztató intézményekbe megvásárolták és
telepítették a HunTéka integrált könyvtári rendszert, a többi településen lévő könyvtári
számítógépeket is csatlakoztattak a rendszerükhöz. Szervezett tanfolyamon illetve a
könyvtárakban történt látogatások során betanították a HunTéka használatát. Pályázati
támogatással 500.000 Ft értékben dokumentumokat vásároltak a kistérség könyvtárainak,
melyeket feldolgozva kaptak kézhez.
2005-2006-ban - vállalásuknak megfelelően – :
• rendszeres látogatásokkal segítik a szakmai munkát;
• számítógépes szakembert alkalmaznak, aki karbantartja a kistérségi könyvtárak
számítógépeit, szükség szerint segítséget nyújt;
• szolgáltatásaikat biztosítják a térségben élők számára is (tájékoztatás, dokumentumok,
információk közvetítése, küldése, esetenként eszközök kölcsönzése, stb.);
• a könyvtár által szervezett játékokba, vetélkedőkbe (EU-s vetélkedő, rejtvények,
könyvtárhasználati vetélkedő), egyéb „könyvtári akciókba” (A Nagy Könyv, Összefogás a
könyvtárakért, stb.) bevonják a kistérségi intézményeket is;
• továbbképzéseket, közös munkaértekezleteket szerveznek;
• rendszeresen tájékoztatják az intézményeket a pályázati lehetőségekről (e-mail-ben,
telefonon);
• a kiállítási tervükben rendszeresen szerepelnek kistérségi alkotók is;
• megkezdték a számítógépes alaptanfolyamok szervezését (felhasználóképzés) a
kistérségben élők számára.
Szentes kistérségi központi szerepét a kultúra területén úgy is hangsúlyozza, hogy a városi
rendezvények hatósugarát a kistérségre is kiterjeszti. Nagyon nagy igény van a kistérség
községeiben élő emberek részéről a Szentesen szervezett programok iránt. Szép példája az
együttműködésnek az is, hogy a Szegvári Dobbantó Néptánc Együttes és a nagymágocsi
asszonykórus nagyon gyakran szerepel a városi rendezvényeken, ünnepségeken.
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A/1.d Közoktatás, felsőoktatás, művészeti oktatás rendszere, a képzésben résztvevők
száma (az előző 5 év adatai alapján).
Szentes alap- és középfokú oktatási-nevelési intézményekkel kellően ellátott. A városban 15
óvoda kínál lehetőséget az óvodás korosztály nevelésére. Szentes óvodái a legkorszerűbb
pedagógiai módszerekre, innovációra törekedve nagyon sokszínű lehetőséget kínálnak a
gyermekek differenciált, egyéni fejlesztésére.
Az alapfokú tanintézetekben az általános képzésen túl emelt szintű képzések történnek (énekzene, idegen nyelv, matematika, rajz, sport), mely tárgyakat a diákok magasabb óraszámban
tanulják.
A Petőfi Sándor Általános Iskolában az országban elsők között indult be 1957-ben a Kodálymódszer szerinti ének-zene tagozatos képzés, amely a mai napig meghatározza az intézmény
profilját. Az iskola kórusai a hazai fellépések mellett több alkalommal külföldre is eljutottak; sikeres
vendégszerepléseik színhelye: Celje, Bückeburg, Sankt Augustin, Wolfennbüttel stb.
Rendszeresen szerepelnek kiemelkedő eredménnyel minősítő hangversenyeken, s részt vesznek
az egyházzenei találkozókon. A nagykórus rendelkezik „Az Év Kórusa” megtisztelő címmel. Az
iskolában néptáncot és társastáncot is tanítanak. Kiemelt fejlesztést céloztak meg az idegen nyelv
(angol, német, francia) és az informatikai oktatás területén.
A Koszta József Általános Iskola 1980 óta működik a Kertvárosban. Az intézmény sajátossága Koszta József emlékét is őrizve - alsó tagozaton a emelt óraszámú a rajztanítás,
készségfejlesztés. Felsőben emeltszintű oktatás folyik magyar irodalomból és matematikainformatika tantárgyból. Tanulóik kiemelkedő eredményeket érnek el a kémia, német, rajz,
közlekedési- és kerékpáros versenyek országos döntőiben (pl. Curie Emlékverseny, Mozaik Kémia
Verseny). Testvériskolájuk a Tiroler Landhauptschule Niederndorf (Ausztria), amellyel rendszeres
kapcsolatot tartanak fenn.
A Deák Ferenc Általános Iskolában speciális képzést nyújtó osztályok: 1–3. évfolyamon Freinet
rendszerű oktatás, úszástanítás, valamennyi osztályban mindennapos testnevelés. Az iskola az
angol- és német nyelven kívül francia nyelvoktatást is folytat pályázat segítségével.
Több mint 4 éves külföldi kapcsolatai vannak EU-s országokkal: Anglia és Belgium a legrégebbi,
újabbak: Írország, Finnország, Olaszország, Görögország. Az évenként ismétlődő Deák-Diák
Show az iskola művészeti oktatásának csúcspontja.
Az intézmény csillagvizsgálóval,
számítástechnikai kabinettel és jól felszerelt könyvtárral rendelkezik. A művészeti tárgyak
oktatásában a Damjanich János Általános Iskola is jeleskedik; kiemelkedő a rajzoktatás. Immár
hagyományosan évente megrendezik a Városi „Damó Gyermeknap”-ot.
A Klauzál Gábor Általános Iskolában a testnevelés oktatása szintén emelt óraszámban történik.
Az Oktatási Minisztérium Világ-nyelv programjának nyertes pályázatával Idegen nyelvi Forrás
Tanulóközpont nyílt 2003-ban az iskola könyvtárában. Angol, német, francia tankönyvek, audiovizuális anyagok, szótárak és multimédiás számítógép áll a város tanulói és pedagógusai
rendelkezésére. Elsőként alakítottak ki uniós tantermet. A Comenius program keretében spanyol-,
olasz- és litván iskolákkal tartanak fenn kapcsolatot, céljuk egymás népi gyermekjátékainak
megismerése. Az iskola néptánccsoportjaiból alakult meg 1996-ban a Zöldág Mozgáskultúra és
Sport Egyesület, melynek segítségével a gyermekek a magyar énekes népi játékokon keresztül
megismerkedhetnek a magyarlakta területek néptáncaival, népzenéjével, népviseletével.
Kétévente megrendezik az Országos Gyermeknéptánc Találkozót.
A Gr. Széchenyi István Általános Iskola a város peremkerületének többségében roma
növendékeit oktatja. Korszerű tornaterem áll a tanulók rendelkezésére. Szabadidős tevékenység
keretében lehetőség van a számítástechnikával ismerkedni. Pályázati segítséggel sor került az
iskolai könyvtár fejlesztésére.
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 1993 óta egyházi fenntartású intézmény, ahol a
nevelés kulcsszavai: emberformálás, közösségalakítás, hagyományápolás, értékek őrzése, hit. A
kor kihívásait szem előtt tartva tanítanak angolt, franciát, informatikát. Franciaországi iskolákkal
állandó kapcsolatot tartanak fenn.
A Kiss Bálint Református Általános Iskolát 1993 óta újra a református egyház tartja fenn. A
korszerű informatika szaktanterem teszi lehetővé a számítástechnika harmadik osztálytól beinduló
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oktatását. Az iskola működteti a városi Drámapedagógiai Műhelyt és társrendezője a „Kurca
fátyla” Diákszínjátszó Fesztiválnak. Értékes pedagógiai elképzelés a tanulás tanítása projekt.
Énekkaruk révén nemzetközi kapcsolatot tartanak fenn egy francia, német, svéd, romániai és
jugoszláviai iskolával. A jól felszerelt tornaterem, konditerem és az udvari játszótér segíti a
mindennapos testnevelés programot. A látványosan fejlődő iskolai könyvtár - nyitvatartási ideje
alatt - a tanulók részére gyors internet elérést és multimédiás munkaállomást is biztosít.
A Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 1972-ben
létesült; tevékenységi körébe a sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott) tanulók
nevelése-oktatása, továbbá az ép értelműek és az állami gondozottak ellátása tartozik. Az
intézmény 1994-től új, korszerű épületben üzemel; könyvtárral, zárt rendszerű TV- és
videólánccal, tornateremmel, technikai műhelyekkel rendelkezik. Az oktató-nevelő munka speciális
módszerekkel, kis létszámú tanulócsoportokban történik, a beszédkészség fejlesztésére
logopédiai csoportokat működtetnek, gyógytornászokat foglalkoztatnak.
Az Általános Iskolai Kollégiumban a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek
hétközbeni ellátásáról gondoskodnak. 1997. óta nyaranta ebben az intézményben működik a nyári
napközis tábor.
Az öt középiskola közül a Horváth Mihály Gimnázium (alapítva 1859-ben) tekint vissza a
legnagyobb múltra. Magas színvonalú nyelvi képzésével és az országban elsőként elindított
irodalmi- drámai (színjátszó) tagozatával napjainkban is elismert intézmény. A kreativitás
fejlesztése és a személyiségfejlesztés a művészeteken keresztül kiváló módszernek bizonyul. A
szentesi műhelyből kerültek ki többek között a következő országosan ismert művészek: Gáspár
Sándor, Ternyák Zoltán, Hevesi Tamás, Alföldi Róbert, Fesztbaum Béla, Náray Erika, Szekeres
Adrienn, Zsédenyi Adrienn, Szávai Viktória és még sokan mások.
Az idegen nyelvi képzésnek (angol, német, francia, orosz, latin) egyre nagyobb a jelentősége, az
Európai Unióba való integrálódás egyik legfontosabb tényezőjeként tartják számon. Az EU
polgárok számára elengedhetetlen, hogy több nyelven tudjanak beszélni, hogy ki tudják használni
a munkaerőpiaci lehetőségeket. Az idegen nyelveken jól kommunikáló szakemberek képzését
szolgálja a 2004 szeptemberében induló ötévfolyamos idegen nyelvi-informatikai osztály is.
Tanulói komoly eredményeket értek el a francia, angol, magyar nyelvi, fordítói országos
versenyeken és pályázatokon. Nemzetközi színjátszó fesztiválok díjnyertesei. Diákjai NagyBritannia, Finnország, Németország, USA különböző középiskoláiban vettek részt éves tanulmányi
képzésen. Az iskola 40 ezer kötetes értékes könyvtári állománnyal és könyvtári pavilonnal
rendelkezik. A gimnázium szellemiségét, pedagógiai törekvéseit hivatott tükrözni szlogenje: Jó
szóval oktat, játszani is enged.
A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola (alapítva 1927-ben) nappali- és esti tagozaton, a
kétszintű érettségire való felkészítéssel, gyakorlatorientált modulrendszerű szakképzéssel, kettős-,
hármas szakképesítés lehetőségével kínálja képzéseit a közgazdaságtan, a kereskedelemmarketing, az ügyviteli, az informatikai, az egészségügyi és szociális szolgáltatások
szakmacsoportokban. 1993 óta a Világbank, az Európai Unió Phare-programjai alapján
tanulóközpontú, munkaerő-piaci igények szerinti oktatás folyik. A tanirodában, a forrásközpontban
korszerű számítástechnikai eszközökkel és a legújabb multimédiás gépekkel dolgoznak diákjaik.
Az intézménynek számos kapcsolata van külföldi iskolákkal, és tagja a nemzetközi innovatív
iskolahálózatnak
A Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola (alapítva 1940-ben) általános- és szakképzést
folytat szakiskolai és szakközépiskolai, valamint technikusi szinten. Érettségire közép- és emelt
szinten készít fel. A 2005-ös tanévtől nyelvi előkészítő osztályt is indított. A szakképzés a 10. és
12. osztály, illetve érettségi után kezdhető az OKJ előírásainak megfelelően. A főbb oktatott
szakmák: kertész, dísznövénykertész, virágkötő-berendező, kertész- és növényvédelmi technikus,
természetvédelmi technikus, parképítő- és fenntartó technikus. 77 ha-os tangazdasági
szántófölddel, 4 ha-os zöldségtermesztő- és hajtató, valamint 6 ha-os gyümölcsös gyakorlókerttel
rendelkezik. Rendszeresen folytatnak cseregyakorlatot partneriskoláikkal, főleg a müncheni és
bécsi kertész- és virágkötő iskolákkal. Tanulóik kimagasló eredményeket érnek el az országos
virágkötészeti- és szakmai tanulmányi versenyeken. 1992-től évente megrendezik a
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"Kertmagyarország felé" elnevezésű, tudományos tanácskozással egybekötött szakmai kiállítást
és vásárt.
A Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában (alapítva 1963-ban) kezdetben villamosenergiaipari, majd az utóbbi időben informatikai- és elektronikai területen képeznek szakembereket. 2001től az intézményben felsőfokú akkreditált szakképzés is van. Az iskolarendszerű képzés mellett az
iskola ECDL vizsgaközpontként működik és helyet ad a CISCO Hálózati Akadémiának.
A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola jogelődje 1872-től működött Iparos és Kereskedő
Tanonciskola néven. Az utódintézmény fő profilja a szakmunkások képzése, de a
szakközépiskolai képzésben - kereskedelem-marketing, közlekedés, gépész – is jelentős szerepet
játszik a városban és vonzáskörzetében. A jelenleg elsajátítható szakmák: szerkezetlakatos,
géplakatos, hegesztő, karosszérialakatos, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, gázvezeték- és
készülékszerelő, autószerelő, kötöttpályás motor- és erőátviteli berendezés-szerelő, villanyszerelő,
nőiruha-készítő, fodrász, élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő, kőműves, szobafestő-mázoló és
tapétázó, fémforgácsoló, szerszámkészítő, kereskedelmi technikus, gépésztechnikus.
Szakmunkás végzettségű fiataloknak három évfolyamos gimnáziumi képzés keretében teszik
lehetővé az érettségi bizonyítvány megszerzését nappali- és esti tagozaton. Akkreditált
tanfolyamokkal nagy segítséget nyújtanak a munkanélküliek átképzésében.
A Szentesen tanuló vidéki diákok a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban nyernek
elhelyezést. Az 1950-es évek elején létesült internátus igyekszik biztosítani lakóinak a szabadidő
hasznos és kulturált eltöltését. Évenként visszatérő rendezvényeik: a várost és legfontosabb
intézményeit bemutató Gólyatábor, a kiállításokkal, vetélkedőkkel, szakmai tanácskozásokkal és a
testvér kollégiumok bemutatkozásával egybekötött Terney Napok és a Mozdulj! címen szervezett
sportrendezvény.
A város nagy múltú és rangos intézménye a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola (alapítva
1955-ben). Az átlagosan 650– 700 növendék képzése (kiknek életkora öt évestől a felnőtt korig
terjed) magába foglalja az elméleti tárgyak mellett az összes vonós-, fúvós-, ütőhangszer, gitár,
zongora, orgona, szintetizátor, magánének, népzene oktatását. 1999 óta társastánc és néptánc
tanítása is folyik az intézményben. Az iskola tanárai rendszeres közreműködői és szervezői a
város igen élénk zenei, művészeti életének. Részvételükkel és szakmai irányításukkal működik a
Bárdos Lajos Vegyeskar, a Városi Fúvószenekar, a Pengető Citeraegyüttes, és a Szentesi Tekerő
Zenekar.
A „Jövőnkért” Alapfokú Művészeti Iskola hatodik esztendeje formálja diákjai személyiségét. A
nem önkormányzati fenntartású intézményben a művészeti ágak változatos formái közül
választhatnak a tanulók. Az intézmény igyekszik aktívan részt venni Szentes kulturális életében.
Évente önálló kiállítással jelennek meg. Idén a Városi Galériában rendeztek tárlatot, ahol a
gyermekek munkái mellett a tanárok alkotásai is láthatóak voltak. Táncosaik szívesen vállalnak
fellépést a város kulturális eseményein. Nyári Modern Táncestjük és a „Kurca Fátyla” színjátszó
találkozójuk immár hagyományosnak tekinthető rendezvények.
Ugyancsak tartalmas művészeti nevelés folyik a Szivárvány, a Szegvári Alapfokú Művészeti Iskola
és a Classik Művészeti Iskola keretein belül. A Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanszakai: táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet. A Classik Művészeti
Iskolában társastáncoktatás folyik, valamint a Szilver TSE versenytáncosainak utánpótlás
nevelése. A Szegvári Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységében kiemelkedő a zene-, illetve a
néptánc oktatás. A Szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes utánpótlás nevelését az intézmény
biztosítja.
1999 óta a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara
konzultációs központot működtet Szentesen. A képzések levelező tagozaton és távoktatási
rendszerben történnek. A létrehozott konzultációs központban lehetőség nyílt posztgraduális
képzés és továbbképzés indítására. Diplomaszerzési lehetőséget biztosít az érettségizetteknek, s
a helyi, illetve térségi igényeknek megfelelően újabb képzési formákat indít, például idegenforgalmi
szakmenedzser szakot.
Választható szakirányok az alapképzés esetében a pedagógia és a tantervfejlesztő menedzser
szak. Az előbbi szakosodik gyermek- és ifjúságvédelemre és az ötödik félévtől felvehető plusz
szakirány a gyógypedagógia. Az egyetemet, főiskolát végzetteknek nyújt szakirányú
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továbbképzési lehetőséget a közoktatási vezető szak, amely újabb diplomát adó képzés. Jelenleg
közel 200 fős hallgatói létszámmal rendelkezik a konzultációs központ, amely mára már régiós
szintű feladatot lát el a városban. Újabb utat jelentett a továbbtanulás terén az SZ.T.E. J.GY.T.F.K
Szakképzési és Továbbképzési Intézete, amely az akkreditált OKJ-s képzések indítására ad
lehetőséget több mint 15 szakterületen.
Szintén új lehetőséget jelent a továbbfejlesztésre a Kodolányi János Főiskola Orosházi Intézete,
amely alapképzés és másoddiplomás képzés terén is sokoldalú szakirányultságot kínál.
A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola a Szolnoki Főiskolával kötött együttműködést az
alábbi felsőfokú szakképzésekre:
- kereskedelmi szakmenedzser,
- európai uniós üzleti szakügyintéző,
- informatikai statisztikus,
- gazdasági tervező.
A Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola a veszprémi Pannon Egyetemmel kötött 2001-ben
együttműködési szerződést műszaki, informatikai mérnökasszisztens szakképzés beindítására.
2003-ban kibővítették az együttműködést a villamosmérnök-asszisztens felsőfokú szakképzéssel,
amelyet levelező tagozaton már felnőttként dolgozó szakemberek részére indítanak.
A felsőoktatási képzés iránti jelentős helyi és térségi igények is jelzik, hogy szükség van a
továbbképzésre, a kultúra elfoglalta társadalmi rangját, s a tudás fontos helyet foglal el az
emberek életében.
A/2. A város kulturális aktivitása:
A/2/a. városfejlesztési tervek kulturális elemei
A fejlesztési irány a kulturális örökség védelme. A helyi és térségi identitás erősítése, a helyi
sajátosságok megőrzése, valamint az idegenforgalmi vonzerő további növelése érdekében a
következő fejlesztési irányok szerepelnek a tervekben:
Város- és településközpont rehabilitáció
- A különböző korokban emelt épületek (épületegyüttesek) összhangjának megteremtése. Az
egyházi és középületek, köztéri szobrok és emlékművek, a lakótelepek felújítása,
környezetének parkosítása, díszburkolattal történő ellátása.
- A műemlékvédelmi hatástanulmányok elkészítésének támogatása.
- A lakosság és a civil szervezetek bevonása a tervezési folyamatba.
- Az város-rehabilitációval kapcsolatos uniós tapasztalatok átvételének támogatása (a civil
szervezetek és a szakemberek számára tanulmányutak szervezése).
Műemlékvédelem
-

A védettségre érdemes épületek kataszterének folyamatos karbantartása.
A tulajdonosi érdekeltség erősítése pályázati pénzek bevonásával.
Komplex idegenforgalmi stratégia kidolgozása a védelem alatt álló épületek hasznosítására.

-

Kulturális hagyományok ápolása és védelme

-

A tájházak és helytörténeti gyűjtemények szakmai és anyagi segítése.
Könyvek, CD-k megjelentetésének továbbvitele a város kulturális hagyományairól.
A településre, tájra jellemző népi építészeti hagyományok felelevenítésének támogatása.
Az útkorszerűsítések és más nagyobb beruházások esetében a régészeti feltárások számára
az eddigieknél is kedvezőbb szakmai és pénzügyi feltételek biztosítása.
A kihalófélben lévő népi mesterségek (halászat, bőrdíszművesség, nádverés stb.)
elsajátíttatása a fiatalabb korosztályokkal, s egyúttal idegenforgalmi célú hasznosítása.

-

A városfejlesztési tervek kulturális elemei között igen jelentős helyet foglal el a vármegyeháza
többfunkciós hasznosítása. Szentes főterén álló monumentális épület a város tudományos és
közművelődési életét szolgálja a jövőben. Az épület kedvező belvárosi elhelyezkedése, valamint a
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meglévő tágas terei kínálta lehetőségek alapján többfunkciós közösségi tevékenységre hivatott.
Az épületben helyet kapott a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára, a Koszta József
Múzeum és a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ. Az első két intézmény impozáns
kiállítóterek és munkaszobák kialakításával szolgálja a város és a térség művészeti és
tudományos életét.
A levéltár meghatározó szerepet tölt be az oktatásban és a közművelődésben. Az állandó
kiállításaik mellett az általános és középiskolai tanulóknak rendszeresen tartanak itt szakköri
foglalkozásokat, rendhagyó történelemórákat A konferencia központban található az egykori
vármegyei közgyűlésterem (ma Díszterem), amely közösségi rendezvények, kongresszusok
megrendezéséhez kiválóan alkalmas.
A hozzá kapcsolódó kiszolgáló terek többfunkciós
kabinetteremként használhatóak.
A vármegyeháza a felújítás után a kedvező adottságaival jól szolgálja a felsőfokú képzés
lehetőségeinek további bővítését. A jövő tervei között szerepel a felnőttképzések (főleg
informatikai és nyelvi képzés) beindítása a kistérségi településekkel együttműködve. További
feladat a gazdasághoz igazodó, új szakképzések bevezetése, a meglévők átértékelése. A
kézműves hagyományokra épülő képzések és átképzések rendszerének megteremtése is
szerepel a városfejlesztési tervek között.
A szellemi tőkén alapuló termékek (könyvkiadás, kulturális rendezvények, szoftveripar stb.)
fejlődését információ-közvetítéssel, közvetlen vagy közvetett támogatással (pályázati lehetőségek,
rendezvények regionális koordinációja, díjak alapítása vagy felújítása, ösztöndíjak, pályadíjak
kitűzése stb.) kell ösztönözni.
A városi ifjúság közéletben való részvételének folyamatos biztosítása is kiemelt feladat, és a
fiatalok megfelelő információkkal való ellátása rendszeresen megjelenő kiadvány segítségével.
Önálló, önszervező, ingyenes illetve önköltséges használatú városi ifjúsági terek további
kialakítása szerepel a tervekben és a működés feltételeinek biztosítása. A településfejlesztési terv
tartalmazza továbbá Ifjúsági pihenő, játszó és sport park kialakítását a Kurca parton a meglévő
objektumokhoz kapcsolódóan.
A/2/b. kulturális beruházások száma
Az elmúlt időszak legnagyobb kulturális célú beruházása a megyeháza felújítása volt. A Kormány
2004. évben döntött a volt „Megyeháza” épületének rekonstrukciójához címzett támogatás
odaítéléséről, mely szerint 668.250 eFt támogatást biztosított Szentes Város Önkormányzatának.
A beruházás 2004. októberében elkezdődött, az ünnepélyes átadás időpontja 2006. január 20-án
volt.
A pályázatban foglaltak szerint az épületben a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára, a
Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága részét képező szentesi Koszta József Múzeum,
valamint a Városi Könyvtár Kht.-hoz integrált Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ került
elhelyezésre. Ez utóbbi kialakítását, az épületben elhelyezkedő két intézményen túl, a város
intenzív és fejlődő tudományos élete is indokolta.
Ugyancsak pályázati támogatás segítségével kerül felújításra a Református Nagytemplom is.
A három, egymással szinergikus kapcsolatban álló fejlesztési cél tartalmazza:
- a műemlék Református Nagytemplom felújítását,
- a szomszédos épületben egy, a kor követelményeinek teljesen megfelelő emelt szintű idősek
otthona kialakítását,
- a két terület között, műemléki környezetben fekvő Kiss Bálint utca korhű rehabilitációját, valamint
- a Kossuth tér rekonstrukciójának utolsó ütemét, a zöldfelület-megújítást.
A program költségvetése a ROP-pályázatban elnyerhető legmagasabb támogatás, projekt
összköltsége 995.755 e Ft lett.
A fejlesztés hozzájárul a Református Nagytemplom és a történelmi városközpont megújulásához,
az idegenforgalom fejlődéséhez, és 30 új munkahelyet teremt Szentesen. Ez a projekt része
annak a több éve tartó szisztematikus városépítő és megújító programnak, amely a zsinagóga
felújításával kezdődött és a városháza, a főtér rendbehozatala után, a megyeháza
rekonstrukcióján át újabb nagyszerű állomásához érkezett.
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A/2/c. A város költségvetésében a kulturális területre fordított támogatás mértéke
százalékban, ebből központi, normatív és önkormányzati támogatások aránya (az előző 5 év
adatai alapján): eFt-ban
A/2/d. saját forrásból nyújtott támogatás (az előző 5 év adatai alapján:
2001.
1. Művelődési Központ
2. Kiadások
3. Önkormányzati támogatás
4. Polgármesteri Hivatal
5. – Könyvtár Kht.
6. – Rádió Kht.
7. – Közművelődési Alap
8. – Zenebarátok Egyesülete
9. – TIT Szentesi Szervezete
10. – VEGA
11. – SZIDÖK
12. – Iskolai tanulmányi versenyek
13. – Nemzetközi kapcsolatok
14. – Érdekeltségnövelő pály. önerő
15. – Kulturális rendezvények
16. Hivatal összesen
17. Összes támogatás(3+16)

2002.

2003.

2004.

2005.

78.832
44.301

91.004
49.309

125.354
65.635

107.659
67.345

106.324
77.120

22.255
24.904
2.836
800
400
–
600
343
–
1.000
5.592
58.730
103.031

36.089
17.669
800
1.160
740
500
1.750
980
1.175
1.000
6.895
68.758
118.067

50.045
16.692
720
1.160
500
520
1.387
1.370
1.510
1.000
7.420
82.324
147.959

45.966
15.198
965
975
772
550
1.950
1.280
1.530
1.500
6.920
77.606
144.951

52.675
16.895
–
1.300
480
550
2.860
1.300
1.500
2.000
4.500
84.060
161.180

Normatív támogatás
Érdekeltségnövelő támogatás
Felzárkóztató támogatás
ART mozi támogatás
Központi támogatás (19+20+21)

25.441
1.898
–
–
1.898

27.593
1.277
–
–
1.277

35.226
1.543
–
–
1.543

36.309
1.123
–
–
1.123

38.219
1.392
630
1.000
3.022

23. Önkormányzati saját erő (17-18-22)

75.692

89.197

111.190

107.519

119.939

2,94
0,05
0,73
2,16

2,61
0,03
0,61
1,97

3,03
0,03
0,72
2,28

2,36
0,02
0,59
1,75

2,04
0,04
0,48
1,52

18.
19.
20.
21.
22.

24.
25.
26.
27.

Kulturális támogatás (17/28) /%/
Központi támogatás (22/28) /%/
Normatív támogatás (18/28) /%/
Egyéb önk. támogatás (23/28) /%/

28. Összes kiadás

3.502.391 4.516.969 4.884.336 6.145.618 7.907.786
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A/2/e. kulturális fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati aktivitás: az önkormányzat, az intézmények, szervezetek benyújtott
pályázatainak aránya és a sikeresek száma (az előző 5 év adatai alapján):
2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

Kulturális intézmények által benyújtott pályázatok
Nyertes pályázatok
Elnyert összes támogatás

28
23
8.683.000,-

44
19
3.046.000,-

34
17
2.623.450,-

32
23
5.420.516,-

24
12
4.569.000

Polgármesteri Hivatala által benyújtott pályázatok
Nyertes pályázatok
Elnyert összes támogatás

3
1
1.898.000,-

12
7
3.405.000,-

9
9
6
8
3.180.000,- 671.823.000,-

8
8
5.622.000,-

31
24
10.581.000,-

56
26
6.451.000,-

43
41
23
31
5.803.450,- 677.243.516,-

32
20
10.191.000,-

90,3%
9,7%

78,6%
21,4%

79%
21%

78%
22%

75%
25%

82%

43%

50%

72%

50%

33%

58%

67%

89%

100%

77%

46%

53%

76%

63%

Önkormányzat által benyújtott pályázatok
Sikeres pályázatok
Elnyert összes támogatás

Pályázati aktivitás
Intézmények, benyújtott pályázat aránya
Polgármesteri Hivatal benyújtott pályázatainak aránya

Az intézmények esetében a nyertes pályázatok
aránya a beadott pályázatokhoz
A Polgármesteri Hivatal esetében a nyertes
pályázatok aránya a beadott pályázatokhoz
Önkormányzati szinten a nyertes pályázatok aránya a
beadott pályázatokhoz
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A/2/f. magántőke bevonása a kulturális életbe (beruházások, szponzoráció, PPP) (az előző 5
év adatai alapján):
Gazdag színházi, zenei, művészeti élet jellemzi a város kulturális életét. Számtalan igényes
program (előadások, hangversenyek, kiállítások, stb.) áll az érdeklődők rendelkezésére és jelentős
azoknak a száma, melyek hagyományosan évek óta színesítik a kulturális palettát. Kiemelkedően
jó a látogatottságuk a városi nagyrendezvényeknek. Az elmúlt évek során jelentős megyei-,
országos-, és nemzetközi rendezvények kerültek megszervezésre a városban, melyekhez a
pénzügyi feltételek is biztosítottak voltak. Ezek megrendezéséhez részben az önkormányzat,
részben a sikeres pályázatok biztosították a feltételeket, illetve a szentesi vállalkozások anyagi
támogatásainak is köszönhető. Éves szinten 2-3 millió Ft,- ra tehető a szponzori támogatás. Ezen
túlmenően ide sorolhatjuk még az iparűzési adóból befolyó bevételeket is, melyek felhasználása a
sport, a kultúra, a városszépítés céljaira történhet. Ami kifejezetten a kultúrára fordítható összeg,
az éves szinten kb. 2 millió Ft,- .
Feltétlenül ide kell sorolni azonban azt a pénzben ki nem fejezhető rengeteg munkát, melyet a
város intézményeiben és civil szervezeteiben dolgozók vállalnak fel önzetlenül, a város javára.
Köszönet érte mindenkinek, aki napi munkájával, tetteivel hozzájárul a város kulturális életének
gazdagításához.

A/2/g. régió, kistérség bevonása, agglomeráció kulturális értékeinek figyelembe vétele (az
előző 5 év adatai alapján):
A kistérség kulturális értékei között jelentős szerepet töltenek be a műemlékek. A jellegzetes
középületek, a templomok, kastélyok, szélmalmok és népi lakóházak látnivalókat, és a
rendezvények számára helyszíneket biztosítanak.
Fábiánsebestyénen található a Cserna-féle szélmalom, mely műemlék jellegű látnivaló megőrizte
a népi építészetét és tájjellegét. Ma felújítva várja az idelátogatókat.
Árpádhalmon található Gróf Berchtold Lipótné kastélya, mely ma iskola, óvoda és művelődési
házként működik. A kastély közelében épült a község római katolikus temploma, melynek
fagerendái egyedülállóak ezen a vidéken.
1722-ben a gróf Károlyi Sándor által építtetett uradalmi központból alakult ki a mai Derekegyház. A
barokk-copf stílusú kastély a hozzátartozó 150 hektáros parkkal műemlék jellegű, ma szociális
otthon.
A nagymágocsi Károlyi kastély a környék legszebb ilyen jellegű épülete. 40 hektáros arborétum
parkkal, őstölgyekben és fenyőfélékben gazdag Angol-kerttel, valamint egy 10 hektáros tóval
rendelkezik. A park bejáratával szemben álló uradalmi magtár érdekessége, hogy a belseje
kizárólag faszerkezetű.
Szegváron az egykori Károlyi kastély helyén és anyagának felhasználásával épült a barokk
Vármegyeháza, ma rendezvények helyszínéül szolgál. A hajdani Károlyi-féle ispánházban kapott
helyett a Falumúzeum, melynek gyűjteménye egyedülálló. Az 1865 körül épült szélmalom teljesen
ép belső szerkezete csodálatos látnivaló. Kiemelkedő népi értékeket mutatnak be a múlt századi
parasztházak, melyeket napsugaras házakként emlegetnek a nagyközségben.
A térségben kiemelkedik Szegvár rendezvényszervező és hagyományőrző ereje főként történelmi
múltja alapján. A Vármegyeházán gyakran szerveznek kiállításokat, ahol elsősorban a helyi, illetve
a kistérségben alkotók mutatkoznak be a közönség előtt.
A szegvári Falumúzeum őrzi a térség kézműves hagyományait. Gyűjteménye egyedülálló. A
Szegvári Dobbantó Táncegyüttes tevékenysége évtizedekre vezethető vissza. Céljuk a népi
hagyományok fenntartása, kimagasló munkájuknak köszönhetően az ország legjobb
néptánccsoportjai között tartják számon.
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A hagyományosan május 1-én megrendezésre kerülő Fábiánsebestyéni Lovas Napok az egyik
legnagyobb idegenforgalmi attrakciója. A rendezvény keretében itt kerül sor az Országos
Fogathajtó Bajnokság évadnyitó futamára is.
Nyaranta a térség kistelepülései falunapokat szerveznek színesítve ezzel a nyári estéket.
A/2/h. civil szervezetek részvétele, magánkezdeményezések száma (az előző 5 év adatai
alapján).
A városban igen sok civil szervezet működik, tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a kulturális
élet gazdagításához. Az alábbiakban a Szentesen működő kulturális civil szervezetek és
tevékenységi körük kerül bemutatásra:
1. Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány
-

Fiatal képzőművészek tevékenységét támogatja és a 40 év alatti fiatal képzőművészeknek ad
bemutatkozási lehetőséget. A nyertes évente elnyeri az alapítvány ösztöndíját.

2. Keresztény Pedagógus Társaság Szentesi Csoportja
-

Havonta előadásokat szerveznek, melyekkel az a céljuk, hogy az aktuális problémákat
áttekintsék, s az előadásokat követő fórumok pedig a megoldások, gyakorlati teendők
megfogalmazásában segítsenek.
Útmutatást adnak az embereknek a közösségi és egyéni életük alakítására, valamint
lehetőséget nyújtanak nemzeti kultúránk, értékeink ismeretére, a keresztény hit elmélyítésére.
Segítséget nyújtanak a környezetükben élő embereknek személyes életük viteléhez és
hivatásuk betöltéséhez.

3. Koch Sándor Csongrád Megyei TIT Szentesi Szervezete
Kiemelten közhasznú és akkreditált szervezet.
-

Közérdekű képzéseket, előadássorozatokat, közhasznú és ismeretterjesztő, idegen nyelvi
tanfolyamokat bonyolít le.
Közreműködik más intézmények, szervezetek ismeretterjesztő, képző, átképző tanfolyamainak
szervezésében.
Kiemelten foglalkozik a tehetséggondozással.
Kistérségi és regionális feladatokat is ellát.

4. Koszta József Klub
-

A környező világ természeti, történelmi, építészeti, kulturális értékeinek megismertetését tartják
fontos feladatuknak.
Az aktuális városi programok minél szélesebb körben történő ismertetését vállalják.
A városunkban működő kiállítóhelyeket és múzeumokat propagálják.

5. Kurca Vidéke Polgári Egyesület
-

Célul tűzték ki a helyi közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékei, valamint az
európai kulturális örökség iránt fogékony állampolgárok együttműködésének támogatását a
kulturális- és egészségmegőrző tevékenységek, a természet- és környezetvédelem, a
városszépítés és ifjúságvédelmi feladatok ellátása érdekében

6. „Mosolygósabb Régióért” Kulturális Közhasznú Egyesület
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-

Folyamatosan végzik a fiatal tehetségek felkutatását, a népi és gasztronómiai hagyományok
feltárását, valamint az európai uniós szellemiség terjesztését.
Elősegítik a hagyományőrzést és a roma kisebbség kulturális örökségének megőrzését.
A fiatal korosztály kulturális látókörének szélesítését szeretnék szolgálni.
Nagy súlyt fektetnek más népek kultúrájának és hagyományainak megismerésére.
Hagyományosan évente megrendezik a Kiséri Napok rendezvénysorozatot.

7. Szabadidős Sportklub
-

Célkitűzéseiket – az egészség megőrzése, a képességek fejlesztése, a látókörbővítés stb. – a
szabadidősport, a közművelődési- és gyermekprogramok során valósítják meg.
Programjaikra a hazafiasságra nevelés, a kulturális örökség megismertetése és a kulturált
szórakoztatás a jellemző
A klub kistérségi, esetenként megyei nagyságrendű programokat szervez (művészeti
kiállítások, versenyek stb.).
Részt vesznek a városi jelentőségű ünnepek szervezésében és lebonyolításában.
A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése a céljuk a művelődési- és
sporttevékenységekkel.
Feladataik közé tartozik a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a fiatalok
művelődési
szokásainak gondozása.

8. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 61. sz. Szentesi Szervezete
-

Fő céljuk a gyermekek testi-, lelki-, szellemi nevelése, a szabadidő hasznos eltöltése.
Elveik között fontos szerepet játszik a humanizmus, a bizalom, a társadalmi béke, a magyar és
más népek megbecsülése, a természet szeretete, a környezet védelme, a demokrácia és a
szolidaritás.
Főleg a nehezebb anyagi körülmények között élő gyermekek számára szerveznek kulturális és
sportprogramokat.
Kapcsolatot tartanak határon túli gyermekcsoportokkal.

9. Új Hajtás 102 Ifjúsági Közösség Közhasznú Egyesület
-

Célul tűzték ki a fiatalok közösségbe való bevonását, ahol beszélgetések, előadások során
felszínre kerülnek a problémáik, illetve hallhatnak az őket érintő és érdeklő kérdésekről.
Biztosítani szeretnék a közösséghez tartozás pozitív megélését, a tolerancia, a kulturált vita és
a kommunikációs készség fejlesztését.
Ének-zenei fellépéseik vannak, saját szerzeményű darabokat adnak elő, beat-miséket tartanak.
Hetente a Hitpercek című vallási rádióműsort szerkesztik a Rádió Szentesben.
Havonta filmklubokat tartanak az Ifjúsági Házzal közös szervezésben.
Negyedévente táncházat szerveznek, melyen különféle népek zenéivel és táncaival
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

10. Pázmán Mihály Színház és Kulturális Egyesület
-

Feladatuknak tekintik a szentesi népszínházi és szabadtéri színházi múlt felelevenítését.
Főként magyar színdarabokat állítanak színpadra.
Céljaik közé tartozik a tehetséggondozás.
A kulturális élet színtereinek felölelésével részvételt vállalnak a város kulturális életében.

11. Szentes Felsőpárti Református Egyház Ifjúsági Csoport
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-

Legfőbb feladatuk a prevenciós munka felépítése, kifejlesztése és gyakorlása. Elsősorban
fiatalok által igyekeznek megkeresni, közösségbe tagolni és a deviáns viselkedéstől
megmenteni.
Olyan fiatalokat szeretnének példaként állítani, akik értelmes célokat tudnak felmutatni, és
hitelesek korosztályuk előtt.

12. 595. Bethlen Gábor Cserkészcsapat
-

6 éves kortól folyamatosan foglalkoznak a hozzájuk csatlakozókkal, nevelői tevékenységet
végeznek túl azon, hogy szabadidős programot biztosítanak a fiataloknak.
A
cserkésztörvények és a működési szabályzatuk azt célozza meg, hogy jellemes emberek
nőjenek fel a cserkészet keretein belül. Egyúttal olyan időbeosztást, önfegyelmet gyakorolnak,
hogy nemcsak kerülik a deviáns viselkedést, hanem másokat is próbálnak onnan megmenteni.

13. Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat
-

Céljuk, hogy segítsék és fejlesszék a diákok által létrehozott szervezeteket, megismertessék a
fiatalokkal a demokrácia szabályait, fejlesszék demokratikus képességeiket, csoportos
demokrácia-technikákkal.
Táborokat és találkozókat szerveznek tagjaiknak és a hazai illetve a külföldi partner
szervezeteik számára.
Képzéseket szerveznek, hogy jól működő önkormányzat válhasson belőlük, amelyek segítik
tagjait.
Fontos feladatuknak tekintik a szomszédos országok diákjaival való kapcsolatok
megteremtését is.

14. Szentesi Zenebarátok Egyesülete
1997-től működik egyesületi formában. Tagjai között közel 100 fő amatőr muzsikust számlál.
A Szentesi Zenebarátok Egyesületének feladatai:
- A Bárdos Lajos Vegyeskar és a Szentes Városi Fúvószenekar működtetése.
- Közreműködnek a város és városkörnyék állami és társadalmi ünnepein, egyéb rendezvényein.
- Komolyzenei hangversenyeket rendeznek.
- A komolyzenei kultúra hagyományait ápolják és népszerűsítik, kiemelten foglalkoznak az ifjúsági
korosztály zenei- és művészeti nevelésével.
- Nemzetközi kapcsolatok ápolása.
14.1. A Bárdos Lajos Vegyeskar
Tagjainak nagyobbik része pedagógus. Rendszeresen részt vesznek a Magyar Rádió
Kóruspódium felvételein. A kórus repertoárján mintegy 150 mű szerepel, átfogva az európai zene
nagy korszakait a reneszánsztól századunkig. Idén 14. alkalommal rendezték meg az
Egyházzenei Találkozót. Ezeken a rendezvényeken a kezdetektől több mint 70 hazai- és külföldi
kórus vett részt.
Az országos minősítésen legutóbb a "Hangversenykórus" minősítést kapták.
A kórus kitüntetései: "Szentesért" arany fokozat (1982)
Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói Díja (1996)
14.2. Szentes Város Fúvószenekara
1990-ben alakult újjá. Az együttes repertoárján a magyar történelmi indulóktól kezdve a klasszikus
átiratokon keresztül a kortárs komoly- és könnyűzenéig szinte minden stílusú mű megtalálható. A
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zenekar 1999-ben az országos minősítésen elnyerte a "Fesztiválzenekar" címet, ugyanebben az
évben Egerben az V. Nemzetközi Zenei Versenyen Arany-diploma minősítést kapott.
A Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói Díjjal ismerte el több évtizedes eredményes munkájukat.
15. VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség
Gondoskodnak Szentes Város Önkormányzata közéleti ifjúsági feladatainak ellátásáról.
A gyermekek és a fiatalok érdekvédelmi, kulturális, szociális és önsegítő szerveződése.
Céljuknak tekintik:
- az egyéni, a családi és a társadalmi béke kialakításában való közreműködést,
- a természeti környezet megóvását, harmonikus természeti és lakóhelyi környezet kialakítását,
- a tagok érdekeinek, jogainak védelmét, felnőttrangú jogképességének kialakítását,
- az egyéni- és csoportképességek módszeres fejlesztését,
- szövetségek alakítását hazai és külföldi szervezetekkel,
- a VE-GA saját kultúrájának folyamatos fejlesztését.
16. Zenthus János Középkori Hagyományőrző Egyesület
Egyesületük 1998-ban kezdte pályafutását. Állandó tagjainak száma megközelítőleg 40 fő. Céljuk
történelmi hagyományaink ápolása és kultúránk értékeinek megőrzése. Egyesületük főként
Szentesen és vonzáskörzetében tevékenykedik, de országszerte részt vesz a nevesebb
hagyományőrző és kulturális rendezvényeken, valamint több ízben kaptak meghívást külföldre is.
A XIII-XIV. század, ezen belül főként Károly Róbert királyunk korának megfelelő korhű ruházat,
fegyverzet megjelenítésével, használatának bemutatásával, valamint táncokkal igyekeznek
hozzájárulni a nézők történelmi ismereteinek bővítéséhez.
16. Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület
-

A néptánc szakosztály célja:
A magyar folklór – különös tekintettel Szentes és környéke hagyományainak – megismertetése
a tagokkal az énekes népi gyermekjátékok, a magyar néptánc dialektusok táncai, a népzene, a
népviselet, valamint a népművészeti tárgyak megismertetésén keresztül.
Az elsajátított tudással a magyar népművészet ápolása, az ÖRÖKSÉG megőrzése,
megismertetése, a népművészet ápolása.
Kétévente Gyermeknéptánc Találkozót szerveznek.
Népzenei magazint szerkesztenek Síppal, dobbal, nádi hegedűvel címmel.

17. Szilver Táncsport Egyesület
A Szilver TSE 1992 óta működik jelenlegi formájában, ahol évente kb. 100 fiatal tanul társas,
illetve versenytáncot. Erre a széles bázisra alapozva kerülnek ki azok a neves versenyzők, akik a
hazai és a nemzetközi versenyeken nemcsak saját maguk és az egyesület dicsőségét alapozzák
meg, hanem messzi földre elviszik a város jó hírnevét is. Az egyesület vezetője Szatmári Nagy
Szilvia táncpedagógus, akinek munkáját fémjelzik a következő kiemelkedő eredmények: Standard
Magyar Bajnok, Tíztánc Magyar Bajnok, Junior ifjúsági serdülő és gyermek bajnok párosok.
A Szentes városban működő és tevékenységükben a közművelődést is érintő alapítványok:
1. Alapítvány a Szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola Oktató-nevelő Munkájának a
Támogatására
2. Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért
3. Apróka Alapítvány
4. A Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány
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5. A Szentesi Lajtha László Zeneiskola Támogatásáért Alapítvány
6. Ciklámen Alapítvány
7. „Együtt a szentesi Szent Anna Utcai Óvodába járó óvodások egészségéért Alapítvány”
8. Életjel Alapítvány
9. Furiosó Művészeti Alapítvány
10. Istenért és Hazáért Református Iskolai és Templomi Alapítvány
11. Gyermekeinkért alapítvány
10. Invokáció segítségül hívás Alapítvány
11. Koszta Diákokért Alapítvány
12. Magyar történelem jobb megismeréséért Alapítvány
13. Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány
14. NN Alapítvány
15. Pázmán Mihály Színházi Alapítvány
16. Rigó-Fészek Alapítvány
17. Szentes város Felsőpárti Óvodásaiért Alapítvány
18. Szentes Városért Közalapítvány
19. Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány
20. Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért Alapítvány
21. Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítvány
22. „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány
23. „Tükör” Szentes Kulturális Életéért Alapítvány
24. Zsivaj Alapítvány
Szinte el lehet mondani azt, hogy megszámlálhatatlan a magánkezdeményezések száma
városunkban. A civil szervezeteknek, az egyéneknek nagyon sok kiváló ötlete van. Mindez
megnyilvánul előadások, zenés-irodalmi estek, jótékonysági bálak, hangversenyek,
gyermekprogramok szervezésében, városi nagyrendezvényeken való közreműködésben stb.
Teszik mindezt önzetlenül a városukért, az itt élő emberek közösségéért.
A/3. Művészeti élet, közművelődés és közgyűjtemények helyzete: (az előző 5 év adatai
alapján)
A/3/a a városban található kulturális intézmények száma, állapota: művészeti intézmények
(színházak, art mozik, stb.), közművelődési intézmények, közgyűjtemények (múzeumok,
nyilvános könyvtárak, levéltárak).
A Tóth József Színháztermet 1898-ban építették Komor Marcell tervei alapján, és a század
elején Dél-Magyarország legrangosabb színházai közé tartozott. Akkor még önálló társulat is volt,
ma már csak bemutató színházként működik. A színházteremben esetenként 500 néző tekintheti
meg a színházi bemutatókat, hangversenyeket, kamara előadásokat. A felnőtt közönség
igényeinek kielégítésére évtizedek óta működik a Tóth József bérlet, amely hat előadásból álló
sorozat. A színházterem részleges felújítása megtörtént, a székek újra kárpitozásra kerültek
pályázati támogatás segítségével, és a színház belső tere is felújításra került. Ugyancsak sikeres
pályázatok segítségével nyílt lehetőség a Tóth József Színházterem nézőterének és tetőzetének
felújítására. A részleges felújítás után a színház jobb körülményeket teremt a színházlátogató
közönségnek. Az öltözők és a kiszolgáló helyiségek felújítása is napirenden levő feladat.
Az Őze Lajos Filmszínház (Szentes, Nagy F. u. 3. sz.): art moziként működik.
Az elmúlt évben az Őze Lajos Filmszínházban jelentős változások történtek. Az „Art” mozi és más
pályázati támogatás segítségével a hangtechnika fejlesztését és megújítását hajtották végre,
valamint a hangleolvasó rendszert sikerült mindkét vetítőgépen megoldani. Önkormányzati
hozzájárulással a moziban a széksorok cseréje is megtörtént.
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A Művelődési és Ifjúsági Ház (Szentes, Tóth József u. 10-14. sz.) a múlt évben ünnepelte 25
éves fennállását. Pályázati források és önkormányzati támogatás segítségével folyamatosan
szépül. Megtörtént a fűtésrendszer korszerűsítésének első szakasza, az elhasználódott
gázkazánokat felújították. Szabadtéri rendezvényekhez nélkülözhetetlen mobil színpadot és
sátortetőt vásárolt az intézmény. Ugyancsak pályázatból szereztek be ötszáz darab műanyag
széket, és sor került az intézmény teljes belső felújítására és jelentős előrelépésként a vizesblokk
átalakítására is; továbbá folyamatosan bővítik a hangosító berendezéseket, mely nélkülözhetetlen
a szabadtéri rendezvények sikeréhez. Az épület hosszú távon szolgálja a közművelődés és a
kultúra ügyét
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Szentes, Ady Endre u. 36. sz.) a különböző csoportok,
klubok, szakkörök elhelyezésére szolgál, Táncpróbáknak ad helyet, de itt található a városi
fúvószenekar próbaterme is. Az épület felújításra vár.
A Városi Galéria (Kossuth tér 5. sz.) kiemelkedően jól szolgálja a képzőművészeti alkotások
bemutatását. Büszkék vagyunk rá, hiszen megyénkben, de országos szinten is kevés az olyan
kiállító hely, ami kifejezetten annak épült. Kialakítása és tetőtéri megvilágítása kitűnő kiállító hellyé
teszi. 2005-ben sikerült az összes paravánt felújítani, az idén pedig a posztamensek javíttatására
kerül sor.
A Szentes Városi Könyvtár KHT. (Szentes, Kossuth L. u. 33-35. sz.) a város legnagyobb
nyilvános könyvtára. Állományát és szolgáltatásait a 14 éven felüli korosztály igényeihez igazítva,
a középiskolás korú és felnőtt lakosság könyvtári és információs szolgálatát látja el. 1998
szeptemberében átadásra került a könyvtári célra átépített Zsinagóga, és ezzel lehetővé vált, hogy
a modern elvárásoknak megfelelő bibliotéka ne csak a könyvek világába vezesse az érdeklődőket,
hanem a "Gutenberg-galaxis"-ból kilépve, a számítógépek segítségével az INTERNET-világ is
elérhető legyen. Abban az időben ez volt az ország egyik legnagyobb könyvtári beruházása,
melynek elismeréseként megkapta az önkormányzat a „Könyvtárpártoló Önkormányzat” címet. Az
újjáépült Zsinagógában a hagyományos könyvtári funkciók mellett helyet kapnak a korszerű
technikák, melyek megfelelnek az információs társadalom követelményeinek is: számítógépek,
helyi hálózat, Internet szolgáltatás.
A Városi Gyermekkönyvtár (Szentes, Petőfi S. u. 1. sz.) 1998 decemberében új helyre költözött.
A felnőtt könyvtár tágas, világos, minden igényt kielégítő volt helye ad otthont a gyermekeknek. Így
a 14 éven aluli korosztály ellátása is lényegesen magasabb színvonalon történhet.
A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázatán a kezdetek óta részt vesz
az önkormányzat, eredménnyel. A könyvtáraknak a könyvbeszerzés terén bővültek jelentősen a
lehetőségei a könyvtári felzárkóztató és a helyi önkormányzatok érdekeltségnövelő pályázatainak
köszönhetően.
A Koszta József Múzeum (Szentes, Kossuth tér 1. sz.) a Széchenyi ligeti épületből idén költözik
új helyére, a felújított megyeházára.
Gyűjti, rendszerezi és kiállítja a város és környéke történetének tárgyi, néprajzi emlékeit,
dokumentumait, kulturális javait.
Állandó és időszaki kiállításokon mutatja be a város múltját reprezentáló régészeti, helytörténeti
és néprajzi anyagot. Védi a környéken fellelhető régészeti lelőhelyeket, közreműködik azok
feltárásában, a leletek mentésében és konzerválásában. Részt vesz a kulturális javak anyagának
restaurálásában,
nyilvántartásában,
tudományos
feldolgozásában,
eredményeinek
publikálásában.
Péter Pál Polgárház, a Koszta József Múzeum Helytörténeti Gyűjteménye
Gyűjti, rendszerezi és bemutatja a Szentesi Kistáj (a volt járás) újkori történetének tárgyi emlékeit,
dokumentumait és kulturális javait. Állandó kiállításban mutatja be a Pollácsek = Péter
polgárcsalád házát a századfordulós állapotában, pincéjében időszakos helytörténeti tárlatokat
szervez, vendégházában kutatókat és a város vendégeit fogadja. Udvarában a polgári díszkertet
és az orvosi füvészkertet, cselédházainak helyén a városi kőtárat építi fel.
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Fridrich-fényirda ipartörténeti emlékhely
Gyűjti, rendezi és bemutatja a Szentesi Kistáj (a volt járás) fotótörténeti relikviáit, kizárólagos
elsőséggel Fridrich János és családja szentesi tevékenységére vonatkozóan. (Tokácsli Lajos
festőművész relikviáival.)
Korabeli szinten tartja a fogadóteret, műtermet és laboratóriumot, raktárában pedig gyűjti és
rendszerezi a negatív és pozitív anyagokat, a városban és környékén még fellelhető fotográfiai
eszközöket.
Alkalmi fotótáborokat és évfordulós külső kiállításokat szervez. Segíti a város fotóköreinek
munkáját, reprezentatív Atelier-ként működik a város fotó- és képzőművészetének
mellékhelyeként is.
A Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára idén költözött a felújított megyeházára,
ahol megnövekedett alapterületen, kiemelkedő feltételek között végezheti munkáját.
Gyűjti, rendszerezi és nyilvántartja a város és környéke történetének és jelenének hivatalos
dokumentumait.
Gondoskodik az írásos dokumentumok állapotának megőrzéséről, raktározásáról, a hivatalos
szervek újonnan keletkezett iratainak folyamatos átvételéről, a nem titkosnak minősített
dokumentumok helytörténeti kutatók által történő hozzáférhetőségéről.
Állandó- és időszaki kiállításokat, esetenként ismeretterjesztő, illetve tudományos előadásokat
szervez, Levéltári napokat tart.
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Kulturális Szolgáltató KHT. Szentesi Intézményének alapés fő feladata a hivatásos, szerződéses és polgári állomány s családtagjaik, valamint nyugdíjasaik
közművelődési igényeinek kiszolgálása. Klubokat és szakköröket működtetnek. Rendszeresen
szerveznek kiállításokat, konferenciákat, tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, bérletes
színházjáró programokat. Az ifjúsági korosztálynak szóló közművelődési színtereik: alkotótáborok,
bemutatók, művészeti foglalkozás. Nyaranta megrendezik az országos hírű Tiszai Euroatlanti
Nyári Egyetemet.
A/3/b. kulturális, művészeti programok (előadóművészeti programok, előadások, kiállítások,
koncertek) száma, jellege:
Gazdag színházi, zenei, művészeti élet jellemzi a város kulturális életét. Számtalan igényes
program (előadások, hangversenyek, kiállítások, stb.) áll az érdeklődők rendelkezésére és jelentős
azoknak a száma, melyek hagyományosan évek óta színesítik a kulturális palettát (lásd. 1. sz.
melléklet). A Városi Könyvtár igazi szellemi műhellyé nőtte ki magát az utóbbi években. Hetente
szerveznek előadásokat, kiállításokat, zenés, irodalmi esteket. A Művelődési és Ifjúsági Házban a
Keresztény Pedagógus Társaság havi rendszerességgel előadásokat szervez nagy érdeklődés
mellett. Minden év őszén megrendezésre kerül a „Tudás tíz napja” programsorozat.
A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola impozáns hangversenyterme rendszeresen ad otthont
nemcsak a klasszikus műfaj kedvelőinek, hanem a különböző zenei stílusok szerelmeseinek is.
Kevés olyan magyar város van, ahol komolyzenei hangversenysorozat áll az érdeklődők
rendelkezésére. Évadonként négy hangverseny szervezésére kerül sor a felnőtt komolyzenei
bérletben. A nemzetközi koncertéletben is résztvevő neves művészek adtak hangversenyt
Szentesen (pl. Bogányi Gergely Kossuth –díjas zongoraművész, Somogyi vonósnégyes, Oravecz
György, Krausz Adrienn, Karosi Bálint, Szabadi Vilmos, Vígh Andrea, Várjon Dénes, Ewald
Kvintett, Trio Lignum stb,). A zeneiskola évente 7-8 növendékhangversenyt szervez növendékek
és tanárok részvételével. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére minden évben tanári hangversenyt
szerveznek. A nagy zeneszerzők jeles évfordulóin emlékhangversenyeket tartanak növendékek és
tanárok közreműködésével. Újdonság a Jazz hangversenyek szervezése, melyek iránt igen
jelentős érdeklődés mutatkozik. Szintén jelentősek a város kulturális életében a Zenebarátok
Egyesülete által szervezett programok: orgonahangversenyek, fúvószenekari találkozók, térzenék
stb.
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A művelődési központ hat előadásból álló bérletsorozatot szervez a felnőttek részére, a
gyerekeknek pedig 5 előadásból álló sorozatot kínálnak a Mici Mackó bérletben. Új színfolt a
városban a nyári színház, amely idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre. Az elmúlt
két évben a városháza udvara adott otthont a rangos színházi eseményeknek, idén pedig a
felújított megyeháza udvarán kerülnek bemutatásra az előadások.
A városban több kiállítóhely is van. A legjobb paraméterekkel a Városi Galéria rendelkezik. Itt
évente 10 kiállítás kerül bemutatásra, melyek mind színvonalasak, és akár országos érdeklődésre
is számot tarthatnak.
A Koszta József Múzeumban pazar kiállításokkal indítottak. Megrendezésre került a Szentes
évszázadai monumentális kiállítás, illetve Mednyánszky kiállításban gyönyörködhetett a térség
közönsége. Elkészült a Koszta József festőművész tárlata is.
A/3/c. a kortárs művészet és kreatív ipar szerepe és teljesítményei:
Városunkban mindig jelentős képzőművészeti élet zajlott. Nehéz lenne felsorolni azokat a
képzőművész alkotókat, akik követik a képzőművészeti hagyományokat. A városban manapság
mintegy 25-30 alkotó tevékenykedik és mutatkozik be a nagyközönségnek. Ők az elmúlt 20 évben
számos kiállításon megmérették magukat és Szentes jó hírnevét erősítették szerte az országban.
Napjainkban egyre több tehetséges felnőtt érdeklődik a képzőművészet iránt. Saját
kezdeményezésre képzőművész körök is létesülnek. Ezek közül a művelődési házban működő
Tokácsli Lajos Képzőművészeti Kört emeljük ki Bíró Jenő vezetésével.
Szentes abban a sajátságos helyzetben van, hogy a művészet propagálásával több egyesület is
foglalkozik. Közülük kiemelkedik a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Alapítvány, amely a 40 év
alatti fiatal képzőművészeknek ad bemutatkozási lehetőséget. Országosan kerül meghirdetésre a
pályázat, és a zsűri által kiválasztott legjobb alkotásokból nyílik kiállítás minden év őszén. A
legjobb alkotás készítője elnyeri az alapítvány ösztöndíját. A kortárs képzőművészeknek
rendszeres bemutatkozásukhoz teret biztosít a Művelődési és Ifjúsági Ház, a Városi Könyvtár, a
Péter Pál Polgárház, az Árkád Galéria, de a városban működő presszók és éttermek is
népszerűsítik az alkotók műveit időszakos kiállítások megrendezésével.
Idén 10. alkalommal került megrendezésre a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei alkotó
pedagógusok tárlata „Rejtelmek, ha zengenek „címmel. A program alapötletét az adta, hogy sok
tehetséges alkotó pedagógus él és dolgozik a városunkban és megyeszerte, akikről a
nagyközönség talán nem is tudja, milyen kiváló alkotásokat hoznak létre. Számukra teremtettek
méltó bemutatkozási lehetőséget a szervezők. Idén már négy dél-alföldi megye alkotó
pedagógusainak munkáiban gyönyörködhettünk a Városi Galériában.
Szentes zenei hagyományai ezer szállal kötődnek a magyar kultúra egészéhez. A város szülötte,
díszpolgára Balázs Árpád zeneszerző, aki gyakran komponál zeneművet egy-egy neves alkalomra
a városban működő együtteseknek. Ugyancsak Szentesen látta meg a napvilágot Pitti Katalin,
Berkes János operaénekesek, akik gyakran vállalnak szereplést szülővárosukban. A komolyzenei
élet igen jelentős a városban. Köszönhető ez a helyi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolának,
illetve a zenebarátok egyesületének. Az iskola a nagyközönség zenei nevelését is vállalja azzal,
hogy rendszeresen tartanak növendék és tanári hangversenyeket. Az itt dolgozó művésztanárok
és kamara együttesek gyakran adnak hangversenyeket, illetve állandó közreműködői a különböző
városi rendezvényeknek. Nagy János címzetes igazgató, orgonaművész és karnagy szerepe
elvitathatatlan a város zenei életében, aki orgonahangversenyeken való közreműködéssel, illetve
a különböző zenei rendezvények szervezésével gazdagítja a város zenei életét. A város
meghatározó zenei egyesületében tevékenykedik a Bárdos Lajos Vegyeskar és a Szentes Városi
Fúvószenekar. Mindkettő országosan, de nemzetközileg is ismert együttes. A népzenei
hagyományok ápolását vállalta fel és végzi magas színvonalon az Arany Páva Díjas Pengető
Citerazenekar. A tekerőzés hagyományainak átörökítését és továbbvitelét végzi a Szentesi Tekerő
Együttes. Gyakori szereplői a városi ünnepségeknek. Idén már negyedik alkalommal szervezték
meg a Nemzetközi Tekerős Tábort.
A kortárs művészetek közül a könnyűzenét művelik a legtöbben a városban. Több tehetséges
fiatal zenekar is működik a városban, melyek számos koncerten, illetve hanghordozón bizonyítják
nap, mint nap, hogy tevékenységüknek létjogosultsága van, és igény mutatkozik rá.
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A színházművészet kapcsán kiemelt figyelmet érdemel a Horváth Mihály Gimnázium irodalmidrámai tagozata, amely már több mint 25 éve működik. Sikereik országos hírűek. A város
közönségének is igen gyakran bemutatkoznak. Ilyen alkalom például a nemrégiben elindított nyári
színházi estek rendezvénysorozat. Köszönhetően a gimnázium irodalmi-drámai tagozatának
nagyon sok mára már neves színész került ki az intézmény falai közül. A teljesség igénye nélkül
csak néhány nevet említve: Gáspár Sándor, Gáspár Tibor, Bajomi Nagy György, Bácskai János
stb. A nyári színházi estek a művelődési iroda munkatársain kívül a művelődési központ, a
„Tükör” Szentes Kulturális életéért Alapítvány, illetve a Pázmán Mihály Színház Barátok Köre is
közreműködik.
A város hagyományaiban az iparművészet területén elsősorban a kerámiakészítés foglal el
jelentős szerepet. A szentesi „fekete” kerámia országosan is elismert, de mellette más jellegű
kerámiák készítése is népszerű. Néhány fafaragó is tevékenykedik, részben a hagyományokat
folytatva, részben új utakon. A művelődési központ díszítőművész szakkörében sok szép eredeti
mintás kézimunka készül.
A táncművészet területén kiemelkedő a tevékenysége a Szilver Tánc Sportegyesületnek.
Biztosítják a lehetőséget a művészeti iskolák legtehetségesebb tagjainak a továbbfejlődésre,
eredményeik alapján egészen a világszínvonalig. Az alapfokú művészeti iskolákban néptánc
oktatás is folyik az óvodás kortól kezdve. A Zöldág Mozgáskultúra és Sportegyesület biztosítja
ezeknek a tanulóknak a továbbhaladást, illetve a fellépéseket.
A fotó és filmművészet hagyományainak őrzése is jellemző Szentesre. Az itteni Művelődési és
Ifjúsági Ház keretein belül működik a Szentesi Fotókör már több mint három évtizede.
Rendszeresen foglalkoznak művészeti neveléssel, népszerű az évenként megrendezett kezdő
fotós iskolájuk is. A tagok évente 10-30 kiállításon szerepelnek alkotásaikkal. Országos
jelentőségű a Szentesről kezdeményezett, kétévente megrendezésre kerülő Országos Aktfotó
Kiállítás. Minden év októberében megrendezik az Alföldi Fotószalont. Vezetőjük Nagy István.
Videofilmes oktatás folyik a Horváth Mihály Gimnáziumban. Több ifjúsági versenyen nyertek már
díjat. Egyéni fotós tevékenysége kiemelkedő elsősorban a város életének megörökítésében néhai
Szatmári Imrének, Szélpál Istvánnak és Vidovics Ferencnek.

A/3/d. közművelődési és közösségi programok száma, a helyi lakosság és a városba
látogatók részvételi aránya a programokon
A városban jelentős számú közösségi program kerül megrendezésre. A nagyrendezvények iránt
nagyon nagy az érdeklődés. Szentes városa célul tűzte ki, hogy az éves rendezvénytervében
szereplő, évek óta hagyományosan megrendezett események közül a leglátogatottabbaknak
prioritást ad:
Február 28. – március 1.:
Április 30.
május 1.:
Május
Június
Kétévente júniusban:
Július 14-15.
Augusztus 20.
Szeptember
December

Télbúcsúztató Városi Karnevál
Városi hagyományőrző felvonulás
Majális
Városi Gyermeknap
Kiséri Napok
Strandnyitó Party
Népi Vásár kulturális programokkal
Testvérvárosok Kulturális és Sportfesztiválja
Kurca Parti Coctail Party és Haditorna Fesztivál
Szent István Napok
Lecsófőző Fesztivál
„Kertmagyarország felé” kiállítás
Térfesztivál
Óévbúcsúztató gálaműsor
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Kedvező változás tapasztalható a városi nagyrendezvények szervezésében. Magas színvonal
jellemző ezen rendezvényekre, és kiemelkedően jó a látogatottságuk. Több ezer ember szórakozik
a városban szervezett programokon. Jellemző ezekre a rendezvényekre, hogy a kistérség
településeiről, de a környező városokból is nagyon sokan ellátogatnak Szentesre. Ezeknek a
programoknak a célja a szórakoztatás, együtt gondolkodás, közösségi tudatformálás. A
rendezvények ingyenesek. A gazdag programkínálatból kiemelünk néhányat:
a helyi kulturális- és művészeti élet kiemelkedő eseménye az 1998 óta kétévente sorra kerülő
„Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja”. Hatalmas érdeklődésre tart számot a hagyományosan
megtartott Télbúcsúztató Városi Karnevál. Több ezren szórakoznak április 30-án a város főutcáján
és az augusztus 18- 20-ig, a magyar államiság, az Alkotmány és az új kenyér tiszteletére
megrendezett igényes, szórakoztató programokon az Ifjúsági Ház Szabadtéri Színpadánál. A
szentesi- és a városkörnyéki lakosság óriási figyelemmel kíséri az év végi hangversenyeket,
melyen a városi fúvószenekar és a Bárdos Lajos Vegyeskar mellett több művészeti csoport is
bemutatkozik, táncosok, citerások. A kistérségi együttműködés jó példájaként meg kell említeni,
hogy a szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes hagyományos résztvevője az év végi szórakoztató
műsornak.
A városi nagyrendezvények jellemzője az is, hogy ilyenkor a város és a városkörnyék apraja és
nagyja birtokba veszi azokat a helyeket, ahol hagyományosan megrendezzük a programokat: ilyen
például a Díszkút és környéke, a főutca, a park színpad a Művelődési és Ifjúsági Háznál, a Kurcán
túli terület, ahol a vidámparkosok, vendéglátósok is helyet kapnak. Feltétlenül szeretnék említést
tenni a kétévente megrendezésre kerülő, a tanulóifjúság, a civil szervezetek és a különböző
művészeti csoportok részvételével megtartott szabadtéri kulturális bemutatókról, melyek
valamilyen tematika szerint kerülnek megrendezésre. Először 2000-ben a „Történelem jeles
századai” volt a címe, ezt követte a szentesi szervezett sportélet 25. évfordulója sportolók
felvonulása és bemutatói, 2004-ben az Európai csatlakozást ünnepeltük a „Dallal, tánccal a közös
Európában” elnevezésű programunkkal. Idén a „Szentes város hozománya” tematika köré
csoportosítottuk a bemutatókat, melyek nagyon ötletesek, kreatívak és látványosak voltak.
Általában kb. húsz bemutatót látunk ezen alkalmakkor, illetve a csoportok végigvonulnak Szentes
főutcáján. Mivel tömeges az érdeklődés, ezért két helyszínt is kijelölünk a bemutatkozásokra.
Feltétlenül szólni kell még a Szentesi Lecsó Fesztiválról, amely minden év szeptemberében
megrendezésre kerül. Egyre nagyobb érdeklődés jellemzi. A múlt évben már közel 100
bográcsban főtt a szentesi zöldségekből készült étel. Közben a színpadon szórakoztató
programokban is gyönyörködhet a közönség. A múlt évben erre a napra szerveztük meg a
Szentesről elszármazottak találkozóját is.
Összegzésül elmondhatjuk tehát, hogy az elmúlt évek során jelentős megyei-, országos- és
nemzetközi rendezvények kerültek megszervezésre a városunkban.
Ezek megrendezéséhez részben az önkormányzat és részben a sikeres pályázatok biztosították a
feltételeket.
A/3/e. a művészeti élet szereplőinek (alkotóművészek, előadóművészek) aktív jelenlétéhez ,
kibontakozásához nélkülözhetetlen színtér biztosítása (galéria, kiállítóhely, műteremlakás,
művészeti tábor, művésztelep, , próbaterem stb.).
Szentesen a művészeti élet szereplőinek számos színtér áll rendelkezésre a bemutatkozáshoz.
Több kiállító helyiség is van a városban. Elsőként a felújított megyeházán a Koszta József
Múzeum kiállító-helyiségeit említem, melyek maximálisan megfelelnek a modern kor
követelményeinek. Ezen az exkluzív helyszínen a közelmúltban három kiállításban is
gyönyörködhettek az érdeklődők. Közülük az egyik az Alföld festőóriásának, Koszta Józsefnek a
kiállítása volt. A Városi Galéria kiváló feltételeket biztosít az alkotások bemutatására. A helyi
alkotók munkáit is kellő gyakorisággal láthatja a nagyérdemű. Ideális hely a kiállítások
megrendezéséhez a Helyőrségi Klub díszterme is. Itt feltétlenül szólni kell arról, hogy az
intézmény kiemelt figyelmet fordít a helyi alkotókra, munkájukat segíti. A helyi képzőművészek,
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kismesterek bemutatkozásához rendszeresen helyet biztosít a Városi Könyvtár, melynek
előadótermében gyakran kerül sor zenés-irodalmi előadásokra, ahol a helyi művésztanárok, az
irodalmi-drámai tagozat diákjai, illetve más középiskolák színjátszói mutatkoznak be. A Péter Pál
Polgárház pincéjében is rendszeresen láthatott a közönség a helyi alkotók munkáiból kiállítást. A
magán fenntartásban működő Árkád Galériában is gyakran rendeznek kiállításokat, és itt is
preferálják a helyben élő alkotókat. Ezen túlmenően pedig a különböző presszók, éttermek is
alkalmi kiállítóhelyként szolgálnak. A Művelődési és Ifjúsági Ház népművelői is gyakran
szerveznek kiállításokat, elsősorban az itt működő országosan is ismert Szentesi Fotókör
tagjainak munkáiból, egyébiránt a működésükhöz is itt biztosítanak ideális feltételeket. Ugyancsak
a művelődési házban van már hosszú ideje a próbaterme a Pengető Citerazenekarnak is. A
Tokácsli Lajos Képzőművészeti Kör tagjai is ebben a házban kaptak lehetőséget a működéshez. A
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ideális bemutatkozó helye a városban
tevékenykedő alkotó csoportoknak: Bárdos Lajos Vegyeskar, Pengető Citerazenekar, a Szentesi
Tekerőzenekar, a Petőfi Sándor Általános Iskola Kicsinyek Kórusa, és Nagykórusa, valamint a
zeneiskola művésztanárainak hangversenyei. A helyi orgonaművész Nagy János (aki egyébként a
Bárdos Lajos Vegyeskar karnagya is) gyakran ad hangversenyt a város templomaiban, melyek
más egyéb hangversenyek helyszínéül is szolgálnak: például a város szülöttei: Berkes János, Pitti
Katalin operaénekesek adnak itt hangversenyeket. A városi fúvószenekar a Tóth József
Színházteremben vagy a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban szokott bemutatkozni a
szentesi közönségnek, próbatermük a Móricz Zsigmond Művelődési Házban található. Ugyancsak
a színházteremben próbálnak és mutatkoznak be a nagyérdeműnek a Horváth Mihály Gimnázium
irodalmi-drámai tagozatának tanulói. A Megyeháza felújítása során újabb ideális helyszínnel bővült
a sor, ugyanis a díszterem pódiumán is van fellépési lehetőség. A januári átadás óta már több
szép példája is volt ennek. Az ünnepélyes megnyitón a városban született, innen indult és
időközben ismert színésszé vált alkotók adtak felejthetetlen élményt a helyi közönségnek.
Fellépett Pitti Katalin, Berkes János, Bácskai János és Gáspár Tibor. A nyári színházi előadások
helyszínéül ez idáig a Városháza udvara szolgált, Azonban most új lehetőségként nyílt meg a
felújított megyeháza szép, impozáns udvara. Erre a nyárra már ide tervezzük a szabad ég alá a
színházi és zenés bemutatókat.
A/4. A város külső-belső kapcsolatai:
A/4/a. a kisebbségi önkormányzat szerepe:
Szentesen nem élnek nemzetiségek. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik eredményesen
városunkban.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat fő feladata a „híd” szerepének betöltése a többségi és a
kisebbségi társadalom között. Példaértékűen képviselik a szentesi roma lakosság érdekeit,
esélyegyenlőségük megteremtését. Szakmai programjaik között első helyen áll a hosszú távú
munkahely-teremtés. Nyertes pályázat útján megyei szintű átképzéseket szerveznek. Minden
évben segélycsomagokkal, ruhaosztással segítik a rászoruló roma lakosságot. Támogatják a
hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását, a diákok tanulását ingyenes ösztöndíj pályázattal
segítik. Kiemelkedő a hagyományteremtő céllal végzett kulturális és sport programjuk
megvalósítása.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak érdekképviseleti tevékenységéért Szentes Város
Önkormányzata a Szentes Városért Díjat adományozta.
A/4/b. testvérvárosi, partnervárosi kapcsolatok száma, jellege:
Szentes nyitott európai város, amely szívesen nyitja ki kapuit a gazdaság, a sport, a kultúra
követei előtt. Érdeklődéssel fordul mások felé és büszkén mutatja meg saját értékeit is. Számos
határon túli magyar és külföldi településsel ápol jó kapcsolatokat, lehetővé téve ezáltal az
együttműködést ezen városok polgárai között az élet minden területén. Biztosítja a helyi
közösségek kölcsönös barátságának, megértésének és fejlődésének feltételeit. Továbbá
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támogatja az Európai Közösség gondolatát a polgárok szabadság és a kulturális értékek tisztelete
jegyében.
Az európai testvérvárosok száma hét:
Bácskatopolya (Szerbia), Buńol (Spanyolország), Markgröningen (Németország),
Dumbravita-Újszentes (Románia), Sankt Augustin (Németország), Kaarina (Finnország) és
Skierniewice (Lengyelország).
Egy Európán kívüli testvérvárosunk is van: Hof Ashqelon /Israel/.
A kapcsolatok kiterjednek a kulturális együttműködésekre, a tudományok területére, a sportra, az
egyházi és civil kapcsolatokra, gazdasági, egészségügyi és szociális kooperációra. A
legintenzívebb kapcsolat a kultúrát jellemzi. Kétévente kulturális fesztivál keretein belül találkoznak
a testvérvárosok művészeti csoportjai és mutatják be művészetüket. A kultúra nemcsak annak
művelőit, hanem befogadóit is összeköti, hisz egy olyan nyelv, amely szavak nélkül mondja el azt,
ami az ember számára fontos. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak a találkozásokat a kultúra
területén, hiszen a közös élmények kapcsán alakulnak és bővülnek a személyes kapcsolatok,
barátságok alakulnak.
A/4/c. megyei és regionális kapcsolatok
A város számára fontos tényező az, hogy a határain kívülre is hasson az a nagyon értékes, a
sportot, a tudományos életet és a művészeteket jellemző tevékenység, ami a városunkra jellemző.
Az oktatási-nevelési intézményeink gyakran felvállalják a megyei vagy kistérségi hatókörű
tanulmányi versenyek szervezését, illetve viszik is a tanulókat az ezeken a versenyeken való
megmérettetésre. Ezeknek a kapcsolatoknak az elősegítését támogatja az önkormányzatunk az
utazások megszervezésével, illetve a költségek fedezésével. A versenyek megrendezését szintén
támogatásban részesíti. A város költségvetésének készítésekor minden évben meghatározásra
kerül egy bizonyos támogatási összeg az iskolai tanulmányi versenyek szervezéséhez. A
művészeti életet ugyancsak ez jellemzi. Művészeti csoportjaink, rendszeres résztvevői a
megyénkben szervezett eseményeknek, illetve a régiós hatósugarúaknak is. Ugyanakkor a
városunkba is gyakran hívunk meg kórusokat, citerazenekarokat, fúvószenekarokat a megyéből és
a régióból egyaránt. Évente megrendezésre kerül az Egyházzenei Találkozó, Fúvószenekari
Fesztivál, Népzenei Találkozó, hogy csak a legjellemzőbbeket említsem. A városunk ad otthont az
Éneklő Ifjúság megyei kórustalálkozónak is nagyon gyakran. A Tóth József Színházteremben kerül
megrendezésre kétévente a Gyermeknéptánc Találkozó, melynek résztvevői ugyancsak a
megyénkből és a régióból érkezett néptánccsoportok. A megyei és a regionális kapcsolatok
nagyon szép példája a városunk kezdeményezésére 1995-ben elkezdődött, „Rejtelmek, ha
zengenek” címmel meghirdetett alkotó pedagógusok képző- és előadóművészeti találkozója,
melyre immár négy megyéből küldik el alkotásaikat a tehetséges tanárok, illetve jelentkeznek
kórusok, szavalók, színjátszók, hogy bemutathassák tudásukat egymásnak és a szentesi
közönségnek. A tudományos és gazdasági életet ugyancsak jellemzi, hogy gyakran szerveznek a
városban tudományos üléseket, tanácskozásokat, melyek túlmutatnak a város határain.
A/4/d. európai, valamint Európán kívüli országokkal fenntartott kapcsolatok:
A városunk testvérvárosi kapcsolatait európai országokkal építette ki elsősorban.
Bácskatopolya (Szerbia)
A Duna-Tisza közének déli részén fekszik, Szabadkától 40 km-re; lakóinak száma kb. 15 ezer fő.
Mezőgazdasági jellegű település. Topolyával 1969 óta van testvérvárosi kapcsolatunk. Az
együttműködés kiterjed az általános és középiskolák együttműködésére, tanulmányi és
sportversenyek rendezésére. Igen élénk a kapcsolat a kultúra területén. Kölcsönösek a
látogatások a könyvtárak, a zeneiskolák és a civil szervezetek között. A két település művészeti
csoportjai rendszeresen részt vesznek a különböző városi rendezvényeken, fesztiválokon. Több
mint tíz éves a szakmai együttműködés a Topolyai Művészteleppel. A testvérvárosi kapcsolat
jegyében évente be bemutatkoznak az ottani alkotók a szentesi Galériában.
Buńol (Spanyolország)
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Valencia tartományban található kisváros; lakóinak száma kb. 10 ezer fő. Egykor cementgyárairól
volt híres, az utóbbi időben azonban világszerte megismerhették különös paradicsomdobálós
ünnepüket, a TOMATINA-t.
A nagy távolság miatt ritkábbak a találkozások, de járt már ott kulturális és sportküldöttség.
Kiállítás keretében mutattuk be a szentesi Katona Kiss Ferenc festőművész alkotásait, illetve a
Díszítőművész Kör gyönyörű alkotásait. Bunolból fúvószenekar járt már Szentesen. A fúvószenei
kultúra nagyon magas színvonalú náluk, így a tapasztalatszerzés nagyon nagy jelentőséggel bír.
Markgröningen (Németország)
Stuttgarttól nem messze fekvő, igazi középkori német kisváros; lakóinak száma kb. 15 ezer fő. A
legnagyobb esemény az augusztusi Schäferlauf, a juhászok céhének hagyományos
népünnepélye. Már két alkalommal is járt nálunk a fúvószenekaruk a kulturális fesztiválok
keretében, illetve a városi fúvósok is viszonozták már a látogatást. Gyermekkórust is láttunk már
vendégül Markgröningenből. Az Európai Díj átvételét megelőzően járt hivatalos delegáció a német
testvérvárosban, ahol kicsrélték a tapasztalatokat az önkormányzatok működéséről, a sportolási
együttműködések bővítéséről és a fiatalok helyzetéről.
Dumbravita-Újszentes (Románia)
Temesvártól 4 km-re fekvő község, amelyet 133 szentesi református család alapított 1891/92
folyamán. Lakóinak száma ma kb. 3500 fő. Petőfi Sándor emlékműve a környék magyar
településeinek zarándokhelye. A kapcsolat kiterjed a művelődésre, a tudományok területére, a
sportra, az egyházi és civil kapcsolatokra, gazdasági, egészségügyi és szociális együttműködésre.
A Phare CBC program keretén belül közös pályázat készült egy Szentesen kialakítandó
„Művészetek Házának” létrehozására. Rendszeresek a csereprogramok a két település között
Sankt Augustin (Németország)
Bonnal átellenben a Rajna partján fekvő, több mint 30 éve alakult község. Modern városközpont,
pezsgő sportélet, fiatalos lendület jellemzi a négy faluból összenőtt települést. Nagyon szoros az
együttműködés a két település között a művészetek, a sport, illetve az ifjúsággal kapcsolatos
területen. A város labdarúgó csapata rendszeresen részt vesz a Pünkösdi Labdarúgó Tornán a
német testvérvárosban, és évente a német sportolók viszontlátogatást tesznek a szentesi
sportfesztiválon. Élénk diákcsere kapcsolatok is kialakultak a két város középiskolái között.
Különösen kiemelkedő a kapcsolat a zene területén. A testvérvárosok muzsikusai felváltva adnak
hangversenyt a két városban. Szoros kapcsolat alakult ki a két városban működő Német-Magyar
Baráti Társaság tagjai között. A német település vezetői a szentesi evangélikus templom
orgonájának felújítására jótékonysági hangversenyt szerveztek.
Kaarina (Finnország)
Kaarina Finnország dél-nyugati részén, a Finn-öböl partján található. A városka lakói jellegzetesen
szórt településszerkezetben, gyönyörű erdős vidéken, természetbarát módon élnek. Döntően a
közeli Turkuban dolgoznak.
2000-ben jött létre a testvérvárosi megállapodás. Hazánk uniós csatlakozása alkalmából rendezett
ünnepségre 40 fővel érkeztek finn partnereink. Így lehetőség volt arra, hogy véleményt
cserélhettek az európaiság és az önkormányzatiság témájában is. Művészeti csoporttal is
képviseltették magukat, akik részt vettek a fesztivál programjában. A közelmúltban tett
viszontlátogatást a Magyar-Finn Baráti Társaság. Iskoláink közül a Koszta József Általános Iskola
rendelkezik finn partneriskolai kapcsolattal. A tanulók kétévente találkoznak, és e csereprogramok
keretében alakulnak a programok a kultúra, az oktatás és a sport területén.
Hof Ashqelon /Israel/
A Gáza-övezettől északra, Ashqelon város mellett található a kilenc településből álló, 14 ezer
lakosú járás fejlett kertészeti kultúrával rendelkezik. Lakói a Földközi-tenger partján a turizmusból
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és kertészetből élnek. Különlegessége, hogy vannak olyan kis települései, melyet magyar
nyelvterületről bevándorolt zsidók alapítottak és még ma is igen sokan beszélik a magyar nyelvet.
Az 1999-ben létrehozott kapcsolat öt fő színtere az oktatás-nevelés, a mezőgazdasági
szakemberek csereprogramja, fiatal zenészek csereprogramja, fiatalok csereutaztatása,
számítógép kommunikáció. Több alkalommal is jártak már Szentesen. 1998-ban a Zsinagógából
kialakított könyvtár avatására énekkar érkezett hozzánk, akik felléptek a könyvtár avató
ünnepségén. A 2000-ben megrendezett kulturális fesztiválra pedig alkotóművészek érkeztek
hozzánk a testvérvárosból.
Az izraeli háborús viszonyok miatt az utóbbi időben csak telefonon és e-mail útján valósul meg a
kapcsolat.
Skierniewice (Lengyelország)
Lengyelország közepén, Varsótól 70 km-re dél-nyugatra elhelyezkedő, 50 ezer lakosú város. A
lengyel kertészet egyik központja, világhírű zöldség és gyümölcstermesztési kutatóintézettel. A
fejlett mezőgazdaságon túl jelentős iparral rendelkezik, melynek szerkezetváltása jelenleg is folyik.
2003-ban került megkötésre az együttműködés, melyet követően már több alkalommal is sor került
hivatalos delegációk viszontlátogatására. A 2004-ben megrendezett Európa Napon a lengyel
városból is érkezett hozzánk művészeti csoport, illetve az idén megrendezett kulturális fesztiválon
is elbűvöltek bennünket csodálatos műsorukkal.
A városban működő szinte valamennyi általános és középiskola, civil szervezet rendelkezik
valamilyen európai országgal kiépített partnervárosi kapcsolattal, vagy akár többel is. Ezeket a
kapcsolatokat a rendszeresség jellemzi. Önkormányzatunk támogatja ezeknek a nemzetközi
kapcsolatoknak az elmélyülését, annak érdekében, hogy elősegítse az európai eszme terjedését,
s annak az emberek köznapi életében való megvalósulását.
Az európai eszme terjesztéséért, a nemzetközi kapcsolatok erősítéséért 2005-ben Szentes
elnyerte az Európa Tanács Európa Diploma és Becsület Zászló kitűntetését.
A/4/e. a város és a felsőoktatási intézmények együttműködése:
Három felsőoktatási intézmény működtet kihelyezett tagozatot Szentesen. A legrégebbi kapcsolat
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karával alakult ki. 1999 óta
működik a konzultációs központ Szentesen. A képzések levelező tagozaton és távoktatási
rendszerben történnek. Alapképzés keretében főiskolai szintű pedagógai képzés folyik, gyermekés
ifjúságvédelmi
és
gyógypedagógiai
specializációval,
valamint
tantervfejlesztő
menedzserképzés. Egyetemet, főiskolát végzetteknek nyújt szakirányú továbbképzési lehetőséget
a közoktatási vezető szak, amely újabb diplomát adó képzés. Széleskörű továbbtanulási
lehetőséget biztosít a szakképzés terén a SZTE JGYTFK Szakképzési és Továbbképzési Intézete,
ahol akkreditált felsőfokú szakképesítést szerezhetnek a tanulni vágyók. A Veszprémi Pannon
Egyetemmel 2001 óta van kapcsolata a városnak. Műszaki informatikai mérnökasszisztens
képzést, illetve 2003-tól villamosmérnök asszisztens képzést indítottak. A Szolnoki Főiskolával
2004 óta van együttműködés. Kereskedelmi szakmenedzser és európai uniós üzleti szakügyintéző
szakképzésekre lett megkötve az együttműködés. Idén őszre tervezzük beindítani az informatikai
statisztikus és gazdasági tervező szakot.
A/!/f. a város és az egyházak együttműködése
A város vezetése minden év elején egyeztető megbeszélést folytat a történelmi egyházak
képviselőivel, ahol kicserélik gondolataikat az aktuális várospolitikai kérdésekről, megoldandó
feladatokról. A vallásfelekezetek tagjai városunk egész társadalmi életében is részt vesznek,
ökumenikus közösségi adottságaikkal, szellemi tudásukkal gyarapítják értékeinket.
Példaértékű az a pályázati együttműködés, amelyet a Szentes-Nagytemplomi Református
Egyházközség és Szentes Város Önkormányzata tanúsított, a Református Nagytemplom
rekonstrukciója, az ehhez kapcsolódó idősek otthona, valamint közterület felújítása kapcsán. Az 1
milliárdos beruházás pályázati önerejét az önkormányzat biztosította.
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Az evangélikus templom és a felsőpárti református templom felújítása kisebb volumenű ugyan, a
város mindkét templom tetőzetének felújításához nyújtott anyagi támogatást, illetve
kötelezettségvállalást.
A katolikus egyház Szent Anna templomának, illetve templomparkban lévő a Szent József szobor
felújításában is részt vállalt az önkormányzat. A köztemetők egyházi tulajdonban vannak, azok
útjainak kiépítéséhez a város biztosította a fedezetet, illetve térítésmentesen gondoskodik a
temetői szemétszállításról.
A gyermekélelmezés terén kölcsönös az együttműködés, az egyházi iskolák tanulói és azonos
kedvezményeket élveznek, mint az önkormányzati intézmények diákjai.
A városi kórház területén lévő ökumenikus Kápolna felújítása a közelmúltban fejeződött be, és
ugyancsak felújításra kerültek a Bánomháti temetőben lévő Stációk is az önkormányzat
támogatásával. Országos egyházi program került megszervezésre a városi sportcsarnokban: VI.
János Pál pápa által kezdeményezett Családi Nap eseményei zajlottak Szentesen.
Az együttműködést jól példázza, hogy a Városi Civil Tanács elnöke Gilicze Andrásné református
lelkész.
B. Kulturális turisztikai helyzetkép
B/1 Kulturális turisztikai vonzerők száma, jellege:
B/1/a. épített örökségi vonzerők és azok turisztikai hasznosításának bemutatása
A város idegenforgalmi potenciálját gazdagítják a városban fellelhető építészeti emlékek. A 2006ra elkészült és teljes egészében felújított Megyeháza konferenciák színhelyéül szolgálhat, és a
konferencia/üzleti turizmusnak potenciális színterévé válhat. A rekonstrukció során Konferencia
és Kulturális központot került kialakításra a hatalmas épületben, de helyet kapott benne a levéltár
és a Koszta József Múzeum is. A felújítás címzett támogatásból valósulhatott meg. A Petőfi Szálló
felújítására még keresi a város a befektetőt. Az egyház által működtetett Református
Nagytemplom is turisztikai célkitűzéseket fogalmazott meg a vallási turizmus égisze alatt. A
nagytemplom, az egyház idősek otthona, valamint a környezete 2006. II. félévére újul meg teljesen
ROP támogatás keretében.
A Petőfi Szálló szomszédságában álló Mátéffy-Burg féle gólyás ház pedig Phare CBC program
kapcsán Művészetek Házává kerül kialakításra 2006 végére. Ez a kulturális turizmus egyik alapja
lehet. A Tourinform irodának szintén ez az épület ad majd otthont.
Szentes történelmi jelentőségű épületi csodálattal töltik el a városunkba látogatókat. Egyedülálló
látványt nyújt a volt Megyeháza felújított épülete, mely jelenleg Konferencia és Kulturális
Központként működik, valamint itt található a Koszta József Múzeum és a Csongrád Megyei
Levéltár Szentesi Levéltára is. A volt Megyeháza épületének teljes rekonstrukciója következtében
a város díszes ékszere lett a központban, ami a turisztikai jelentőséggel is bír. Nyaranta a
Megyeháza udvarán igényes, szép környezetben kerülnek megrendezésre a nyári színházi
programok, illetve zenés estek, melyek igen sok idelátogató érdeklődő számára jelentenek
kellemes kikapcsolódást. A múzeum rangos kiállításokkal várja az érdeklődőket. Ugyancsak
érdeklődésre tarthat számot a saroktornyos, manzárd tetős Városháza, a szentesi Kossuth tér
egyik dísze.
Kiemelkedő egyházi műemlék az egykori Zsinagóga épülete, mely jelenleg a Városi Könyvtárnak
ad otthont. Az épületben izraelita imaszoba is kialakításra került. A könyvtár az elmúlt években a
helyi szellemi élet központjává nőtte ki magát. Nagyon gyakran előfordul, hogy a különböző
szakmai rendezvényekre, városi programokra érkezők ellátogatnak a könyvtárba megcsodálni a
gyönyörű környezetben helyet foglaló könyvtárat, és magát az épületet.
A szentesi Református nagytemplom az ország egyik legnagyobb, az Alföld leghosszabb hajójú
temploma. Befogadóképessége 3500 fő, amellyel Szentes városának legnagyobb
befogadóképességű épülete. Jelenleg felújítás alatt áll, egyébként hangversenyeknek
rendszeresen ad otthont. Orgonája felújításra került.
A szentesi Felsőpárti református templom egyediségét tégla architektúrás, műkő építészeti
elemekkel díszített külső homlokzata adja.
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A város szívében található az 1786-ban épült Szent Miklós magyar ortodox templom, melynek
vele egykorú szép ikonosztázai és falfestményei egyedülállóak.
A szentesi Luther téren található a neogótikus, idomtégla architektúrájú Evangélikus templom,
mely 1904-ben épült. Rendszeresen tartanak itt hangversenyeket.
A Luther tér közepén álló Díszkút Szentes első ártézi kútjára épült, mai formáját francia
öntőműhelyben készítették. A kút fő motívuma a találkozásokat, az emberi kapcsolatokat
jelképezi. Az 1859 óta működő Horváth Mihály Gimnázium Szentes legpatinásabb középiskolája.
Drámai tagozata tette országos hírűvé.
A hangversenyek állandó színhelye a szentesi Szent Anna római katolikus templom.
Szentesen az Erzsébet tér déli oldalát díszíti az 1912-ben épített magyaros szecessziós stílusú,
díszes épület, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola.
A képzőművészeti élet legjelentősebb színtere a szentesi Városi Galéria, ahol országos hírű,
változatos tárlatokat mutatnak be. A városunkba látogató turistáknak is érdemes ide betérni.
Ugyancsak ajánlatos betérni a volt Úri Kaszinóba, ma a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola.
Nagyon szép, és jó akusztikájú hangversenyterme van.
Szentes és határának egyetlen, és részben álló középkori műemléke az ecseri templomrom. Az
előkerült régészeti leletek alapján az építés ideje a 13. század második felére tehető.
B/1/b. fesztiválok, kulturális turisztikai programok jellege (helyszínek, hagyományok
adottságaira épülő jellege):
Sokszínű rendezvények, nyitott lakosság jellemző városra. Igen sok azoknak a rendezvényeknek
a száma, ahol nagyszámú érdeklődő részvételére lehet számítani a városból és a városon kívülről
egyaránt.
Minden év februárjának a végén kerül megrendezésre Szentesen a Télbúcsúztató Karnevál,
melynek állandó vendégei a szlovén koránt busók és jelmezesek. A rendezvény országos
ismertségű.
A szentesi Lecsó Fesztivál 1999 óta az egyik legnépszerűbb rendezvény, mely minden évben
szeptember első hétvégéjén nyújt kellemes kikapcsolódást és gasztronómiai élvezeteket a
szentesieknek, az innen elszármazottaknak és a városba érkező turistáknak. A paprika és
paradicsom hazájában bográcsok soraiban rotyog a híres magyar étel. A lecsó főzőversenyt
kulturális programok is színesítik.
Minden évben április 30-án kerül megrendezésre a lampionos séta és utcabál. A nagy tömeget
vonzó rendezvényt május 1-én a Majális követi.
Augusztus 20-án az ezeréves államiság, a Magyar Köztársaság kikiáltása és az új kenyér
ünnepére a Szent István Napok programsorozat keretében Szentes színes sport és kulturális
műsorral, tűzijátékkal emlékezik. Hasonló programokat szerveznek a kistérség települései is.
A májusban megrendezésre kerülő Vakációnyitó Strandparty kulturális és sportműsorai sok
embert vonzanak.
Szeptemberi nagyszabású program a Térfesztivál, melynek mottója a „Miénk itt a tér” szlogen.
És valóban a város apraja és nagyja a téren van ilyenkor, ahol mindenki talál magának
elfoglaltságot, az igényeihez és érdeklődésének megfelelő programot. A térfesztiválok jellemzője,
hogy rangos produkciókkal zárulnak. Szerepelt itt már az Experidance az Ezeregyév című
darabjával, felejthetetlen emlékű a NOX produkciója, és kíváncsian várjuk a Republic Együttest az
idei fesztiválra. A környező településekről, de távolabbi városokból is érkeznek hozzánk vendégek
a nagyszabású programok idején.
Nagyon sok érdeklődőt vonz a december végén sorra kerülő Óévbúcsúztató gálaműsor, melynek
helyszíne a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok. A helyi művészeti csoportok közreműködésével
megtartott gálaműsorra nagyon sokan kíváncsiak a kistérség településeiről, de a környező
városokból is kiemelkedő az érdeklődés. A sportcsarnokban alig fér el az a rengeteg ember, aki
eljön, hogy a zenés, táncos programokon jól szórakozva, egy igazi nagy családban töltse az év
utolsó előtti napját. A kistérségi együttműködés nagyon szép példája az, hogy a szegvári
Dobbantó Néptánc együttes is állandó résztvevője a rendezvénynek. Hol a fúvószenekar, máskor
pedig a citera együttes játékára adják elő fergeteges produkciójukat.
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A nagy tömegeket vonzó rendezvényeknek állandó helyszínei vannak a városban. Ilyen a
Művelődési és Ifjúsági Ház szabadtéri színpada, a Pusztai László Sporttelep, a Díszkút és
környéke, a Kossuth tér, a Kála Áruház és a környező utcák, valamint a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok. A turisztikai vonzerővel rendelkező programok mindegyike hagyományos. Az évnek
ugyanabban a szakában kerülnek megrendezésre. A lakosok számon tartják, várják ezeket a
közösségi alkalmakat, együttléteket.
B/1/c. programsorozatok száma, időtartama, hatóköre (országos, regionális, nemzetközi)
Sorszá Hónap
m

havi 1

1.
2.
3.
4.
5.

Időtartam Megnevezés

Január
Február
Március
Április

1 hét
2 nap
1 hét
2-3 nap

6.

1 hónap

7.

3 hét

8.
9.
10.

6 nap
2-3 nap
2 nap

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Május

Hatókör

A magyar irodalom remekei
előadássorozat
A Magyar Kultúra Napja
Télbúcsúztató Városi Karnevál
Boros-hét
Április 30-i városi utcabál és
majális
Tavasz a természetben
művészeti verseny és kiállítás
Alkotó pedagógusok képző- és
előadóművészeti találkozója
Életjel Napok
Egyházzenei Találkozó
Strand Nyitó Party

1 nap

Kurca Fátyla Gyermekszínjátszó
Találkozó
2-3 nap
Kiséri Napok
2 nap
Szentes-Expo
3 hét
Jazz Estek
Június
2-3 nap
Népi Vásár
1 hét
Ünnepi Könyvhét
3-4 nap
Testvérvárosok Kulturális és
Sportfesztiválja
2
Nagyhegyi Napok
Július
2-3 nap
Kurca Parti Coctail Party és
Haditorna Fesztivál
1 hét
Tiszai Euro-Atlanti Nyári Egyetem
4 nap
Tekerős Találkozó
10 alk.
Nyári Szabadtéri Színház
Augusztus
2 nap
Kertvárosi Napok
2 nap
Nemzetközi Fúvószenekari
Fesztivál
3 alkalom
Orgonamuzsika sétálóknak
Szeptemb 2-3 nap
Szent István Napok
er
1 nap
Lecsófőző Fesztivál
2 nap
„Kertmagyarország felé”
1 nap
Térfesztivál
1 nap
Citerástalálkozó
Október
10 nap
A tudás tíz napja
21 nap
Alföldi Fotószalon
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regionális
regionális
országos
regionális
regionális
regionális
regionális
regionális
nemzetközi
regionális
regionális
nemzetközi
országos
regionális
országos
országos
nemzetközi
regionális
országos
országos
nemzetközi
regionális
regionális
nemzetközi
regionális
regionális
országos
országos
nemzetközi
országos
regionális
regionális

32.
33.

November
December

4 nap
1 nap

Terney Napok
Óévbúcsúztató Gálaműsor

regionális
regionális

B/1/d. műsortervének művészeti tartalma, színvonala, műfaji sokszínűsége:
A műsorterv összeállítását nagyon alapos előkészítő munka előzi meg. Minden évben már
októberben összehívjuk a rendezvényszervezőket, hogy közösen vázoljuk fel a következő év
műsortervét. Ez azért is fontos, hogy az októberben összeállításra kerülő költségvetési
koncepcióban már számításba lehessen venni a rendezvények költségeit, illetve , hogy folyamatos
legyen a pályázatok figyelemmel kísérése. A műsortervet aztán szinte havonta egyeztetjük, de
negyedévente kötelező jelleggel, ugyanis a programajánló füzet megjelentetéséhez feltétlenül
szükséges a különféle szervezők tervezett programjainak megismerése.
A műsorterv összeállításánál feltétlenül fontos szempont a megfelelő művészeti tartalom, a
közönség igényeihez igazodó, megfelelő színvonal, és a műfaji sokszínűség.
A művelődési központ és a könyvtárak munkaterve tartalmazza a műsortervüket, melyet minden
évben az önkormányzat Képviselő-testülete mellett működő Művelődési és Oktatási Bizottság
hagy jóvá. Benyújtják éves műsortervüket a civil szervezetek is, mivel minden évben költségvetési
támogatásban részesülnek.
B/1/e. kortárs művészet szerepe
A kortársművészet jelentős szereppel bír, hiszen ki hinné, hogy ennyi képző- és iparművész él egy
33 ezres alföldi kisvárosban. Az önkormányzat évekkel ezelőtt kiadott egy szép színes kötetet,
amely 61 alkotót mutat be: festőket, grafikusokat, szobrászokat, keramikusokat, fafaragókat,
építészeket, csipkeverőket, hímzőket, fotósokat, szíjgyártót, rézművest, bútorkészítőt,
gyertyamártót. Portrékép, négynyelvű szöveg és két-két mű színes fotója – ennyi szerepel minden
alkotóról egy-egy dupla oldalon.
Az alkotóknak rendszerint van egy polgári életük, amely biztonságot ad, s van a művészetnek
valamely területe, ahol „megvalósítják” önmagukat. Van közönségük, amely vásárolja műveiket,
látogatja kiállításaikat, műhelyeiket. Vannak közösségek – alkotótáborok, művészeti körök,
művelődési házi csoportok –, ahol otthon érezhetik magukat. Kapnak díjakat, meghívást egyéni
és csoportos kiállításra, itthon és külföldön.
A kötet szerkesztője, Bodrits István ennek a világnak szerető és értő, mégis elfogulatlan krónikása.
Nem tesz különbséget művészeti ágak, irányzatok, az alkotói eredmények minősége között – csak
felmutatja a legjobb arcát a kötetben szereplőknek. A kevés és szikár szöveg a magyar mellett
angolul, németül és franciául is olvasható. A mai idők szellemében feltünteti az alkotók címét,
telefonszámát, s azt is, hogy műhelyük látogatható-e, s elfogadnak-e megrendeléseket. A kötet
megjelentetésével igazi kisvárosi kultúrmarketing valósult meg.
A többi művészeti ág is jelentős szereppel bír. A fotósok például nagyon sok országos kiállításon
részt vesznek alkotásaikkal, de itt a városban is számtalan kiállítást szerveznek a fotósok
szerelmeseinek.
A zeneművészet révén a művészeti csoportjaink számos együttest meghívnak a városba, és ők
maguk is nagyon sokszor szerepelnek országos, de nemzetközi szintű programokon is.
A szentesi fekete kerámia is országosan is érdeklődésre számot tartó dísztárgy. A városba
látogatók gyakran ellátogatnak a kerámia műhelyekbe, hogy részesei lehessenek a híres szentesi
fekete kerámia készítésének. Ugyancsak várják műhelyeikbe az érdeklődőket a fafaragók is.
A Díszítőművész Kör munkáiból gyakran láthatnak kiállítást az érdeklődők. Hagyomány már a
városunkban, hogy a minden év őszén megrendezésre kerülő Országos Citerás Találkozó
résztvevőit a kézimunkákból készült kiállítás fogadja. A szervezők arról is gondoskodni szoktak,
hogy a helyi alkotókat bemutató könyvet is népszerűsítsék.
A kiváló táncosok révén is országosan és nemzetközileg is elismert Szentes. Országos
táncbajnokságok helyszíne szokott lenni a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok.
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B/1/f. egyházi, vallási programok, templomi koncertek száma, aránya
A Szentesi Zenebarátok Egyesületének köszönhetően a közönség gyakran gyönyörködhet a
szebbnél szebb zenei előadásokban a város templomaiban. A legkiemelkedőbb rendezvény
ebben a sorban az Egyházzenei Találkozó, melyen több hazai és határon túli kórus is szokott
szerepelni. Idén már tizenharmadik alkalommal rendezték meg a nagyon nívós kórustalálkozót,
melynek helyszínéül több templom is szerepel. A rendezvénysorozat keretein belül
orgonahangversenyekre is sort szoktak keríteni. Nyaranta több orgonahangversenyt is rendeznek
neves orgonaművészek közreműködésével, akik nemzetközi versenyeken voltak első helyezettek,
vagy díjazottak. Hagyományosan évente megrendezik az Anna napi jótékonysági hangversenyt a
Szent Anna Templomban, ahol a város szülötte Berkes János szervezésében kerül sor csodálatos
hangversenyre. Legutóbb Gábor Géza, Tóth Judit, Vajda Júlia és Hegyi Anikó operaénekesek
közreműködésével jött létre a felejthetetlen hangverseny. A város zenei együttesei a szereplői
annak a jótékony célú karácsonyi hangversenynek, amely minden évben decemberben kerül
megrendezésre a Szent Anna Templomban. Ugyancsak ebben a templomban került sorra a
testvérvárosi együttműködés eredményeképpen a sankt augustini Cantamus Kórus és a szentesi
kórus csodálatos hangversenyére. Az Evangélikus Templomban is gyakoriak a hangversenyek.
Nem egy alkalommal került itt megrendezésre a Zene Ünnepe tiszteletére hangversdeny. A
testvérvárosi kapcsolat keretén belül is több alkalommal szólalt meg itt a csodálatos muzsika a
sankt augustini zeneiskola és a szentesi művésztanárok közreműködésének köszönhetően.
Összességében elmondható, hogy templomi koncertekre szép számmal kerül sor Szentesen. Jó
az arány az egyéb helyszíneken megtartott hangversenyekhez viszonyítva.
Az Új Hajtás 102. Ifjúsági Közösség Közhasznú Egyesület működése a Felsőpárti Református
Templomhoz kötődik. Célul tűzték ki a fiatalok közösségbe való bevonását, ahol beszélgetések,
előadások során felszínre kerülnek a problémáik, illetve hallhatnak az őket érintő és érdeklő
kérdésekről. Biztosítani szeretnék a közösséghez tartozás pozitív megélését. Ének-zenei
fellépéseik vannak, saját szerzeményű darabokat adnak elő, beat-miséket tartanak. Hetente
Hitpercek címmel vallási műsort szerkesztenek a Rádió Szentesben.
A Református Nagytemplom második emeletén időszakos kiállításoknak helyet adó galériát
rendeztek be.
B/1/g. muzeális intézmények kínálata, időszaki kiállítások
Mára az l949-ben megszervezett Koszta József Múzeum kb. 160 ezer tárgyat őríz, és
segédgyűjteményeiben (szakkönyvtár, adattárak, foto-, audio- és videotár) majd ugyanennyi
dokumentummal dolgozik. Koszta József (1861–1949), az alföldi kolorista festőművész hagyatékát
a Koszta-teremben lehet megcsodálni, ugyanitt helyezték el relikviáit, és a Koszta fehéren-feketén
című dokumentumkiállítást is. Állandó néprajzi tárlat látogatható A szentesi népélet címmel a
nyitott verandából lefalazott előtérben, és két állandó helytörténeti kiállítás: az Oppidum Szentes
és a Szentes Vásárváros c. várja a látogatókat. Ez utóbbinak egyik ékessége az elmúlt években
társadalmi munkában helyreállított Susanna fantázianevű, mechanikus zenegép, amelyet csak
különleges alkalmakkor, pl. minden év február 19-én, Zsuzsanna napján szólaltatnak meg. A 1920. század fordulóján, Bécsben gyártott instrumentumban olyan hangszerek szólalnak meg
egyidejűleg, mint zongora, dob, cintányér és triangulum.
A múzeumnak két időszakos kiállító helyiségéből az egyikben minden évben más és más
régészeti tárlat van, a másikban pedig a munkatársak aktualitásokkal igyekszenek kielégíteni a
vendégek igényeit. A régészeti raktár népvándorlás és honfoglalás kori gyűjteménye páratlan
értékű. Kb. 15–20 %-a állandó és vándorkiállítások anyagául szolgál. A régészeti anyag
publikációs szintje meghaladja a 80%-ot, mely a Csallány Gábor és Dezső, majd Zalotay Elemér,
Csalog József, Visy Zsolt, Hegedűs Katalin és Vörös Gabriella tudományos feldolgozó munkáját
dícséri.
A néprajzi raktár törzsanyagának jelentős részét a népi fazekasság remekei, a hagyományos
paraszti gazdálkodás eszközei képezik. A jelenkori gyűjtés eredményeképpen ide kerültek Papp
Imrének (1900– 1973), a „tanyavilág tudósának” relikviái és teljes kéziratállománya. Komplett
mesterségbeli műhelyek – pl. a Berényi Bálint fazekasé, Lakos-kékfestőé, Dóczi-kádármesteré,
Nagy Bálint bognármesteré, Nagy József csizmadiamesteré és Rébeli szíjgyártóé – teszik
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különlegessé a néprajzi gyűjteményt. Az utóbbi évek gyarapodásai között kiemelkedő hely illeti
meg a bolgárkertészkedés tárgyi emlékeit.
A múzeumhoz tartozik még a Péter Pál Polgárház és a Fridrich-fényirda hely- és ipartörténeti
bemutatóhely is. Ezeken kívül múzeumi kihelyezett kiállítást lehet látogatni a II. Rákóczi Ferenc
Műszaki Laktanyában: A szentesi huszárok címmel, ahol az Árpád Fejedelem 2/I. huszár osztálya
1944– 45. évi honvédő harcainak dokumentumai mellett az egykori lovas hadviselés, és a
huszárlaktanya relikviái láthatók. Kisebb tárlatok találhatók még a város zenei múltjáról a Lajtha
László Alapfokú Művészeti Iskolában (Kiss Bálint u. 11.), az iskolaépítő Zolnay-családról a Horváth
Mihály Gimnázium könyvtári előadójában (Szent Imre herceg u. 2.), iskolatörténeti folyosótárlat a
Petőfi Sándor Általános Iskolában (Petőfi S. u. 15.) és a Boros Sámuel Szakközépiskolában (Ady
Endre u. 6–8.). Az egykori Tudományos Mozgót, „Krumpli Bácsi Moziját” bemutató
dokumentumkiállítás az Őze Lajos Filmszínház előterében (Nagy Ferenc u. 3.), és a Szamár
Delelő csárda történetét a Delelő Kisvendéglőben (Csongrádi út 6.) lehet látogatni nyitvatartási
időkben. Muzeális tárgyakat és dokumentumokat mutat be a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi
Levéltárának állandó tárlata (Kossuth tér l.), és a régi Zsinagógából lett Városi Könyvtárban
Holocaust Emlékhely is létesült.
Az itt felsoroltakon túlmenően a Koszta József Múzeumban és a Péter Pál Polgárházban
rendszeresen szerveznek időszaki kiállításokat, előadásokat.
B/1/h. kézműves nyitott műhelyek száma
Több kézműves nyitott műhely is működik a városban. Megtekinthető a Pintér utcában Wolford
Ilona kézműves műhelye, vagy a Szondi utcában a Kera-Form Studióban a fehérkerámia gyártása.
El lehet látogatni a Hegedűs László Helyőrségi Klubba is, ahol szintén működik kézműves műhely,
feketekerámia készítés tekinthető meg. Jól felszerelt műhelyük van a Szivárvány és a „Jövőnkért”
alapfokú művészeti iskoláknak is.
A fafaragás rejtelmeibe két műhelyben is betekintést
nyerhetnek az érdeklődők. az érdeklődők. Külön érdekesség a szentesi bútorfestő műhelyébe
ellátogatni.
A jelenleg felújítás alatt álló Mátéffy-Burg . féle „Gólyás ház” felső szintjén kézműves műhelyek
kerülnek kialakításra, fazekas, fafaragó, nemezelő, szövő, hímző stb A bemutató műhelyekben a
mesterségek tárgyi eszközei mellett lehetőség nyílik az alkotó ember, az alkotás folyamatának
megismertetésére is. A felújítás után egy olyan közösségi tér áll majd az érdeklődők
rendelkezésére, mely konzultációs bázisként szolgál a már működő alkotókörök számára.
Generációk találkozását segíti majd elő a kézművesség értékeinek megismertetésével,
átadásával.
B/1/i. programok időbeni eloszlása (rendezvénynaptár) – időszakos, szezonális vagy éves
kínálat
A lakosság széleskörű érdeklődési körének és különböző korosztályok részéről jelentkező
elvárásoknak eleget téve éves rendezvényterv készül, melyben nemcsak az önkormányzati,
intézményi programok kerülnek összehangolásra, hanem a civil szervezetek által megrendezendő
események is. Minden év őszén összeállításra kerül a következő év rendezvény naptára. Ezt
követően pedig negyedéves programajánló füzetet bocsátunk az érdeklődők rendelkezésére, mely
16.500 példányszámban jelenik meg Szentesen , illetve a környező településeken. Célunk a
rendezvények még jobb propagálása, hogy mindenkihez elérjenek az információk, és tudjanak
válogatni a programok között.
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2006. évi rendezvények
Időpont

Rendezvény megnevezése

Helyszín
Lajtha L. Alapfokú Művészeti
I.

Információ
Lajtha L. Alapfokú Művészeti I.
63/562-315

Január 19.

Ünnepi tanári hangverseny

Január 20-21.

Magyar Kultúra Napja tiszteletére az Oktatási
és Konferencia Központ ünnepélyes átadása
(jan. 20.) és bál (jan. 21.)

Kossuth tér 1.

Polgármesteri Hivatal 63/510-300
Városi Könyvtár Kht. 63/400-271

Január 21.

Vers-, próza- és mesemondó verseny

Művelődési és Ifjúsági Ház

Szabadidős Sportklub
63/314-399

Február 14.

Pavlovics Dávid gitárművész koncertje

Lajtha L. Alapfokú Művészeti
I.

Február 18.

Élsportolók köszöntése

Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok

Március 3-4.

V. Télbúcsúztató Karnevál

Sportcsarnok és környéke

Banchieri Énekegyüttes hangversenye

Lajtha L. Alapfokú Művészeti
I.

Március 7.
Március 15.
Március 15.
Március 15.
Március 18.

Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom és
Kossuth tér
szabadságharc tiszteletére
Dr. Papp László Városi
Aerobik Sportnap
Sportcsarnok
Damjanich J. Ált. Isk.
Fáklyás felvonulás
környéke
Dr. Papp László Városi
Országos Diákolimpia döntő
Sportcsarnok

Március 21.

Tavaszköszöntő

Eszperantó híd

Március 26.

Bartók hangverseny

Lajtha L. Alapfokú Művészeti
I.

Április 1.

Alkotó pedagógusok előadó-művészeti
bemutatója

Móricz Zsigmond Műv. Ház
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Lajtha L. Alapfokú Művészeti I.
63/562-315
Polgármesteri Hivatal
63/510-300
Polgármesteri Hivatal
63/510-307
Lajtha L. Alapfokú Művészeti I.
63/562-315
Polgármesteri Hivatal
63/510-302
Dr. Papp László Városi Sportcs.
63/315-140
Damjanich J. Ált. Isk.
63/562-385
Dr. Papp László Városi Sportcs.
63/315-140
Polgármesteri Hivatal
63/510-363
Petőfi Sándor Ált. Iskola
63/562-130
Művelődési Központ 63/314-211

Április 8-29.
Április 7.

Alkotó pedagógusok tárlata
„Éneklő Ifjúság” Csongrád megyei
kórustalálkozó

Városi Galéria
Tóth József Színházterem

Április 11.

Költészet napja

Városi Könyvtár

Április 15.

Városi Civil Nap

Művelődési és Ifjúsági Ház

Április 19-22..

„Föld felett, föld alatt” fesztivál

Művelődési és Ifjúsági Ház

„Tavasz a természetben” c. pályázati kiállítás
felnőtt kategória
SZENTESI PARÁDÉ
„Szentes hozománya” címmel bemutatók a
Kossuth utcán, lampionos séta, utcabál

Kossuth utca, Művelődési és
Ifjúsági Ház szabadtéri
színpada, Sportközpont

Május 1.

Majális

Pusztai László Sporttelep

Május 5.

„Mozdulj!” címmel kollégiumok sportversenye

Terney Béla Középiskolai
Kollégium

Május 9.

Győzelem Napja

Emlékművek

Május 12-13.

Kiséri Napok

Kisér városrész

Május 14.

Egyházzenei Találkozó

Szent Anna templom

Május 16.

Kurca Fátyla diák színjátszó találkozó

Tóth József Színházterem

Május 19.

Nemzetközi kórustalálkozó

Tóth József Színházterem

Május 19-21.

Szentes Expo – Kereskedelemi Kiállítás és
Vásár

Sportcsarnok

Május 26.

Hősök Napja

Emlékművek

Április 24-28.
Április 29-30.
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Művelődési és Ifjúsági Ház

Művelődési Központ 63/314-211
Petőfi Sándor Ált. Iskola
63/562-130
Műv. Kp., Lajtha L. Alapfokú
Műv. Isk.
63/314-211, 63/562-316
Polgármesteri Hivatal
63/510-300
Fanatic Műhely
70/25-04-678
Szabadidős Sportklub
63/314-399
Polgármesteri Hivatal 63/510-300
Szentesi Művelődési Központ 63/
Kovács Csaba 20/91-48-820
Szabadidős SK. 30/46-88-769
Kovács Csaba 20/91-48-820
Terney Béla Középiskolai
Kollégium
63/311-544
Polgármesteri Hivatal
63/510-300
Mosolygósabb Régióért
Kulturális Egyesület
20/98-37-226
Szentesi Zenebarátok E.
63/562-315
Kiss Bálint Református Á. I.
63/562-362
Kiss Bálint Református Á. I.
63/562-362
Dia Média Top Kft.
63/311-489
Polgármesteri Hivatal
63/510-300

Május 28.

Szivárvány Művészeti Nap

Dózsa Ház

Május 27-28.

Tóth Ernő országos meghívásos asztalitenisz
verseny

Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok

Május 27.

Városi Damó Gyermeknap

Damjanich Általános Iskola

Május 28.

Strandnyitó

Sportuszoda

Május 31.

Kihívás Napja

Szentes város területe

Június 2.

Pedagógus Nap

Oktatási és Konferencia
Központ

Június 2-4.

Testvérvárosok V. Kulturális Fesztiválja

Kossuth tér

Június 3-4.

X. Nemzetközi Senior Úszóverseny

Sportuszoda

június 4.

Népi kirakodóvásár

Kossuth tér

Június 15.

Evezős verseny a Kurcán

Kurca városi szakasza

Június 21.

A Zene Ünnepe tiszteletére térzene

Kossuth tér

Június 21-25.

IV. Szentesi Tekerős Találkozó

Sportközpont

Június 24.

Nyári Modern Táncest

Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok

Június 25.

Orgonahangverseny

Szent Anna templom

Július 1

Nyári Szabadtéri Színház: Azt meséld el,
Pista! Örkény István életéről

Vármegyeháza udvara

Július 5.

Nyári Szabadtéri Színház: Parasztopera

Vármegyeháza udvara

39

Szivárvány Alapfokú Műv. Int.
70/55-63-544
Dr. Papp László Városi Sportcs.
63/315-140
Damjanich Általános Iskola
63/562-385
Sportközpont
63/311-032
Dr. Papp László Városi Sportcs.
63/315-140
Polgármesteri Hivatal
63/510-345
Polgármesteri Hivatal
63/510-345
Pólyáné Téli Éva
Művelődési Központ
63/314-211
Horváth Mihály Gimnázium
63/314-558
Lajtha L. Alapfokú Művészeti I.
63/562-315
Szentesi Tekerő Együttes
63/562-315
Jövőnkért Alapfokú Műv.
Intézmény
30/510-14-89
Szentesi Zenebarátok
Egyesülete
63/562-315
Tükör Szentes Kult. Életéért
Alapítvány
63/314-558
Tükör Szentes Kult. Életéért
Alapítvány
63/314-558

Július 7.

After Crying koncert

Vármegyeháza udvara

Július 13.

Nyári Szabadtéri Színház: Hat hét, hat tánc
Vári Éva és Kulka János estje

Vármegyeháza udvara

Július 14-16.
Július 19.

XV. Kurca Parti - Coctail Party és II. Zenthus
János Középkori Haditorna Fesztivál
Nyári Szabadtéri Színház: Adagio koncert

Művelődési és Ifjúsági Ház
Vármegyeháza udvara

Július 22.

Nyári Szabadtéri Színház: MárkusZínház: Az
égig érő fa bábelőadás

Vármegyeháza udvara

Július 23-29.

Euro Atlanti Nyári Egyetem

Helyőrségi Klub

Július 28.

Anna-napi jótékonysági hangverseny

Szent Anna templom

Július 28.

Operett Gála

Vármegyeháza udvara

Augusztus 4.

Nyári Szabadtéri Színház: Unplugged ABBA
koncert

Vármegyeháza udvara

Augusztus 4-6.

Olimpiai Reménységek Vízilabda Tornája

Sportuszoda

Augusztus 8.
Augusztus 11.

Nyári Szabadtéri Színház: Molnár Ferenc: A
vörös malom poperett
Nyári Szabadtéri Színház: Spiró Gy: Nyulak
Margitja színmű

Vármegyeháza udvara

Művelődési Központ 63/314-211

Vármegyeháza udvara

Művelődési Központ 63/314-211

Sportuszoda

Sportközpont
63/311-032

Augusztus 11-13.

SAS torna

Augusztus 18.

Nyári Szabadtéri Színház: Heltai Jenő: A néma
Vármegyeháza udvara
levente

Augusztus 17.

Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó

Vármegyeháza udvara

Augusztus 19.

Szent István napi orgonahangverseny

Szent Anna templom
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Művelődési Központ 63/314-211
Tükör Szentes Kult. Életéért
Alapítvány
63/314-558
Mészáros Gábor 20/94-36-289
Sebők T. János 30/54-14-968
Művelődési Központ 63/314-211
Tükör Szentes Kult. Életéért
Alapítvány
63/314-558
HM Honvéd Kult Szolg. Kht.
Szentesi Intézménye Túri
Andrea
63/314-456
Szentesi Zenebarátok E.
63/562-315
Berkes János
20/4838649
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ
63/401-521
Sportközpont
63/311-032

Művelődési Központ 63/314-211
Szentesi Zenebarátok
Egyesülete
63/562-315
Szentesi Zenebarátok

Augusztus 20.
Szeptember 2.

Művelődési és Ifjúsági Ház
Pusztai László Sporttelep

VII. Szent István Nap
Lecsófőző verseny és családi nap

Kála Áruház és környéke

Szeptember 2.

Szentesről elszármazottak találkozója

Városháza
Apponyi tér

Szeptember 16.

Térfesztivál

Kossuth tér

Szeptember 16.

Küzdősport Gála

Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok

Szeptember 22.

Autómentes Világnap

Kossuth u. lezárt szakasza

Szeptember 29október 1.

OB. I. férfi felkészülési vízilabda torna

Sportuszoda

Október 1.

Idősek Világnapja

Móricz Zsigmond Műv. Ház

Október 6.

Emlékezés az Aradi Vértanúkra

Október 22-23.

23 órás egészségnap

Damjanich János Tagiskola
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok

Október 23.
Október 23.
Október vagy
november

Városi ünnepség az 1956-os forradalom és
szabadságharc, valamint a köztársaság
kikiáltása tiszteletére
XII. Alföldi Fotószalon

Városháza
Művelődési és Ifjúsági Ház

Országos meghívásos amatőr küzdősport gála Sportcsarnok

November 1.

Halottak Napja

Emlékművek

November 11.

Jubileumi sportnap – 10 éves a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok

Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok

December

Pom-Pom Mikulás

Művelődési és Ifjúsági Ház

December 6. v. 7.

„Mi van a puttonyban” télapóünnepség

Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
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Egyesülete
63/562-315
Művelődési Központ 63/314-211
Kovács Csaba 20/91-48-820
Hunor-Coop Rt.
63/562-232
Polgármesteri Hivatal
63/510-302
Polgármesteri Hivatal
63/510-300
Dr. Papp László Városi Sportcs.
63/315-140
Polgármesteri Hivatal
63/510-356
Sportközpont
63/311-032
Polgármesteri Hivatal
63/510-300
63/562-385
Dr. Papp László Városi Sportcs.
63/315-140
Polgármesteri Hivatal
63/510-300
Művelődési Központ 63/314-211
Sportcsarnok
63/315-140
Polgármesteri Hivatal
63/510-300
Dr. Papp László Városi Sportcs.
63/315-140
Kovács Attila
30/925-59-94
Dr. Papp László Városi Sportcs.
63/315-140

December 10.

Jótékony célú karácsonyi kórushangverseny

December

Adventi színjátszó találkozó

December 30.

Óévbúcsúztató fúvószenekari hangverseny

Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok

December 31.

Szilveszteri Tűzijáték

Kossuth tér
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Szent Anna templom

Szentesi Zenebarátok E.
63/562-315
Kiss Bálint Református Á. I.
63/562-362
Szentesi Zenebarátok E.
63/562-315
Polgármesteri Hivatal
63/510-300

B/2. Turisztikai infrastruktúra megléte, állapota:
B/2/a. szálláshelyek száma, kategóriája, az elmúlt évek jelentősebb turisztikai
beruházásai:
Kereskedelmi szálláshelyek tekintetében elmondható, hogy több panzió is várja igényes
szálláslehetőséggel az ide látogatókat. Szálloda típusú szálláshelye nincs. A város régóta
törekszik a Petőfi Szálló korábbi funkciójának helyreállítására befektető bevonásával és
pályázati források segítségével. Másik próbálkozás a Liget Hotel építése, melyhez a város
szintén befektetőt keres.
A vendégeket üdülőházak, kemping, turistaszálló, kollégium és panziók fogadják. 6 panzió,
kemping és üdülőházak, sportszálló és középiskola kollégium működik a városban.
Az üdülőházak között komfortos és komfort nélküli fa- és kőházak egyaránt megtalálhatók.
„B” kategóriás turistaszállásnak felel meg a Sportszálló, illetve a diákcsoportok részére
ajánlott Terney Béla Középiskolai Kollégium. A Sportszállóban 30 fő elhelyezésére van
lehetőség, illetve a szállóhoz kapcsolódóan melegkonyhát alakítottak ki.
A panziók között a minőségi paraméterek eltérők. Az elsőként megnyitott Éjjeli Bagoly
Vendégszoba Ház meleg konyhával nem rendelkezik. A Hajnal Panzió a város szélén
található. A személyautóval érkezőknek ideális szálláshely. A Holdfény Panzió igényesen
berendezett szobáival áll a városba látogatók rendelkezésére a város szívében. Az
Aranykalász Panzió mellett működik étterem. A Bástya Panzió három éve működik.
A város legszínvonalasabb szálláshelye a Páterház Panzió, ahol étterem és kávézó is
üzemel. A szobák légkondicionáltak, a kiszolgáló személyzet munkája szakszerű, vendégeik
elégedetten távoznak.
A szervezett turizmus megalapozásához mindenféleképpen szálloda típusú szálláshelyre
lenne szükség.
Szentes rendelkezik azonban egy olyan adottságú strandfürdővel, melynek
továbbfejlesztésével regionális ismertségre, elismertségre tehet szert. A strandfürdőnek
egyediséget biztosító, sport-wellness irányban történő fejlesztésével lehetőségünk nyílik a
belföldi vendégek számának növelésére és külföldi vendégek fogadására. Amennyiben a
fürdő regionális vonzerővé képes válni, úgy a többi városi és kistérségi értékünk előtt is
megnyílik a lehetőség a fejlesztésre, a felemelkedésre. Az első szálloda létesítésétől kezdve
megindul a város turisztikai fejlődése, a strand további fejlesztése pedig fokozza a
tőkeáramlást.
A Sport és Élményközpont folyamatosan fejlődik. A 2002. évi teljes rekonstrukció után
minden évben megvalósult, megvalósul valamilyen beruházás: kialakításra került a szaunákat
és a jakuzzit befogadó épület, megújult a recepció, a kemping kiszolgáló épülete. 2006-ban
elkezdődött az üdülőházak bővítése. 4 db 2x2 ágyas ház épül. Szintén ez évben kezdődik a
25 méteres medence teljes rekonstrukciója. Minden évben bővül a szolgáltatások palettája:
vizibicikli, kenu, mini golf és különféle sportpályák állnak rendelkezésre.
Az 1962-ben épült Termál Gyógyfürdő átadása óta nem volt komolyabb felújítás, azonban a
modern igények és a növekvő vendég- és beteglétszám miatt ez mára időszerűvé vált. 2004ben azonban teljes körű rekonstrukció valósult meg.
A felújítás után a térség egyik legmodernebb ilyen típusú létesítményévé vált. Az épület
tetőterének beépítésével több, mint 500 négyzetméter hasznos alapterületet nyert az
intézmény. A tetőtérben elhelyezésre kerültek a személyzeti helyiségek, valamint kialakítottak
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egy 12 ágyas nappali szanatóriumot, illetve csoportos és egyéni tornatermet is. A
szanatóriumban a betegek kúraszerű rehabilitációs kezelésénél biztosított a pihenési idő,
amivel hatékonyabb a kezelés, ezáltal pedig a gyógyulási idő is rövidebbé válik. Megvalósult
a klimatizálás, a mozgáskorlátozottak közlekedési feltételéi javultak, korszerűsítették a
meglévő fűtési és energetikai rendszert.
B/2/b. kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma:
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma évente meghaladja a húszezret.
B/2/c. információs rendszer (eligazító tábla, Internet honlap, kiadványok):
Az információs rendszer kiemelten jól működik a városban. Megfelelő számú eligazító tábla
segíti a városunkba érkező vendégeket. A Szentes-Csongrád kerékpárút projekt keretében
Kistérségi turisztikai zsebtérképek, a Szentes városközpontjának rehabilitációja pályázat
alapján pedig eligazító táblák kerültek legyártásra.
Szentesen a helyi média működése egyedülálló. 1968 óta működő hetente megjelenő helyi
lap a Szentesi Élet. Havi rendszerességgel megjelenő újság a Városi Visszhang. 2001-től áll
az érdeklődők rendelkezésére a Szentesi Mozaik c. Internetes Újság a
www.szentesinfo.hu/mozaik címen, melynek kiemelkedő a látogatottsága. Sokan nem tudják,
hogy honnan is származik az újság neve, de gondoljunk bele, ha egy "mozaik" darabjait
összerakjuk, akkor egy új kép tárul elénk és így van ez a Mozaikkal is. Egy város élete elég
sokszínű. A sporttól kiindulva a művészeteken át a szabadidős programokon keresztül több
ezer (4465 db) képes tudósítást készítettek a szerkesztők. 41 országból sikerült
elérhetőséget regisztrálniuk a kezdetek óta. Japán és Ausztrália mellett a Vatikánból is
rendszeresen nézik a Mozaikot.
Jelen pillanatban 2.666.304.220 (2,6 giga) bájtot foglal el az újság a szerveren. Több mint
4400 megjelent cikket 32.062 db kép gazdagítja.
Az önkormányzati tulajdonú Rádió Szentes több mint tíz éve áll a lakosság szolgálatában
Szentesen és a kistérségben. A város közszolgálati rádiójának adásai közel százezer
hallgatóhoz jutnak el a 106.1 MHz-en a nap 24 órájában.
Nagyon jelentős az önkormányzat könyvkiadói tevékenysége. Az elmúlt öt évben is jelentős
számú kiadvány jelent meg, melyek elsősorban helytörténetet dolgoznak fel. Néhány
jelentősebb kiadvány felsorolása következik az elmúlt évek terméséből: Labádi Lajos:
Szentes története évszámokban, Papp Zoltán: Bugyi István élete és munkái, Bodrits István:
Labádi Lajos szentesi levéltáros munkái (1974-2003), Pusztai János: Szentes és a repülés
(1909-1959), Labádi Lajos: Megszakadt életút, Major Anna - Mód László: Megszentelt határ
stb. Ezen túlmenően több kiadvány megjelentetését támogatja az önkormányzat. A
rendezvények még jobb propagálása érdekében negyedévente programajánló füzetet jelentet
meg az önkormányzat Szentesen és a városkörnyéken 16.500 példányban.
Civil szerveződésű helyi televíziós műhely működik a kistérségben, amely a szegvári
közösségfejlesztők egyesülete által létrehozott Kistérségi Civil Televízió néven működő
műsorszolgáltatás kistérségivé terjesztésének egyik állomása. A stúdiók közül a szentesi
helyileg a Kossuth tér 5. szám alatt működik, a szegvári stúdió a Régi temető 1. szám alatt
található. Szentesen az első adást 2005. áprilisában sugározták. Az adás egyelőre heti két
alkalommal, szerdán 16–18, vasárnap 9–11 óra között látható a kábeltévé hálózatban.
B/2/d. városkép, díszvilágítás
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Szentes Város Önkormányzata az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a város
meghatározó épületeinek felújítására, parkjainak, tereinek rekonstrukciójára. Nagy
erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a városképet meghatározó épületek ne csak
funkciójukkal, hanem megjelenésükkel is impozánsak legyenek.
A település kiemelkedő középületeinek díszkivilágításának működtetésére az önkormányzat
évente 2,5 millió Ft-tot fordít.
A város ünnepi arculatának kialakítása érdekében minden évben az Advent ünnepére
felszerelésre kerülnek az utcai kandeláberekre, a városközponti középületekre a különböző
színű és formátumú fénykígyók. Kellemes hangulatot nyújtanak az Evangélikus Templomból
kiszűrődő karácsonyi dallamok Akik az esti órákban ellátogatnak a Koszta térre, a
Díszkúthoz, vagy a Városháza Kossuth téri oldalához, gyönyörködhetnek a kivilágított köztéri
fákban is.
B/2/e. szolgáltatási háttér, parkolási lehetőség
A város igyekszik megfelelő szolgáltatási hátteret biztosítani az ide látogatók számára, hogy
komfortos lehessen az itt tartózkodásuk, és jól érezzék magukat nálunk.
Külön említésre méltó a város egyedülálló természeti helyzete, amely azt jelenti, hogy itt
találkozik a Föld és a Nap ereje. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ez a vidék Európa napsütésben
egyik leggazdagabb területe, több mint 2 ezer órát meghaladó napfényes óráinak számával.
Ez magában rejti a solartechnika alkalmazásának és a hozzákapcsolódó fejlesztésnek a
lehetőségeit, valamint azt, hogy az itt termelt növények ezt az energiát magukba gyűjtve
egészséges módon juttatják el az emberek számára. Szintén a természeti energia körébe
kerülhet a Föld ereje, az itt található termálvízkincs.
A város térségében 34 olyan kút működik, melynek vize 65 Co melegebb. Ezeket elsősorban
mezőgazdasági célokra használják, de az energetikai felhasználása is jelentős.
A városban két fürdő használja fel e természeti kincset, gyógyászati és rekreációs célokra. A
Nap és a Föld energiáinak egyesítése, a természetesen energia olyan felhasználási helyzetét
jelenti, mely érdemes a továbbgondolásra, új metódusok kipróbálására, akár európai példák
megalkotására is.
Ez a természeti kincs nemcsak az energetika számára figyelemreméltó, hanem az emberi
energiák pótlására, a rekreációra is. A rekreációnak két útja is lehetséges a városban, az
egyik a hagyományos, amikor a gyógyvizet fürdő kúrán keresztül használjuk fel. A városban
működik gyógyfürdő, amely egyelőre csak a helyi igényeket képes kielégíteni, bár egyre
többen keresik fel a térség határain kívülről is.
A másik a város központjában működő uszoda és élményfürdő, melynek bővítése szintén jól
szolgálhatja a város felemelkedését és az emberek pihenését. Mindkét fejlesztésnek kulcsa:
a megfelelő számú minőségi szálláshely, melyhez befektetőket tárt karokkal vár Szentes.
A megújult szentesi Strandfürdő mára Sport- és élménycentrumként várja a látogatókat! A
kisgyermekek számára vízi játszóteret, mászókákat kínálunk, a szüleiknek pedig - rálátással
a gyerekekre - termálvizes masszázsmedencéket ajánlunk a rurdő csendesebbik részén. Az
úszni tanulókat 25 méteres tanmedence, az úszni tudókat pedig 50 és 33 méteres
versenymedence várja, ahol rendszeres az úszás- és vízilabda-oktatás, gyakoriak az
úszóversenyek, vízilabda-találkozók. Az fürdő mozgalmasabb felében látványmedence
gazdagítja a strandolás élményeit, hiszen Anakonda csúszdája több mint 80 méter hosszú, a
mell ette lévő Kamikáze 45 fokos lejtésű. A családi Dombcsúszda éppen enyhe lejtése miatt
kedvelt, hiszen egyszerre lecsúszhat rajta az egész család. A fürdő területén színvonalas
fogyasztótérbe várják az étkezőket, de a közeli Liget Étterem is gazdag éttermi kínálattal
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rendelkezik. A kiszolgáló létesítmények tekinteteben kétszintes, korszerű öltöző- és kabinsor
áll a vendégek rendelkezésére, és megújult a fürdő parkja is.
Az uszodaJerületén 70 turista-férőhellyel várjuk az idelátogatókat, a város központjában
pedig panziókat vehet igénybe a Szentesre érkező vendég. Az idősebbek figyelmébe ajánljuk
a város központjában elhelyezkedő Termál Gyógyfürdőt, amelynek gyógyvize műtét utáni
rehabilitációra, reumatikus és nőgyógyászati betegségek kezelésére egyaránt alkalmas. A
fürdő egyediségét garantálja, hogy a védett Széchenyi-ligetben fekszik, melyet a Kurca folyó
és 100 éves platánsor övez. A sportolási lehetőségek skáláját színesíti a szomszédos
teniszpálya-komplexum 15 pályával, 2 fedett játéktérrel, a liget túlsó oldalán elhelyezkedő
sportpályák és a Kurca-folyó kínálta evezési lehetőség. A sportcsarnokban további
teremsportok és fitness-programok közül lehet választani, és igény esetén városnéző
fogatozást is igénybe vehető.
A város idegenforgalma a megőrzött természetre, a gazdaság hal és vadállományra, valamint
az egész család számára mozgást és felüdülést adott, komplex rekreációra épül. A túrázás, a
kerékpározás, a vizeken való evezés, a különféle sportpályák adta aktív mozgás a városi
élethez szokott emberek számára felüdülést jelent, s mindezek a szolgáltatások úgy érhetők
el, hogy e természetvédelmi parkban állnak rendelkezésre. Szálláslehetőségként az ifjúsági
turizmus számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani, a „mozgó” turisták számára
bungaló-telep, sátrak és lakókocsik fogadására alkalmas camping áll rendelkezésre. Szentes
adottságai révén az aktív turizmus délalföldi központjává vált.
A megújult városi középületek, az esti díszkivilágítás, a szórakozóhelyek, a kulturális és
sportrendezvények kellemes időtöltést nyújtanak a Szentesre látogató minden korosztálynak.
Szentes városban a kijelölt gépjármű várakozóhelyek száma 2031. Ebből a város
centrumában Kelet – Nyugati tengelyt képező Kossuth utcán 220 db, az Észak – Déli tengelyt
képező Ady Endre utcán 60 db párhuzamos beállású parkoló található. A városi sportcsarnok
előtt 50 állásos központi parkoló fogadja a látogatókat. Itt korlátozott számban autóbuszok is
várakozhatnak. A szűkebb intézményközpontot jelentő Erzsébet tér, Hajdú utca, Kossuth tér
területén 150 db parkoló biztosítja a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ, Bíróság,
iskolák, valamint Polgármesteri Hivatal gépjárművel történő megközelíthetőségét. A város
legnagyobb kereskedelmi létesítményeit a Csongrádi úton 447 db, az Ipartelepi úton 149 db
parkoló szolgálja ki. A Ligeti strand létesítményeinek igénybevételét 60 db parkoló szolgálja
ki, ezeket azonban csak személygépjárművek használhatják. A liget területén autóbusszal
csak a strandot üzemeltető Sportközpont által kiállított külön behajtási engedéllyel szabad
közlekedni. A tiszai strand napi látogatói számára strandszezonban közel fél hektáros, bérelt,
ingyenesen igénybe vehető, őrzött terület áll rendelkezésre.
3. Az éves turisztikai látogatószám alakulása az elmúlt 5 évben
Látogatószám alakulása 2001-2005 között (fő)
2001.
2002.
2003.
2004.
4.100
5.400
8.300
9.050

2005.
9.500

4. A turisztikai marketingre fordított összeg és ennek aránya a város költségvetésében
az elmúlt 5 évben.
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Marketing költség M Ft-ban
Marketing költség %-ban

2001.
10
0,15

2002.
12
0,2

2003.
15
0,25

2004.
18
0,3

2005.
25
0,4

C. Horizontális követelmények (az előző 5 év adatai alapján)
C/1. Környezeti és gazdasági fenntarthatóság szerepe a városfejlesztésben
A fenntarthatóság életünk egyik alapvető problémájává vált; a személyes életünk –
egészségünk fenntartása, a munkahelyünk fenntartása, a jólétünk fenntartása, a családunk
fenntartása, a gyerekeink életlehetőségeinek, egészségének, tanulási lehetőségeinek
fenntartása, a velünk azonos célokért dolgozó baráti-, vállalkozáson-, munkahelyen belüli
közösség fenntartása, és sorolhatnánk tovább a városrészünket, a városunkat, a környéket
egészen a globális kérdésekig. Természetesen alapvető emberi törekvésünk, hogy ne csak
egy elért szintet tartsunk meg, hanem növeljük is jólétünket, a minőséget az előbbi
vonatkoztatási rendszerek lehetőleg mindegyikében.
A városfejlesztési koncepció tartalmaz olyan döntéseket, melyek végrehajtása a város, mint
vonatkoztatási rendszer fenntarthatóságát, lakói jólétének növelését segíti. Az önkormányzat
is megtapasztalta a források szűkösségét, az érdekek, problémák sokféleségét. A
fenntarthatóság nem elvi kérdés; napi probléma az iskolák működtetése, a tömegközlekedés
működtetése, az utak javítása, a város takarítása, a lakosság művelése, szórakoztatása,
egészségének biztosítása. ma a társadalmi béke fenntartása mindennapos biztonságunk
alapja; az energiatakarékosság nem környezetvédők hobbija, hanem a megfizethetőség
hosszútávon egyetlen lehetősége; a tömegközlekedés és az egyéni közlekedés optimális
arányának megtalálása nem elvont tudományos kérdés, hanem a városon belüli mobilitás
fenntartásának kulcsa.
Mindezek azt indokolják, hogy a fenntarthatóság a városfejlesztési döntések meghozatalakor
a legalapvetőbb kritérium legyen. Nem nélkülözhető a döntések, döntési alternatívák
mérlegelésénél a város közösségét összetartó szolidaritás, a változások terheinek és
előnyeinek egyenlő, vagy legalább igazságos elosztása, legyen szó akár szomszédos
telkekről, tömbökről, városrészekről, vagy településekről. A fenntartható városfejlődés minden
átfogó tervezési megközelítést igényel. A kulcs a fenntartható fejlődés három pillére – a
környezeti-, társadalmi-kulturális- és gazdasági fejlődés – kiegyensúlyozott figyelembevétele.
Alapvető fontosságú az is, hogy a fenntartható fejlődés tényezőit ne egymástól függetlenül,
hanem hálózatként használjuk, hiszen a társadalom, a történelmileg kialakult termelési
módok és a természet erős kölcsönhatása miatt a három pillér nem is kezelhető egymástól
függetlenül. Az urbanisztika, a településtervezés törekvéseinek központjában a
fenntarthatóság biztosítása áll. A fenntartható településfejlődés három pillérének a következő
bekezdésekben való rövid meghatározása abban segíthet, hogy terveink „fenntarthatóságát”
lemérjük, megítéljük.
A fenntartható városfejlődés ökológiai síkon elsősorban a hosszú távú; generációkon átívelő
gondolkodás alapján álló döntéseket jelent; a fogyasztás olyan szintjét, mely hosszú távon is
biztosítható; a kibocsátásaink, az elhasznált forrásoknak (pl.: üzemanyag, építőanyagok,
építésre szánt területek, stb.) a természet és ember által meghatározott rendszer
körforgásaiba való biztonságos visszavezetését. Ezeknek a céloknak való megfelelés
érdekében fenntartható szintre kell csökkenteni kell az emberi eredetű, üvegház hatást okozó
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gázok és hulladék kibocsátását, és védeni kell az emberi egészséget – például a zajtól, a
balesetektől.
A fenntartható fejlődés a társadalmi-kulturális síkon az emberek alapvető igényeinek a
kielégítését, a rászoruló emberek segítését, a mentális jólétet, a közösségi értékek
megőrzését, a jó kormányzást (demokratikus döntéshozatalt, a döntés előkészítésben való
közösségi részvételt, a konszenzusra való törekvést) és a közönség fenntartható fejlődés
melletti elkötelezettségét jelenti.
A gazdasági síkon a fenntartható fejlődés olyan diverzifikált, a válságoknak ellenálló helyi
gazdaságot jelent, melynek magas a termelékenysége és az innovációs szintje. Az innováció
előfeltétele a minőségi oktatás, a kutatás és fejlesztés és az erős kis- és középvállalkozások,
valamint a fenntartható fejlődés melletti elkötelezettség.
C/2. A kultúra szerepe a városmarketingben
A városmarketing kulturális elemei között igen jelentős helyet foglal el a közelmúltban
felújított vármegyeháza többfunkciós hasznosítása. A város főterén álló monumentális épület
a város tudományos és közművelődési életét szolgálja a jövőben. Az épület kedvező
belvárosi elhelyezkedése, valamint a meglévő tágas terei kínálta lehetőségek alapján
többfunkciós közösségi tevékenységre hivatott.. Az épületben helyet kapott a Csongrád
Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára, a Koszta József Múzeum és a Megyeháza
Konferencia és Kulturális Központ. Az első két intézmény impozáns kiállítóterek és
munkaszobák kialakításával szolgálja a város és a térség művészeti és tudományos életét. A
levéltár meghatározó szerepet tölt be az oktatásban és a közművelődésben. Az állandó
kiállításaik mellett az általános és középiskolai tanulók rendszeresen tartanak itt szakköri
foglalkozásokat, rendhagyó történelemórákat A konferencia központban található egykori
vármegyei közgyűlésterem (ma Díszterem), amely közösségi rendezvények, kongresszusok
megrendezéséhez kiválóan alkalmas. A hozzá kapcsolódó kiszolgáló terek többfunkciós
kabinetteremként használhatóak. A vármegyeháza a felújítás után a kedvező adottságaival jól
szolgálja a felsőfokú képzés lehetőségeinek további bővítését. A jövő tervei között szerepel a
felnőttképzések (főleg informatikai és nyelvi képzés) beindítása a kistérségi településekkel
együttműködve. További feladat a gazdasághoz igazodó, új szakképzések beindítása, a
meglévők átértékelése.
Ugyancsak fontos szerepet tölt be a városmarketingben a felújítás alatt álló Református
Nagytemplom és a „Gólyás Ház”. Ez év őszére a ROP támogatás segítségével teljesen
megújul az egyház által működtetett Református Nagytemplom, mely a város kulturális
életében nagyon fontos tényező. Jelenti egyrészt az orgonahangversenyek, az egyházzenei
találkozók helyszínét , de a templom második emeleti karzatán kialakított galéria állandó és
időszaki kiállításokkal várja majd az érdeklődőket. Az idősek otthonának kialakítása során
terveznek az udvarra egy teraszt, amely szabadtéri előadások színhelye is lesz a jövőben.
Bizonyára vonzó lesz a városba látogatók számára a Kiss Bálint utca is, melynek jelenleg a
századfordulós rekonstrukciója van folyamatban. Őszre készül el a Mátéffy-Burg féle „Gólyás
ház” műemlékvédelmi épület felújítása, melyben a kulturális örökség részét képező
népművészet különböző ágainak összefogására a Művészetek Háza kerül kialakításra.
Ezáltal egy új turisztikai termék kerül a városban bevezetésre. A épület felső szintjén
kézműves műhelyek – fazekas, fafaragó, nemezelő, szövő, hímző -, s a pincében konferencia
terem és kiállítótér kerül kialakítása. Ugyancsak itt fog működni egy ajándékbolt és egy
Tourinform iroda is.
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A szellemi tőkén alapuló termékek (könyvkiadás, kulturális rendezvények, szoftveripar stb.)
ugyancsak kiválóan szolgálják a város népszerűsítését.
A kultúra nagyon fontos szerepet játszik a város ismertté tételében, propagálásában. Hogy
mást ne említsünk a magas színvonalon működő művészeti csoportok, melyek országosan
ismertek és elismertek. Egy-egy szereplésük alkalmával elviszik a város jó hírnevét, öregbítik
azt. A Szentesi Művelődési Központ keretein belül tevékenykedik több kiváló csoport is.
Közülük külön említést érdemel a Pengető Citerazenekar, a Szentesi Fotókör és a
Díszítőművész szakkör. A Szentes Városi Fúvószenekar az országos minősítési rendszerben
Fesztiválzenekar , míg a Bárdos Lajos Vegyeskar Hangversenykórus minősítést kapott.
Hosszú időn keresztül kifejtett kimagasló munkájuk elismeréseként a Csongrád Megyei
Közgyűlés Alkotói Díjjal tüntette ki a fúvószenekart, a Pengető Citerazenekart és a Szentesi
Fotókört.
A citerazenekar négyszeres Arany Páva Díjas együttes. Ezek az együttesek gyakran hívnak
meg a városunkba az országból, vagy külföldről vendég együtteseket. Ez is kiváló alkalom a
város menedzselésére.
A város kulturális marketingjét jól szolgálják:
– a kiemelkedően jó nemzetközi kulturális kapcsolatok,
– a civil szervezetek részvétele a közművelődési feladatokban,
– a hagyományőrző és hagyományteremtő nagy rendezvények száma és színvonala,
– a település kistérségi központi szerepe,
– a műemléki védettségű épületek, a jelentős történelmi múlt, és a régészeti emlékek,
– a helyi közgyűjtemények, a helytörténeti honismereti kutatómunka eredményei,
– városi kiadványok megjelenése,
– a helyi rádió és sajtó megléte.
Az önkormányzat kiadásában számos kiadvány látott napvilágot az utóbbi években., és igen
sok azoknak a könyveknek a száma is, melyek az önkormányzat támogatásával kerülnek
kiadásra. A TEAM Számítástechnika munkatársai 1998-tól kezdődően készítenek szentesi
vonatkozású digitális anyagokat: zenei és HTML-multimédia CD-ket, weboldalakat. Az évek
során mintegy 20 különböző digitális kiadvány készült, melyek jelentős része az Interneten is
elérhető. Példák:
- " Útban a múlt..." a 451-es út feltárása,
- Szentes helyismereti kézikönyve,
- Pengető Citerazenekar,
- A Petőfi Sándor Általános Iskola múltja és jelene,
- Szentes Város Fúvószenekara,
- Bárdos Lajos Vegyeskar,
- "Kurca-parti dallamok".
A város tovább ápolja kiterjedt nemzetközi kapcsolatait, mellyel szeretnék más népek
kultúráját és hagyományait megismertetni. Az előző évben elnyert Európa Diploma után az
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének döntése alapján – egyedüli magyar településként
– 2005-ben Szentes városa kapta meg az Európa Tanács Becsület Zászlaját.
Az európai elismerés odaítélésénél figyelembe vették a város nemzetközi kapcsolatokban
való aktív szerepvállalását, az európai egység erősítése érdekében kifejtett erőfeszítéseit és
az emberek, a civil szervezetek között létrejött közvetlen kapcsolatokat. A kitüntetés a város
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és vonzáskörzete valamennyi lakójának szól, s büszke lehet rá minden Szentest szerető,
önmagát szentesinek valló ember városon belül és túl egyaránt.
C/3. Az esélyegyenlőség érvényesülése:
C/3/a. A kultúrához és a kulturális javakhoz történő azonos esélyű hozzáférés
garantálása:
A kulturális örökséghez tartozó helyi javak is múltunk és jelenünk megismerésének
pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének
elválaszthatatlan összetevői. Ezek szellemi birtokbavétele ezért minden szentesi lakosnak is
alapvető joga. Védelmük, megőrzésük és fenntartásuk, valamint a nyilvánosság számára
történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tételük a mindenkori helyi társadalomnak tehát
kötelezettsége.
Szentes város két, egymástól szervezetileg is független könyvtár fenntartásával biztosítja a
település nyilvános könyvtári ellátását. A Városi Gyermekkönyvtár a 14 év alattiak, míg a
Könyvtár Kht. a 14 év felettiek számára nyújtja szolgáltatásait.
A nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. Törvény valamint A könyvtári terület
stratégiai céljaiban megfogalmazottakkal összhangban a Szentes Városi Könyvtár Kht.
szolgáltatásait - megkülönböztetés nélkül - bárki számára biztosítja, s ezt a működését
szabályozó dokumentumokban is rögzíti, valamint nyilvánosságra hozza. A könyvtár
nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára
nézve kötelezően elismeri, s személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja.
A Szentesi Művelődési Központ öt intézményében évtizedek óta garantálják a kulturális
javakhoz történő azonos esélyű hozzáférést. Adódik ez abból, hogy évente négy-öt
alkalommal ingyenes nagyrendezvényt látogathat bárki, a szervezethez tartozó
intézményekben. A szabadtéri programok és színházi előadások száma évente hat-nyolc,
amelyre belépődíj nélkül várják a vendégeket. Az intézmény évente száz-százhúsz programot
szervez, amelyek nagyrésze teljes nyilvánosságot kap, vagyis bárki tájékozódhat előzetesen
az eseményről. A programok ideje, helye megjelenik a megyei és a városi újságban, a Rádió
Szentes programjában, a nagyobb rendezvények pedig az ingyenesen terjesztett Szuperinfó
című hirdetési lapban. Az intézmény a jegyárak megállapításánál igyekszik optimális
lehetőséget biztosítani sok érdeklődő részére. Ugyanakkor kedvezményeket nyújtanak a
nyugdíjasoknak és a diákoknak, szinte valamennyi rendezvényen. Az Őze Lajos
Filmszínházban például bevezették a „diákbarát” jegyárat, ami azt jelenti, hogy
csütörtökönként minden előadásra egységesen 350,- Ft-ért lehet jegyet vásárolni.
Az önkormányzat is nagyon sok ingyenes programot szervez a gyerekeknek és a
felnőtteknek egyaránt. A komolyzenei hangversenyek szervezését pedig anyagilag is
támogatja.
C/3/b. a sajátos igényű emberek részére szervezett rendezvények száma, aránya,
hozzáférhetősége:
A sajátos igényű emberek, fogyatékkal élők számára speciális ellátást, szolgáltatásokat
biztosítanak a könyvtárban. A mozgássérültek számára az épületbe történő bejutást speciális
felvonó biztosítja, az épületben a tolókocsi számára is alkalmas személylift működik. A
nyilvános terek – néhány esettől eltekintve (folyóirat-olvasó, előadóterem) - tolókocsi számára
is használhatóak. Az épületben mozgássérültek számára készült mosdó is működik. A
könyvtár nyilvános tereiben, a könyvespolcok és egyéb szolgáltató helyek között a tolókocsik
50

közlekedése biztosított. A vakok és gyengénlátók részére speciális gyűjteményt
(Hangoskönyvtár) alakítottunk ki, ahol öregbetűs könyvet, Breille-írásos dokumentumot,
hangos könyveket használhatnak helyben és kölcsönözhetnek az érintettek. Speciális,
felolvasó szoftverrel és internet eléréssel ellátott számítógép áll a fogyatékkal élők
rendelkezésére.
A siketek és nagyothallók könyvtárhasználatát indukciós hurok kifeszítésével kívánjuk
segíteni, ennek beszerzésére és telepítésére pályázatot nyújtottak be. Mindazok számára,
akik nem tudják személyesen felkeresni a könyvtárat (idős, beteg, mozgásukban korlátozott
emberek), a dokumentumokat házhoz szállítják. Alkalmanként 100-150 dokumentumot
szállítanak az érintettek lakására, melyből választhatnak. Természetesen az egyedi
kívánságoknak is igyekeznek eleget tenni. A kikölcsönzött dokumentumokat rendszeresen
cserélik.
C/3/c. A nők számára szervezett programok száma, aránya:
A nők számára szervezett programokhoz sorolhatjuk a jóga gyakorlatok tartását, a különböző
csoportokban megtartott nő napi és anyák napi rendezvényeket. Ugyanide sorolhatjuk a Tóth
József Színházteremben megrendezett Nők Napja programot. A megelőző években
rendszeresen tartottak szabás-varrás tanfolyamokat az intézményekben, amit elsősorban a
hölgyek látogatnak. A 25 éve alakult Díszítőművész kör tagjai kizárólag hölgyek, akik hetente
legalább egy alkalommal találkoznak a saját helyiségükben a Művelődési és Ifjúsági Házban.
C/3/d. gyermekprogramok száma és aránya, művészeti csoportok, alkotó körök:
Az önkormányzat a különböző programok szervezésénél mindig szem előtt tartja, hogy a
gyermekek részére is legyen külön program, különböző szórakozási lehetőség pl.
kézműveskedés, arcfestés, ugrálóvár stb. Azt is fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk a
gyerekekekt a különböző városi rendezvényekbe pl. az április 30-i szabadtéri kulturális
bemutatók alkalmával 600–800 gyerek vesz részt. Fontoisnak tartjuk, hogy már
gyermekkorban megtapasztalják a közösségi élményt, ami egy egy ilyen programon való
részvétel jelent. Támogatja a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő DAMO
Gyermeknepot a város peremkerületi általános iskolájában, ahová az egész városból mennek
a gyerekek a jobbnál jobb programokra. Nagyon sok értékes programot szerveznek az
óvodák és az iskolák is a gyermekeknek.
Gyermekprogramok közé tartozik a művelődési központban a rendszeresen megszervezett
Mici Mackó bérlet, amelyben öt előadáson szórakozhatnak a legfiatalabbak. Alkalmanként a
filmszínházban külön vetítéseket rendeznek a gyermekek részére, elsősorban az iskolák
közreműködésével. A tizenegy éve szervezett sakktáborba például csak általános iskolás
fiatalok járnak. A művelődési központ minden évben megrendezi a gyermeknapi programot a
város főterén, ahol színvonalas rendezvényeken tölthetik el idejüket a fiatalok. Hasonlóan
évek óta megtartják a Pom-Pom Mikulás elnevezésű rendezvényt a Művelődési és Ifjúsági
Házban. Ekkor nemcsak ingyenes műsoron vehetnek részt több százan, hanem minden
évben 200 ajándékcsomagot is kiosztanak a gyerekeknek. A gyerekek számára nyújt örömet
az évtizedek óta megszervezett „Házhoz megy a Mikulás” akció. Az intézmény aktív
közreműködője a Picúrok farsangja elnevezésű karneváli eseménynek. Jelmezverseny és
műsor színesíti a télbúcsúztatón megrendezett programot.
A Gyermekkönyvtár feladata elsősorban a 14 éven aluli korosztály könyvtári ellátása, de ezen
túlmenően számtalan programot, vetélkedőt, író-olvasó találkozót szerveznek a gyerekeknek.
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Itt működik az Ügyes Kezek klubja, mely kézműves-szabadidős programokat tart az
érdeklődőknek. Lehetőség van filmvetítésre, valamint több mint 20 társasjáték áll a
gyermekek rendelkezésére. Európai Uniós külön gyűjteménnyel rendelkeznek.
C/3/e. az ifjúság, a diákok szerepe a város kulturális életében
Szentes kulturális életének nagyon fontos szereplői a diákok. A városban működő számos
művészeti iskolának köszönhetően igen aktív a részvételük a művészeti életben és az iskolai
szintű vagy a városi programokon történő szerepléseken. Nagyon sok kiállítás nyílik a
gyermekek munkáiból, és az sem ritkaság, hogy a tanáraikkal együtt mutatkoznak be. A
Petőfi Sándor Általános Iskola kórusai, a zeneiskola növendékei rendszeresen részt vesznek
a városi ünnepségeken. A művészeti iskolákban tanuló színjátszók évente megmutatják
tehetségüket a „Kurca Fátyla” elnevezésű diákszínjátszó találkozón. Feltétlenül említést
érdemel ebben a körben a kétévente április 30-án megrendezésre kerülő szabadtéri kulturális
bemutató a város főutcáján, ahol valamilyen tematika szerint több száz gyermek az óvodástól
az iskolásig mutatkozik be. Kiválóbbnál kiválóbb produkciókat láthatunk a Télbúcsúztató
Városi Karneválon is, ahol szintén az óvodások és a diákok öltenek jelmezeket, melyek
ötletesek, változatosak. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket az alkalmakat, a tanulóifjúság
részvételét a városi programokon, hiszen az ezen rendezvények kapcsán tapasztalhatják
meg azt a közösségi élményt, amit egy ilyen jellegű program nyújtani tud.
A művelődési központ által szervezett programok aktív résztvevői a fiatalok. Ők látogatják
zömmel a filmszínház vetítéseit, járnak a Művelődési és Ifjúsági Ház koncertjeire és a zenéstáncos esteket is elsősorban nekik szervezik. A különböző vetítések és táncházak
törzsközönsége a tizenévesek közül verbuválódik. A tánctanfolyamok, a citerás képzések és
például a gólya vetélkedők állandó résztvevői a diákok. A Városi Galériában megrendezett
tárlatokat rendszeresen látogatják az általános iskolák és a középiskolák tanulói, elsősorban
a rajz órák keretében.
A Városi Könyvtárban működő Filmklub gyakori résztvevői a diákok. Irodalmi klub is tartja itt
az összejöveteleit, melyet
középiskolások alapítottak. A könyvtárosok rendszeresen
szerveznek különböző vetélkedőket, a hagyományos könyvtárhasználati vetélkedőt, valamint
az alkalmanként megszervezett egyéb vetélkedőket: pl. EU vetélkedő, a könyvtár által
meghirdetett pályázatok stb.
Itt feltétlenül szót kell ejteni az amatőr zenész fiatalokról, hiszen talán a városban még soha
nem működött ennyi tehetséges fiatal zenekar, mint napjainkban. Számos koncerten, illetve
hanghordozón bizonyítják nap mint nap, hogy tevékenységüknek létjogosultsága van és
jelentős igény mutatkozik rá.
A Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatán tanuló diákok aktív részesei a város
kulturális életének. A Mustra Gálán bemutatják egész éves munkájukat. Rendszeresen
szerepelnek a városi ünnepségeken, illetve a könyvtárban megrendezett zenés, irodalmi
esteken. Irodalmi színpad működik még a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában, illetve a
Boros Sámuel Szakközépiskolában is.
C/3/f. nemzetiségek kulturális tevékenységének támogatása
A városban nincsenek nemzetiségek, ezért nincs adat.
C/3/g. kulturális civil kezdeményezések száma, önkéntesek aránya:
A város rendelkezik civil stratégiával. Abban célul meg lett jelölve a kultúra és a
hagyományok ápolása, a lakosság művelődési lehetőségeinek bővítése is. A megvalósítás
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érdekében megalakult - a kulturális tevékenységi körű civil szerveztek köréből – a kulturális
ágazati tanács. A városban több, mint tíz kulturális célzattal alakult civil szervezet működik.
Munkájuk nagyon értékes a város kulturális életében. Az önkéntesség nagyon jellemző a
szentesi kulturális tevékenységre. Nagyon magas azoknak a száma, akik önzetlenül, pusztán
a jó ügy érdekében dolgoznak a város kulturális, művészeti életének minél magasabb szinten
történő megvalósítása érdekében. A civil szerveztek önálló programjaikon kívül szívesen
részt vállalnak önkormányzati rendezvényeken való közreműködésben, illetve városi szintű
Civil Napot is szerveztek.
C/3/h. kulturális intézmények akadálymentesítése:
A Szentesi Művelődési Központ öt intézménye közül kerekesszékkel is látogatható a Móricz
Zsigmond Művelődési Ház, a Tóth József Színházterem, valamint a Művelődési és Ifjúsági
Ház földszinti része. Már elkészültek a tervek a Művelődési és Ifjúsági Ház
akadálymentesítésére és egy pályázat segítségével, remélhetőleg, még 2006-ban
megoldódik az Őze Lajos Filmszínház teljes akadálymentesítése (bejárat, mellékhelyiség).
A Városi Könyvtárban mozgássérültek számára az épületbe történő bejutást speciális
felvonó biztosítja, az épületben a tolókocsi számára is alkalmas személylift működik. A
nyilvános terek – néhány esettől eltekintve (folyóirat-olvasó, előadóterem) - tolókocsi számára
is használhatóak. Az épületben mozgássérültek számára készült mosdó is működik.
A könyvtár nyilvános tereiben, a könyvespolcok és egyéb szolgáltató helyek között a
tolókocsik közlekedése biztosított.
C/3/i. szociálisan, mentálisan hátrányos helyzetűek részére szervezett (lehetőség
szerint térítésmentesen igénybe vehető) programok szervezése:
A Városi Könyvtárban a vakok és gyengénlátók részére speciális gyűjteményt
(Hangoskönyvtár) alakítottak ki, ahol öregbetűs könyvet, Breille-írásos dokumentumot,
hangos könyveket használhatnak helyben és kölcsönözhetnek az érintettek. Speciális,
felolvasó szoftverrel és internet eléréssel ellátott számítógép áll a fogyatékkal élők
rendelkezésére.
A siketek és nagyothallók könyvtárhasználatát indukciós hurok kifeszítésével kívánjuk
segíteni, ennek beszerzésére és telepítésére pályázatot nyújtottak be. Mindazok számára,
akik nem tudják személyesen felkeresni a könyvtárat (idős, beteg, mozgásukban korlátozott
emberek), a dokumentumokat házhoz szállítják. Alkalmanként 100-150 dokumentumot
szállítanak az érintettek lakására, melyből választhatnak. Természetesen az egyedi
kívánságoknak is igyekeznek eleget tenni. A kikölcsönzött dokumentumokat rendszeresen
cserélik.
A művelődési központ évtizedek óta támogatja az - önkormányzat segítségével - a
mozgássérülteket, a hallássérülteket, a gyengén látókat, szívbetegeket, a cukorbetegeket és
a rokkantnyugdíjasokat. A mozgássérültek és a járásban korlátozottak a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban kaptak állandó helyiséget, valamint évente több alkalommal
nagyrendezvényekre várták, hívják a szervezet tagjait. A hallássérültek csoportja ugyanott
kapott állandó helyiséget és alkalmanként a rendezvényekhez az intézmény nagytermét is
használhatják. A csökkentlátók szentesi csoportja szintén a művelődési házban tart állandó
összejövetelt és szaktanácsadást, valamint alkalmanként rendezvényeket szerveznek a város
érintettjei részére. Speciális feladatot lát el a szívügy klub, amelyben a település betegei
találkozhatnak havonta egy alkalommal. Alkalmanként helyet ad az intézmény a szentesi
Cukorbetegek Egyesületének rendezvényeihez. Három éve a Művelődési és Ifjúsági Házban
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működik a Rokkantnyugdíjasok Egyesülete (ennek országos, megyei és városi hatókörű
csoportjai).
C/3/j. a nagycsaládosok számára összeállított programok, rendezvénysorozatok:
A városunkban működik az Együtt Nagycsaládosok Egyesülete. Rendszeresen szerveznek
programokat az önkormányzat támogatásával. Nyaranta például megszervezésre kerül Nyári
napközis táboruk a Damjanich János Általános Iskolában. Ezen kívül is szerveznek táborokat
a nagycsaládban élőknek. Volt Millenniumi táboruk, nyári táborozásokat szerveznek az
ország különböző pontjaira pl.: Füzérradvány, Bodajk, Tata. Nagyon sok közös programjuk
van, többek között a színházlátogatások. Havonta tartanak rendezvényeket, ahol különböző
témakörök merülnek fel: családi kapcsolatok, generációk együttélése, kommunikációs
problémák stb.
Éveken keresztül figyelemmel kísérték az Ecseri-rom életét (a műemléki tábla felhelyezésére
kezdeményezésünkre került sor). Többször sort kerítettünk már arra, hogy körbejárják
kerékpárral Szentes városrészeit, ismerkedve a múlttal és az itt élt emberek életével.
Gyermekeik révén aktív részesei a városi programoknak.

Szentes, 2006. július 7.

Szirbik Imre
polgármester
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