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Kedves Vendégeink! 

 

Sok szeretettel üdvözöljük Önt a Szentesi Sport- és Üdülőközpont 

házában! 

 

Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy itt 

tartózkodásuk és pihenésük elvárásaiknak megfelelő és zavartalan 

legyen. Ennek érdekében kérjük Önöket, hogy a házirendben foglaltakat 

tudomásul venni és betartani szíveskedjenek! 

 

Szolgáltatásainkról és azok igénybevételéről a mellékletben, valamint a 

recepciónál és pénztárnál tájékozódhatnak. Szánjon magára egy kis időt, 

használja wellness- és élményrészlegünket, valamint 

sportmedencéinket. 

 

Jó pihenést és élményekkel teli kellemes időtöltést kívánunk! 

 

Szentesi Sport- és Üdülőközpont 

vezetősége 
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SZENTESI SPORT- ÉS ÜDÜLŐKÖZPONT 
Szabadidő-paradicsom a Kurca partján 

 

Gyönyörű környezetben, Szentes aktív turisztikai életének jellemző 

helyszínén, a Széchenyi-liget árnyas fáinak ölelésében várja az aktív 

kikapcsolódás szerelmeseit a Szentesi Sport- és Üdülőközpont. 

Üdülőközpont 
Amíg a pihentető pillanatok kedvelői termálmedencéket, csúszdaparkot, valamint a 

wellness részlegben többféle szaunát, pezsgőfürdőt, élményfürdőt vehetnek igénybe, 

addig az aktív kikapcsolódás hívei az úszómedencékben, futópályán és teniszpályán 

sportolhatnak. A legkisebbek kültéren és beltéren egyaránt pancsolhatnak. 

Az Üdülőközpont kiváló adottságainak köszönhetően számos sporteseménynek és 

fesztiválnak szolgál helyszínéül, így változatos programsorozata egész évben 

színvonalas kikapcsolódást biztosít a különféle korosztályok számára. 

Élmény- és wellness fürdő 
A felhőtlen kikapcsolódás érdekében 2015-ben új élmény- és wellness fürdő került 

kialakításra a sportuszoda bővítményeként. Az élményrészlegben sodrófolyosó, buzgár, 

dögönyöző, talppezsgő, ülő- és fekvőpezsgőrész és alagút található, valamint mellette 

gyermekmedence. Az élménymedence mellett igényesen kialakított, exkluzív bútorok 

biztosítanak teljes kényelmet. 

Az élményrészleg mellett wellness részleg is megtalálható, ahol egy fedett, és egy wellness 

elemekkel felszerelt (nyakdögönyöző, valamint ülő- és fekvőpezsgő pad) félig fedett 

termálvizes medencében fürdőzhetnek. A medencék mellett egy szauna részleget 

találhatnak, ahol finn- és infraszauna, sószoba, gőzkabin, merülőmedence és Kneipp 

medence biztosít teljes felüdülést. 

Sakk-készlet iránti igényét a recepciós kollégával szíveskedjen egyeztetni. 

Termál 
Szentes és környéke Magyarország legnagyobb, Európa legsűrűbb geotermikus mezője. A 

város területén összesen 32 termálkút üzemel, amelyek között számos forrás ad minősített 

gyógyvizet. Fellelhető olyan is, mely nem minősített, de ásványi sókban gazdag gyógyvíz. 

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont három kültéri termálvizes medencéjébe körülbelül 1700 

méter mélyről 70°C fokon érkezik gyógyhatású víz, amely 35°C, 38°C, és 42°C fokra hűtve 

érkezik a medencékbe. A termálvíz a benne oldott ásványi anyagok és ionok segítségével 

enyhíti a fájdalmakat, ellazít, csökkenti a stresszt és felüdíti a szervezetet. 
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Strand 
A nyár, a napsütés és strandolás szerelmeseit nyáron egy 25 és egy 33 1/3 méteres medence 

várja, melynek partján a fürdőzők megfeledkezhetnek a mindennapok problémáiról. A 

medence partján napozóterasz található, ahol igényes bútorokon szívhatják magukba a 

napsugarakat a napozás szerelmesei. A két medencét télen sátor fedi, így az év minden 

évszakában alkalmas fürdőzésre és sportolásra.  

A 25 és 33 1/3 méteres medence mellett áprilistól szeptemberig egy kültéri 50 méteres 

medence is a vendégek rendelkezésére áll. Sekély részében kisgyermekek pancsolhatnak, 

míg mélyebb részében a sportolásra és kikapcsolódásra vágyók fürdőzhetnek. A medence 

legmélyebb részében szakképzett felügyelő segítségével búvárkodásra is lehetőség van. 

(további információ: www.szentesibuvar.hu) 

Gyermekpancsoló 
Nyári hónapokban a legkisebbek részére rendelkezésre áll egy elefántos csúszdás 

medence, és egy gombacsobogós pancsoló. A medence mellett játszótér is található.  

Csúszda 
Három különböző színű és nehézségű vízi csúszda lop boldog és hangos pillanatokat a 

legapróbbak és legbátrabbak napjaiba is. (A csúszda júniustól augusztusig minden nap 

üzemel, belépőjegy a pénztárnál váltható) 

Fedett uszoda 
A 2014 augusztusában átadott 50 méteres városi sportuszoda fedett versenymedencéje a 

legkorszerűbb igények szerint került kialakításra, így kiválóan alkalmas úszóversenyek és 

vízilabda mérkőzések rendezésére. A lelátó több mint 700 fő befogadására képes. 

Az új uszoda kibővülésével a vízfelület háromszoros lett, mely nem csupán magyar, hanem 

nemzetközi válogatottaknak is edzőtábor és sportrendezvény lehetőségét biztosítja. 

Szállás 
A maga nemében egyedülálló módon alkot egységet a fürdő és az üdülőrészleg 

elhelyezkedését illetően. A közvetlenül a Kurca folyó partján található 7 hektáros 

területen található kettő és négyágyas üdülőházak biztosítanak tökéletes pihenést a 

családi nyaralásokhoz, hétvégi kirándulásokhoz vagy táborozásokhoz. Az 

üdülőterületről közvetlen átjárás nyílik a strand területére, így a szállóvendégeink 

térítésmentesen használhatják az Üdülőközpont szolgáltatásait (kivéve a csúszda, 

masszázs és szolárium szolgáltatásokat). 

Az Üdülőterületen 2 és 4 ágyas pihenőházakban, panziókban, üdülőházakban és 

faházban szállhatnak meg. 

Az üdülőházak mellett kempingezésre is lehetőség nyílik, akár sátorral, lakókocsival 

vagy lakóautóval érkező vendégek részére. A kemping mellett lévő közösségi épületben 

zuhanyzó, WC és konyha is megtalálható. 

  

http://www.szentesibuvar.hu/
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Szolgáltatások 
A fürdő közvetlenül a Széchenyi ligetben található, melynek árnyas fái között futópálya, 

játszótér, teniszpálya és étterem is rendelkezésre áll. Illetve, a fürdő területén több kiegészítő 

szolgáltatás vehető igénybe. 

Aqua fitness 

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont strandrészlegén igénybe vehető szolgáltatás és 

üdülővendégeink felár ellenében vehetik igénybe. További információ a fürdő recepcióján. 

Babaúszás 

Kisgyermekek részére minden kedden nyitás előtt az élményrészlegben babaúszás foglalkozás 

vehető igénybe. (további információ: www.babyuszas.hu/helyszinek.html#szentes ) 

Búvárkodás 

A kalandra vágyók biztonságos körülmények között ismerkedhetnek meg a búvárkodás 

alapjaival a strand területén. (további információ: www.szentesibuvar.hu) 

Csúszda 

A fürdő külterén 3 db csúszda található, ezek főszezonban működnek. A fürdő pénztárában 

lehetőség van jegyet váltani. A csúszdák 10-18 óráig üzemelnek és minden óra végén 15 percig 

szünetelnek. A csúszda térítésköteles. 

Horgászat 

Fás, ligetes környezetben bográcsozókkal kiépített horgászhelyek várják a horgászokat. 

Horgászengedély birtokában napijegy a recepciónál váltható. (további információ: 

szentesihorgaszegyesulet.hu)  

Kerékpárbérlés 

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont strandrészlegén igénybe vehető szolgáltatás és 

üdülővendégeink felár ellenében vehetik igénybe. További információ a fürdő recepcióján. 

Kültéri játékok 

Nyári időszakban a fürdőzés mellett tollasozásra, asztali teniszre és lengő tekézésre is 

lehetőség van. Asztalitenisz és tollas ütő a pénztárnál kérhető, letéti díj ellenében. 

Masszázs 

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont wellness részlegében igénybe vehető masszázst 

üdülővendégeink felár ellenében vehetik igénybe. További információ a fürdő recepcióján. 

Segway 

A fürdő, a város és a Tisza-part felfedezéséhez segway bérlésével bejárható a környék. A fürdő 

területén található depo-ból előre egyeztetett időpontokban túrát indítanak. (további 

információ: www.cooltura.city) 

Szaunapark 

A szaunapark a wellness részlegben található. Magába foglal egy sószobát, kis finn szaunát, 

fényszaunát, infraszaunát, gőzkabint és egy 30 fős nagy finn szaunát. A szaunák mellett jéggép, 

merülő medence és Kneipp medence található. Téli időszakban folyamatosan szaunaprogramok 

kerülnek megrendezésre. 

Szolárium 

A Szentesi Sport- és Üdülőközpontban egy Turbo álló szolárium található, melyet 

üdülővendégeink felár ellenében használhatnak. 

http://www.babyuszas.hu/helyszinek.html#szentes
http://www.szentesibuvar.hu/
http://szentesihorgaszegyesulet.hu/
http://www.cooltura.city/
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Hasznos tudnivalók 
Árak 
Az érvényes szobaárakat és belépőárakat megtalálja a recepció és pénztár előtt elhelyezett 

táblákon. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont házaiban megszálló vendégek a következő 

szolgáltatásainkat térítésmentesen vehetik igénybe: kültéren: melegvizes medencék, 50, 25, 33 

méteres medence, gyermekpancsolók, beltéren: 50 méteres medence, élményrészleg, wellness 

részleg és szaunapark. 

Csomagmegőrzés, sporteszköztárolás 
Érkezés és távozás napján lehetőséget biztosítunk csomagjai, sporteszközei megőrzésére, melyet 

felár ellenében vehet igénybe. Igényét jelezze a recepción. 

Be- és kijelentkezés 
A szállást 14 órától lehet elfoglalni. A kulcsokat, chip karórát, kapu nyitó kártyát a recepción 

kérheti el. Felhívjuk a figyelmét, hogy a bejelentkezéshez bejelentő lap kitöltése szükséges! 

Amennyiben a takarítási rend engedi, lehetőség van korábbi bejelentkezésre, illetve későbbi 

kijelentkezésre melyet a recepcióval kell egyeztetni lehetőleg írásos formában. Amennyiben erre 

nincs lehetőség, 14:00 előtt kizárólag jegy vásárlásával használhatják a strand/wellness 

szolgáltatásait! 

Biztonsági szolgálat 
Főszezonban a nap 24 órájában, utószezonban 16-8 óráig biztonsági szolgálat őrzi az 

Üdülőközpont területét. Ha bármilyen probléma felmerül, keressék őket. +36 30/180-4296 

Büfé 
A fürdő területén 4 büfé található, valamint a főbejáratnál egy étterem. Valamennyi büfében 

hideg-meleg ételekből, alkoholos és alkoholmentes italokból, üdítőkből, édességekből, 

jégkrémekből nagy választék áll rendelkezésre. Kérés  szerint reggeliztetés is kérhető. A 

szomszédos étteremben a’la carte és menüs ételekből választhatnak, valamint szintén kérhető 

reggelizési lehetőség is. 

Chip karóra 
Bejelentkezéskor minden vendégünk chip karórát kap, mely segítségével igénybe veheti a fürdő 

szolgáltatásait. Az órát minden nap érvényesíteni kell a főépületben lévő beléptető kapunál, mert 

csak így tudja a többi kapunál is használni. Elvesztés vagy rongálás esetén kártérítés fizetendő. 

Dohányzás 
Csak a kijelölt helyeken megengedett a dohányzás. (büfé területe és a kültéri 50 méteres medence 

melletti platán soron) 

Egyéb felszerelés 
Amennyiben egyéb felszerelésre (pótágyra, paplanra, párnára, konyhai eszközre stb.) lenne 

szüksége, keresse fel a recepciót. 

Fizetőeszközök 
Pénztárainkban készpénzt (forintot), bankkártyát, hitelkártyát és SZÉP kártyát egyaránt 

elfogadunk. 
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Főépület 
A fürdő pénztára és recepciója itt található. Kívülről a Dr. Rébeli Szabó József Városi 

Sportuszoda és cégfelirattal jelzett bejárat, belülről a Sipos Edit sétányról megközelíthető épület. 

Az épületben továbbá az ügyvezetői-, gazdasági- és műszakvezetői iroda is található. 

Kapukártya 
Bejelentkezéskor minden házhoz chip kártyát adunk, mely segítségével nyitható a hátsó kapu. 

Kérjük, szíveskedjen figyelni, hogy kapunyitáskor illetéktelen ne lépjen be az üdülőközpont 

területére. Felhívjuk figyelmét, hogy a kapu máshogy nem nyílik, így ki és belépéskor vigye 

magával! Elvesztés vagy rongálás esetén kártérítés fizetendő. 

Közösségi épület 
A közösségi épület a fürdőhöz haladva a büféktől visszább jobb oldalon található. 

Légkondicionált, harmonikus légkörben internetezhet és társaloghat.  

Légkondicionáló 
Valamennyi panzió-, üdülő-, fa és pihenőházunk légkondicionált, melyért külön díjat nem 

számolunk fel. Bejelentkezéskor a recepcióstól kérheti a klíma kapcsolóját. 

Letéti díj 
A fürdő területén néhány kiegészítő szolgáltatásért letéti díjat kell fizetni. Ilyen például az 

öltözőszekrény használata, szauna lepedő használatja valamint ping-pong és tollas ütő 

használata. Minden esetben letéti díj fizetendő a pénztárnál/recepciónál. 

Parkolás 
Üdülővendégeink részére a házak mellett ingyenesen biztosítunk parkolási lehetőséget, valamint 

a fürdő környékén térítésmentes parkolási lehetőség biztosított. 

Pótágy, gyermek utazóágy 
Igény és lehetőségeink szerint egyes házaink külön pótágyazhatók, melyért külön díjat 

számolunk fel. Kisgyermekkel érkező Vendégeink a recepciónál térítésmentesen gyermek 

pótágyat igényelhetnek. 

Programok 
A környéken látogatható programokról a fürdő főbejáratánál érdeklődhet. A Szentesi Sport- és 

Üdülőközpont által szervezett programokról több helyen tájékoztató anyagot találhat. 
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Recepció 
A Széchényi-ligetben a főbejáratnál található a recepció. Bármilyen kérdésük van a recepció 

munkatársai a rendelkezésükre állnak nyitva tartási időben.  

Recepción kérhető eszközök/szolgáltatások: 

- fürdőköntös (felár ellenében) 

- paplan/párna 

- hajszárító (kaució ellenében) 

- értékmegőrzés 

- varrókészlet 

- cipőápoló szerek 

- vasaló és vasalóállvány (kaució 

ellenében) 

- mosatás, vasaltatás (felár ellenében) 

- esernyő (kaució ellenében) 

- telefon (kaució ellenében)

Szobaleltár 
Minden szobában szobaleltár található, melyből tájékozódhat a szoba felszereltségéről. 

Amennyiben érkezéskor bármi hiányzik, kérjük, jelezze a recepciósnak vagy a szobaasszonynak. 

Átadáskor és átvételkor a házakról fotó készül. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valami 

hiányzik, vagy megrongálódik, azt kiszámlázzuk a károkozónak, ha ez nem állapítható meg, akkor 

a szolgáltatás igénybevételére szerződött félnek. 

Szobatakarítás, ágynemű kérés 
A panzióházakon kívül napi takarítás és ágyneműcsere nincs, a szobák a távozás napján kerülnek 

kitakarításra. A kulcs leadása után a szobaasszony átveszi a szobát és kitakarítja. Igény szerint 

érdeklődjön a recepciónál. Kérjük a kijelentkezési idő pontos betartását! Amennyiben plusz párnára 

vagy paplanra van szüksége igényét jelezze a recepciónál. 

A panzióházak (9-23 számú házak) naponta takarításra kerülnek. A törölközőket 3 naponta, az 

ágyneműt hetente cseréljük. A házakban kihelyezett táblákat a kilincsre akasztva jelezheti, hogy 

kér-e takarítást, vagy nem.  

Napozóterasz 
A napozóterasz a fürdő kültéri 25 és 33 méteres medencéje mellett található. Nyáron kényelmes 

bútorok kerülnek kihelyezésre, ahol fürdőzés mellett napozhat is. 

Nyitvatartási idő 
Nyitvatartási időben bármikor használhatja fürdőnk szolgáltatásait. Egyes medencéink nyitva 

tartásáról a bejáratnál vagy a recepciónál érdeklődhet. 

Telefon 
Recepció:  +36 30 642 50 61  vagy  +36 63/400-123   

Pénztár:  + 36 30 594 71 58  vagy  +36 63/400-100 

Vendéglátói egységek 
A fürdő területén több büfé található. Főszezonban folyamatosan, utószezonban időközönként 

üzemelnek. Nyári szezonban ezeken kívül több mozgóbüfé is megtalálható. A fürdő főbejárata előtt 

található Liget étteremben menüs étkeztetés és a’la carte menü várja a vendégeket. 
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Szentes 

Bankfiókok 
Allianz Bank     Szentes, Kossuth u. 24. 

ERSTE Bank     Szentes, Kossuth L. u. 12-16. 

ING Bank ZRT.    Szentes, Kossuth u. 24. 

K&H Bank Zrt.    Szentes, Kossuth Lajos utca 13. 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Szentes, Szabadság tér 2. 

OTP Bank     Szentes, Kossuth u. 26. 
 

ATM-ek 
Erste Bank automaták 

Erste Bank fiók   Szentes, Kossuth L. u. 12-16. 

Hungerit Zrt.    Szentes, Attila utca 3. 

K&H Bank automaták 

K&H Bank fiók   Szentes, Kossuth Lajos utca 13. 

MÁV Pályaudvar   Szentes, Kolozsvári utca 2. 

Tesco Áruház   Szentes, Alsórét 258. 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet automata 

Szentes, Szabadság tér 2. 

OTP Bank automaták 

OTP Bank fiók   Szentes, Kossuth utca 26. 

ABC Élelmiszerüzlet   Szentes, Kossuth tér 5. 

Kórháza    Szentes, Sima F. utca 44-58 

Szentes és Vidéke ÁFÉSZ  Szentes, Köztársaság tér 16. 

Tesco Áruház    Szentes, Alsórét utca 258. 

Raiffeisen Bank automata 

Raiffeisen Bank fiók   Szentes, Kossuth utca 13. 

UniCredit Bank automata 

UniCredit Bank fiók  Szentes, Kossuth Lajos utca 8. 

 

Pénzváltók 
Exclusive Best Change Kft. (TESCO) Szentes, Alsórét 258. 

Orsolya Tourist Kft.    Szentes, Kossuth u. 12. 

OTP Bank     Szentes, Kossuth u. 26. 

K&H Bank     Szentes, Kossuth u. 13. 

 

Posták 
Magyar Posta – 1-es Posta   Szentes, Kossuth utca 3. 

2-es Posta     Szentes, Kolozsvári út 2. 

3-as Posta     Szentes, Rákóczi utca 107. 
 

Parkolás 
Városunkban fizető parkolók találhatók, a parkolás minden nap 8 óra előtt és 17 óra után, valamint 

hétvégeken, ünnepnapokon ingyenes.  
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A parkolási rendszert a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzemelteti (6600 Szentes, Kossuth tér 6.). 

A városban a kijelölt korlátozott várakozási terület egységes övezetet alkot, így a teljes árú bérlet, és a 

parkoló jegy a parkolási övezeten belül, mindenhol érvényes. A városban lévő fizető parkolóhelyek 

száma 896 db.  

 

Utazási információk 
Autóbusz pályaudvar 

Cím: 6600 Szentes, Szabadság tér 

Információ: +36-63/561-030 

Elektronikus menetrend: www.tiszavolan.hu  

Vasútállomás 

Cím: 6600 Szentes, Baross utca és Kolozsvár utca sarkán 

Információ: +36-63/313-751 

Elektronikus menetrend: www.elvira.hu 

 

Benzinkutak 
Mobil Petrol benzinkút  Szentes, Attila út 4. 

Oil Benzinkút   Szentes, Alsórét 258. 

Shell benzinkút   Szentes, Vásárhelyi út 110. 

OMV benzinkút   Szentes, Csongrádi út  

Mol benzinkút   Szentes, Attila út 3. 

 

Egészségügy 

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes – Rendelőintézet 
Cím: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58. 

Tel.: 06-63/313-244* (központi szám) 

Web: http://www.szentesi-korhaz.hu 

Ügyelet 
15 órától Központi Orvosi Ügyelet  +36-30-7087183 vagy 06- 63-400-712 

Az Orvosi Ügyeleti ellátás    6600 Szentes, Vásárhelyi út 30. sz alatt történik! 

A felnőtt ügyelet munkarendje: 

Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon: 07.00-07.00 

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje: 

Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon: 09.00-11.00 

Gyógyszertárak 
Dr. Bugyi István Gyógyszertár  Szentes, Kossuth tér 5.  

Dr. Bugyi István Kórház    Szentes, Sima F. u. 44-56. 

Eszes Gyógyszertár    Szentes, Klauzál u. 6.  

Kertvárosi Patika    Szentes, Köztársaság u. 29.  

Menta Gyógyszertár    Szentes, Alsórét 258. (TESCO Áruházban)  

http://www.tiszavolan.hu/
http://www.elvira.hu/
http://www.szentesi-korhaz.hu/
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Pingvin Patika    Szentes, Nagyörvény u. 59.  

Szentes, Rákóczi Ferenc u. 12. 

Weiss Patika     Szentes, Rákóczi F. u. 71. 

Szent Damján Gyógyszertár  Szentes, Sima F. u. 38. 
 

Bevásárlóközpontok 
1. Park Center (6600 Szentes, Csongrádi út 67.) 

- Aldi 

- Deichmann 

- KIK    

- Jysk 

- Bárdi Autó 

- Müller 

- Takko 

2. Lidl (6600 Szentes, Ipartelepi út 2-6. /Kunszentmárton felé/) 

3. Tesco Áruház (6600 Szentes, Alsórét 258. /Csongrád felé/) 

4. Szolnok Coop üzletei: 

- Kossuth u. 24. 

- Kossuth tér 5. 

5. Hunor-Coop üzletei: 

- Szentes, Damjanich u. 23. 

- Kertváros, Köztársaság, Drahos és Szalai utca kereszteződése 

- Szentes, Farkas A. u. 34. 

- Szentes, Vásárhelyi út 111. 

- Kála Áruház Szentes, Apponyi tér 

- Honvéd u.15/b. 

- Jókai u. 76. 

- Kossuth u. 36/c 

- Soós u.10. 

- Rákóczi Ferenc u. 100. 

6. CBA üzletek (Farkas Antal u. 6.) 

7. Rossmann (Kossuth u. 11.) 

8. Drogeriemarkt (DM) üzlet (Kossuth u. 14.) 

 

Éttermek 
Aranykalász Étterem, Panzió és Sörbár Szentes, Apponyi tér 18. 

Chicago Étterem, Biliárd és Bowling Pub Szentes, Nagy Ferenc utca 2. 

Ételbár, Perdo Konyhája Kft.   Szentes, Arany János utca 16. 

Galéria Kávéház és Étterem   Szentes Petőfi Sándor u. 6. 

Liget Étterem      Szentes, Csallány Gábor part 4. 

Páterház Panzió és Étterem    Szentes, Kossuth u. 1. 

SÉF Kft.     Szentes, Attila u. 3. 

 

Pizzériák 
Pizzafutár      Szentes, Arany János u. 20. 

Taverna Pizzéria     Szentes, Horváth Mihály u. 7. 

Venezia Pizzéria     Szentes, Szent Imre herceg u. 12-14. 

Yee-Lo Pizzéria és Söröző    Szentes, Honvéd u. 15. 

https://www.facebook.com/yeelosorozo/
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Gyorbüfék 
Fülke Burger      Szentes, Nagy Ferenc utca 1. 

Döner Kebab Cairo     Szentes, Kossuth u 19/a 

Pipi Bár      Szentes, Mátyás király u. 1. 

Szentes Grill     Szentes, Kossuth tér 4. 

 

Cukrászdák, fagyizók 
Füsti Cukrászda     Szentes, Kiss Zsigmond u. 3/4 

Szent Korona Cukrászda    Szentes, Horváth Mihály utca 9. 

Johanna Cukrászda     Szentes, Honvéd u. 109. 

Szin-es Cukrászda    Szentes, Bocskai u. 8. 

 

Pubok 
Petőfi Café      Szentes, Petőfi u. 2. 

Centrum Söröző     Szentes, Rákóczi u. 15. 

Chicago Étterem, Biliárd és Bowling Pub  Szentes, Nagy Ferenc utca 2 

Pano Sport Pub     Szentes, Kossuth tér 5. 

Yee-Lo Pizzéria és Söröző    Szentes, Honvéd u. 15. 

Favágó Söröző és Kávézó   Szentes, Mátyás Király u. 1 

 

Programok és látnivalók: 

Programok: 

Kurca-part kalandpark 

Cím: 6600 Szentes, Kováts K. u. 2.  

Tel.:  +36 30/444 86 73  

Web: www.kurcakaland.hu 

 

Szentes Frigo jégpálya 

Cím: 6600 Szentes, Attila út 3.  

Tel.: +36-63/510-851   

Web: www.szentesjegpalya.hu 

 

Szervezett túrázás- St. Jupát Sportegyesület (Dózsa-ház) 

Cím: 6600 Szentes, Csongrádi út 2. 

Tel.: +36-20/3211-693   

Web: www.jupat.hu 

 

Kerékpárbérlés Varga-Bringa Szerviz és Kerékpár Szaküzlet 

Cím: 6600 Szentes, Új u. 12/IV.  

Tel.: +36-63/312-340   

Web: www.varga-bringa.hu 

https://www.facebook.com/yeelosorozo/
http://www.kurcakaland.hu/
http://www.szentesjegpalya.hu/
http://www.jupat.hu/
http://www.varga-bringa.hu/
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Szent László Lovas Sport Klub (Babinszky Zsuzsanna) 

Cím: 6600 Szentes, Szent László 5.  

Tel.: +36-30/852-2660, +36-63/313-600  

Web: www.szentlaszlo-lovasklub.hu 

 

IC Ranch Westernlovas Egyesület-Szentes (Istenes Csilla)  

Cím: 6600 Szentes, Alsórét 178.  

Tel.: +36-30/995-66-55  

Web: www.icranch.hu 

 

Szentesi Fogathajtó Egyesület (Kovács János)   

Tel.: +36-30/218-7802 

 

Jó Úton-Lóháton Alapítvány (Piti Irén)   

Cím: 6600 Szentes, Nádas sétány 3. 

Tel.: +36-30/544-5777   

 

Underground Paintball - Előzetes bejelentkezés szükséges! 

Cím: Szarvasi út   

Tel.: +36-20/8242-898  

Web: www.jouton-lohaton.hu 

 

Bowling - Chicago Étterem, Biliárd és Bowling Pub 

Cím: 6600 Szentes, Nagy Ferenc utca 2.  

Tel.: +36-63/562-002, +36-70/210-5151  

Web: www.chicagobowlingpub.hu 

 

Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület  

Cím: 6600 Szentes, Ady Endre u. 12.  

Tel.: +36-63/313-631, +36-30/637-9599  

Web: www.szentesinfo.hu/gerecz 

 

Antal-tavi Horgászparadicsom  

Cím: 6600 Szentes, Antal-tó   

Tel.: +36-70/941-3847, +36-30/648-7086  

Web: www.antalto.hu 

 

Szentesi Új Barázda Vadásztársaság  

Cím: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 3.  

Tel.: +36-20/970-7697  

Web:www.ujbarazdavt.atw.hu 

 

 

Szentesi Hubertus Vadásztársaság  

Székhely: 6612, Nagytőke, Tanya 75.  

Tel.: +36-30/248-2248  

Web: www.szhvt.atw.hu 

 

 

http://www.szentlaszlo-lovasklub.hu/
http://www.icranch.hu/
http://www.jouton-lohaton.hu/
http://www.chicagobowlingpub.hu/
http://www.szentesinfo.hu/gerecz
http://www.antalto.hu/
http://www.szhvt.atw.hu/
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Pankotai Agrár Zrt.  

Fővadász: Gálfi István   

Tel.: +36-30/436-6847  

 

Szentesi Repülőklub 

Cím: 6600 Szentes, Berekhát 45.  

Tel.: +36-20/452-2533   

Web:www.szentesirepklub.atw.hu 

 

Látnivalók 

Csallány Gábor Kiállítóhely  

Cím: 6600 Szentes, Széchenyi liget 1.  

Tel.: +36-63/313-354  

Web: www.muzeum.gportal.hu 

 

Fridrich Fényírda  

Cím: 6600 Szentes, Kossuth u. 6.   

Tel.: +36-30/605-4680  

Web: www.muzeum.gportal.hu 

 

Koszta József Múzeum  

Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 1.  

Tel. +36-30/605-4680   

Web: www.muzeum.gportal.hu 

 

Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára  

Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 1.  

Tel./Fax: +36-63/562-425, 562-426  

Web: www.csml.hu 

 

Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ  

Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 1.  

Tel.: +36-30/430-1971  

Web: www.szentesimuvelodesikozpont.hu 

 

Művészetek Háza  

Cím: 6600 Szentes, Petőfi u. 4.  

Tel./Fax: +36-63/311-493  

Web: www.muveszetekhaza.szentes.hu 

 

Péter Pál Polgárház Múzeum  

Cím: 6600 Szentes, Petőfi utca 9.  

Tel.: +36-63/313-352, +36-30/605-4680  

Web: www.muzeum.gportal.hu 

Dél-alföldi postatörténeti emlékszoba  

Cím: 6600 Szentes, Kossuth u. 3. (Posta épület)  

Tel.: +36-63/314-366    

 

 

http://www.szentesirepklub.atw.hu/
http://www.muzeum.gportal.hu/
http://www.muzeum.gportal.hu/
http://www.muzeum.gportal.hu/
http://www.csml.hu/
http://www.szentesimuvelodesikozpont.hu/
http://www.muveszetekhaza.szentes.hu/
http://www.muzeum.gportal.hu/
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Tokácsli Galéria  

Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. I. em.  

Tel.: +36-30/756-6084, +36-63/314-211  

Web: www.szentesimuvelodesikozpont.hu 

 

Állandó Tűzoltótörténeti Kiállítás  

Cím: 6600 Szentes, Kossuth u. 47.  

Tel.: +36-63/561-041   

 

MÁV Zrt. Szentesi Motorgarázs Gépészeti Gyűjtemény  

Cím: 6600 Szentes, Korsós sor 51. (Valkai Csaba kurátor)  

Tel.: +36-30/439-9412  

Web: www.vasuttortenetia.hu 

 

Zsinagóga (Városi Könyvtár) Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.  

Cím: 6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.,  

Tel.: +36-63/400-271  

Web: www.vksz.hu 

 

 

 

 

További információ: 

http://www.szentes.hu/turizmus 

Vagy töltse le a MySzentes applikációt Androidra vagy IOS-re 
 

http://www.szentesimuvelodesikozpont.hu/
http://www.vasuttortenetia.hu/
http://www.vksz.hu/
http://www.szentes.hu/turizmus




 

 

 

 

Étkezési lehetőség 
 

 

 

A fürdő területén több büfé kínálatából választhatnak, valamint a fürdő 

közvetlen szomszédjában étterem is található.  

A büfék főszezonban 8-20 óráig tartanak nyitva, utószezonban 14 órától 20 

óráig. Időjárástól függően a nyitva tartásukban változás lehet. 

  Az étterem hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 11-21 óráig, pénteken és 

szombaton 11-22 óráig tart nyitva. 
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A büfék és menük kínálata 2020. július 20-án került összeállításra a szolgáltatóhelyek által leadott lista 

alapján. A változtatás jogát fenntartjuk. 

 

Fülig Jimmy büfé reggeli (1. sz. büfé) 

 

Rántotta (4 tojásból)   800 Ft 

- hagyma 

- paprika 

- kolbász 

- bacon 

- 2 db zsemle 

- tej, tea, kakaó 

 

Tükörtojás (4 tojásból)  800 Ft 

- paprika 

- paradicsom 

- uborka 

- 2 db zsemle 

- tej, tea, kakaó 

 

1 pár főtt virsli   800 Ft 

- paprika 

- paradicsom 

- uborka 

- kechup, mustár, majonéz 

- 2 db zsemle 

- tej, tea, kakaó 

 

Sonkás vagy kolbászos szendvics 250 Ft/db 

- vaj 

- sonka 

- kolbász 

- sajt 

- paradicsom 

- paprika 
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A büfék és menük kínálata 2020. július 20-án került összeállításra a szolgáltatóhelyek által leadott lista 

alapján. A változtatás jogát fenntartjuk. 

 

Betyártanya büfé (2. sz. büfé) 

 

SÓGORNŐM HÁZI LÁNGOSA  

Sima, Fokhagymás   380,- 

Tejfölös    450,-   

Sajtos     530,- 

Sajtos-tejfölös    600,- 

Sajtos-sonkás    680,- 

Sonkás-sajtos-tejfölös   750,-   

Füstölt sajtos    600,- 

Füstölt sajtos-tejfölös   670,-                 

Füstölt sajtos-sonkás-tejfölös  800,-  

Kechupos-sajtos   600,- 

Pizzás-sajtos    600,- 

Pizzás-sajtos-sonkás   750,- 

Pizzás-füstölt sajtos   650,- 

Pizzás-füstölt sajtos-sonkás  800,- 

 

TÖLTÖTT LÁNGOSOK 

 

  Virslis lángos (virsli, sajt, ketchup, mustár, majonéz)  700,- 

  OLASZ BETYÁR (pizzakrém, sonka, sajt)  800,- 

  STRANDI BETYÁR (bacon, lilahagyma, sajt)  900,-          

 

Melegszendvics 

Sima sajtos                                                     

Sonkás     400,-  

Szalámis    400,- 

Füstölt sajtos                               

Sonkás     500,- 

Szalámis    500,- 

 

Mogyorókrémes kenyér  250,-  

Egyéb 

Tea 3dl    150,-  

Tej 3dl     240,-  

Kakaó 3dl    350,- 
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A büfék és menük kínálata 2020. július 20-án került összeállításra a szolgáltatóhelyek által leadott lista 

alapján. A változtatás jogát fenntartjuk. 

 

Liget étterem A’la carte ajánlata 

A szomszédos Liget Étteremben minden hétköznap menü rendszer is működik.  

2 leves és 3 második közül választhatnak. Az aktuális menülista a honlapon megtalálható. 

http://www.ligetetterem.hu/menu.html 

 

http://www.ligetetterem.hu/menu.html
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Diétás, vegetáriánus konyha: 

A Liget Étteremben külön kérésre biztosítanak diétás, illetve vegetáriánus ételt. 

Etetőszék: 

A Fülig Jimmy büfében, illetve a Liget étteremben kérésre etetőszéket biztosítanak. 

Régiós ételek, ízek, borok:  

A Liget étterem kínálatában megtalálható. 

Reggeli: 

Reggeli igényét előre jelezze valamely büfében vagy az étteremben. 

Ebéd: 

A Liget Étteremben minden hétköznap menü rendszer működik. 2 leves és 3 második közül 

választhatnak., valamint a’la carte kínálattal rendelkeznek. A fürdő területén működő büfék 

széles kínálattal rendelkeznek gyorsételek, melegszendvicsek és lángosok tekintetében. 

Vacsora: 

A Liget Étterem a’la carte kínálatából választhatnak, illetve a büfék főszezonban 20 óráig 

tartanak nyitva. 

 



Kedves Vendégeink! 

 

A gyenge WIFI jel miatt a házakban vezetékes internet érhető el. Amennyiben a WIFI 

hálózatot szeretnék használni a közösségi épületben, a főbejáratnál és a büfénél nyílt WIFI 

pont található. 

 

Megértésüket köszönjük! 

 

        Üdülőközpont vezetősége 

 

 

 

 

 



2019. augusztus 1. 

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont üdülőházi és kemping házirendje 

 

1. Az üdülőházak és kemping területére érkező vendégek kötelesek a recepción bejelentkezni. A bejelentkezés alkalmával 

kötelesek a személyi adataik igazolására. Amennyiben egy vendég kedvezményre jogosult, a kedvezmény érvényesítéshez 

köteles eltűrni, hogy az azt igazoló dokumentumait a recepciós lefénymásolja, ellenkező esetben a kedvezmény nem 

érvényesíthető (pl IFA mentesség). 

2. Alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló személyek részére a szállásadás megtagadható. 

3. Az üdülőházak az érkezés napján 14 órától foglalhatóak el és a távozás napján 10 óráig kell azokat elhagyni, amennyiben ez 

nem történik meg +1 napi díj kerül kiszámlázásra, átalány kártérítésként. 

4. A vendégházak berendezési tárgyait egyik házból a másikba átvinni szigorúan TILOS!  

5. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont biztonsági szolgálattal védett terület. A kemping vendégek azonosítására szolgáló 

Kemping Regisztrációs Kártyát kérjük jól láthatóan helyezzék el, a biztonsági szolgálat esetleges ellenőrzésekor azt mutassák 

fel. Az üdülőházak és kemping szolgáltatásait illetéktelenül használó vendégek a terület elhagyására felszólíthatóak.  

6. A bejelentkezéskor kapott chip karórát kérjük itt tartózkodásuk ideje alatt viseljék, mert ezzel igazolják a szolgáltatások 

igénybevételének jogosult használatát, továbbá a chip karóra használata nélkül 1-1 részlegbe nem tudnak belépni.  

7. Vendéget fogadni kizárólag a recepción történt előzetes bejelentés alapján lehet. 

8. Csoportos rendezvény – kempingtalálkozó, egyéb rendezvény – csak az üdülőközpont vezetőjével történt előzetes egyeztetés 

után lehetséges.  

9. Csoportos kedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a csoport létszáma és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 

megfelel az adható kedvezmény paramétereinek, a szállásdíjat egy összegben és számlán egyenlítik ki.  

10. Az üdülőházak és kemping területére gépjármű, kutya vagy más háziállat behozható. Kutyát csak pórázon lehet tartani, azok 

ürülékét gazdájuknak azonnal el kell takarítani. 

11. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen lehet! 

12. Tűzrakás csak az erre kijelölt helyen lehetséges, a Szentesi Sport- és Üdülőközpont más területén szigorúan TILOS! 

13. A faházakban főzésre alkalmas eszközök és konyhai berendezések használata TILOS!  

14. TILOS a berendezési tárgyak, épületek és a vagyon rongálása. A tilalom megszegéséből eredő károkért a kár okozója teljes 

anyagi felelősséggel tartozik.  

15. Minden üdülőházi és kemping vendég köteles ügyelni a rendre és a tisztaságra. 

16. Az őrizetlenül hagyott tárgyakért a Szentesi Sport- és Üdülőközpont felelősséget nem vállal. 

17. Az üdülőházak és kemping területén talált tárgyakat a recepción kell leadni, ahol az igazolt tulajdonosa átveheti. 

18. Kérjük vendégeinket, hogy hangoskodással, közszemérmet sértő viselkedéssel, helytelen magatartással ne zavarják a 

vendégházakban és kempingben pihenők nyugalmát! Ennek megsértőit rendőrségi intézkedés mellett kitilthatjuk az 

Üdülőközpont területéről. 

19. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét – kérjük, jelezzék a 

személyzetnek vagy a biztonsági szolgálatnak. 

20.  Aki az Üdülőközpont berendezéseit megrongálja, vagy eltulajdonítja, vagy a Házirendekben szereplő tiltásba ütközően jár 

el, esetenként a cselekményével az okozott kár megtérítésén túl, 20.000,- Ft pótdíj megfizetésére köteles. Aki az 

Üdülőközpont szolgáltatást annak díja megfizetése nélkül jogosulatlanul veszi igénybe esetenként (naponta és személyenként) 

5000,- Ft pótdíj megfizetésére köteles, a szolgáltatás ellenértékének megtérítése mellett. A házirendek megsértője az 

Üdülőközpont területéről eltávolítható, amennyiben a kártérítésre vonatkozó felszólítás a helyszínen nem vezet eredményre, 

ellene szabálysértési feljelentést teszünk. 

21. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont szállóvendégeként egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy mind az uszoda, wellness 

és élményrészleg, szauna, valamint az üdülőházak és kemping házirendjében foglaltakat elfogadják és azokat betartják.  

22. Észrevételeikkel, panaszaikkal az üdülőházak és kemping vezetőjéhez fordulhatnak, a házirendben nem szabályozott 

kérdésekben az Üdülőközpont vezetője dönt, valamint az üdülőházak és kempingben szakfeladatot ellátó személyzet az adott 

helyzetnek megfelelően teljes felelősséggel dönthet. 



Szentesi-Sport és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 

HÁZIREND 
1. Fürdőnk szolgáltatásait mindenki saját felelősségére és a házirend betartásával veheti igénybe. 

2. A fürdő területére belépni csak érvényes fürdőjeggyel vagy bérlettel, kemping, vagy szálló vendégként 

(továbbiakban együtt fürdőbelépő) lehet. A jegyet, illetve bérletet a vonalkódos belépőjegy vagy a chipet 

tartalmazó vízálló karóra testesíti meg. A fürdő egyes szolgáltatásai (pl: csúszda, masszázs, szolárium) kizárólag 

a pénztárnál megváltott, színkóddal ellátott karszalag használatával vehetők igénybe. A fürdő dolgozói a 

karszalag és a fürdőbelépő meglétét a strand területén ellenőrizhetik, és a karszalaggal vagy fürdőbelépővel, 

illetve az igénybe vett szolgáltatás használatára jogosító fürdőbelépővel, karszalaggal nem rendelkezőket az 

Üdülőközpontnak okozott kár megfizettetése mellett, kiutasíthatják a fürdő területéről.  

3. A gyermekek tíz éves korig csak szülő vagy kísérő felügyeletével tartózkodhatnak a fürdő területén. 

4. A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a fürdő házirendjében foglalt előírásokat. A 

fürdőkben olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi fürdővendéget ne zavarják, másoknak 

kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak.  

5. Csak a pénztár melletti trezorban elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget. A fürdő területén őrizetlenül 

hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.  

6. A fürdő területén lévő medencékben ajánlott a fürdősapka használata!  

7. A medencék használata előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező.  

8. A mélyvizes (120 cm) medencéket csak úszni tudók vehetik igénybe. Ezeknél a medencéknél jól látható helyen 

„MÉLYVÍZ” felirattal figyelmeztetjük vendégeinket a vízmélységre.  

9. Az úszómester illetve medenceőr útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.  

10. A medencékbe ételt, italt bevinni tilos.   

11. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, vegyszerrel (klórgáz, hypo, sósav, stb.) kapcsolatos 

szúrós szag észlelését, balesetveszélyes helyzet kialakulását – azonnal jelezni kell az ügyeletes úszómesternek 

vagy a legközelebbi munkavállalónak, aki a megfelelő szabályzat alapján köteles haladéktalanul intézkedni.  

12. Dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyeken szabad.  

13. A fürdőt nem vehetik igénybe: 

- fertőző, vagy  undort keltő betegségben szenvedők,  

- görcsös állapotban lévő betegek,  

- akiknek nyílt sebük van,  

- ittas, vagy közerkölcsöt sértő módon viselkedők. 

TILOS! 
-  kutyát vagy más állatot behozni,  

- a medencékben tisztálkodni, ételt és italt fogyasztani,  

- a medencék partjáról a vízbe ugrálni,  

- a mélyvizes medencéket 10 éven aluliaknak egyénileg igénybe venni,  

- az utcáról szeszes italt behozni, 

- medencékbe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni,  

- a fedett medence terekben utcai lábbelivel belépni,  

- a medencékben fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni.  
 

14. Aki a fürdő berendezéseit megrongálja, vagy eltulajdonítja, vagy a 13-as pontban szereplő tiltásba ütközően jár 

el, esetenként a cselekményével a fürdőnek okozott kár megtérítésén túl, 20.000,- Ft pótdíj megfizetésére 

köteles. Aki a szolgáltatást annak díja megfizetése nélkül jogosulatlanul veszi igénybe esetenként 5000,- Ft 

pótdíj megfizetésére köteles, a szolgáltatás ellenértékének megtérítése mellett. A házirend megsértője a fürdő 

területéről eltávolítható, amennyiben a kártérítésre vonatkozó felszólítás a helyszínen nem vezet eredményre, 

ellene szabálysértési feljelentést teszünk. 

15. A fürdő pénztára a belépők árusítását reggel 8 és este 20 óra között végzi. Az ettől eltérő időpontról a 

vendégeket kifüggesztett hirdetménnyel előzetesen értesítjük. A fürdő szolgáltatásait a vendégek a nyitvatartási 

idő alapján vehetik igénybe.  

16. Záróráig a vendégek kötelesek a fürdő területét elhagyni. 

17. A fürdőzők a szolgáltatás módjával, minőségével, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatban, a kiszolgáló 

személyzet magatartását illetően kifogást tehetnek, vagy elismerést nyilváníthatnak a pénztárban erre a célra 

elhelyezett vendégkönyvben.  

18. A talált tárgyakat minden esetben a pénztárban kell leadni, ahol az nyilvántartásba kerül. Amennyiben a talált 

tárgy jogos tulajdonosa személyi igazolványának felmutatásával jelentkezik, az átvételt igazolni aláírásával kell.  

19. A fürdő területén szervezett foglalkozásokat (úszótanfolyam, tábor, gyerekfoglalkoztatás stb.) csak a vezetőség 

által kiadott, érvényes szerződés alapján, annak keretei között lehet tartani. 

20. A fürdő igénybevétele csak házirendünk betartásával történhet. Aki a Házirendben foglaltakat nem tartja be, 

attól az ügyeletes úszómester a műszakvezető, vagy a biztonsági szolgálat a szolgáltatást megtagadhatja, és 

intézkedéssel élhet. A házirendet többször megsértő személyek számára a belépőjegy, vagy bérlet kiadása a 

vezetőség további intézkedéséig tilos! A már kiadott bérlet, kártalanítás nélkül érvényteleníthető. 
 

Minden kedves vendégünknek kívánunk nagyon jó pihenést, kikapcsolódást! 


