
Szőcs Szabolcs: az elégedett vendég a legjobb 
reklám 

Szentes - Nyolc jelentkezı közül egyhangúlag választották meg a napokban Szőcs 
Szabolcsot a szentesi üdülıközpont vezetésére. Eddig négy fürdıt vezetett, azt 
mondja, szereti a kihívásokat.  

Szőcs Szabolcs korábban Gyopárosfürdın és a szegedi 
Napfényfürdıben is dolgozott, augusztustól pedig a 
város tulajdonában álló Szentesi Üdülıközpont 
Nonprofit Kft.-t igazgatja. 
 
– Gyerekkorom óta ismerem Szentest, gyakran jártam 
ide strandolni. Megfogott a természet, a Kurca 
közelsége, szépsége – magyarázta. – Az utóbbi idıben 
láttam, hogy a strand milyen mértékben 
amortizálódik, és mőszaki problémákat is észleltem. 
Abban, hogy a felhívásra benyújtottam a 
pályázatomat, az is motivált, hogy keresem a 
feladatokat, szeretek megfelelni a kihívásoknak. Augusztustól töltöm be a pozíciót, 
öt évre szól a szerzıdésem. 
 
A város elkötelezett a sportturizmus és a vízfelület növelése mellett, a strand 
fejlesztésérıl is vannak elképzelései – ahogy az új ügyvezetınek is. 
 

KRÁLIK EMESE - DÉLVILÁG NAPILAP

2011.07.12. 12:43

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Hiszek abban, hogy a sport és a strandolás összefügg, nem lehet a két dolgot külön 
kezelni. Úgy gondolom, minden évben valami újjal kell szolgálni a látogatók számára. 
Számomra a következı lesz az elsı teljes értékő szezon, de könnyen kivitelezhetı 
ötleteim már augusztusra is vannak. Szeretném például, ha még 1–2 csúszdát 
tehetnénk a gyermekmedencéhez – mondta az új strandigazgató. 
 
– Bízom abban, hogy minden tekintetben fejlıdésnek indul az üdülıközpont, de el 
kell fogadni a tényt, hogy a magyar strandlátogatói kultúrából adódóan egy évben 4–5 
hónapot lehet maximálisan kihasználni. Ebbıl az idıszakból kell mindent kihozni, 
amit csak lehet. Nagyon fontos a marketing, szervezett csoportokat, edzıtáborokat 
kell idecsábítani. Az elégedett vendég a legjobb reklám. A kemping is gyönyörő, akár 
iskoláscsoportokat is megcélozhatunk ezzel a kínálattal – tette hozzá Szőcs Szabolcs, 
aki nem tervezi, hogy Szegedrıl Szentesre költözik, az utazás az élete része. 

Kapcsolódó cikkek 

Unja a medencét? Fürödjön Csongrád megye szabad strandjain! 
Júniusban nyit a szentesi szabad strand 
Megpályáztatják a tiszai strandot Szentesen 
Megoldás elıtt a szentesi medenceügy 
Tisza helyett a fürdıt választották Szentesen 

A testületi ülésen is kifejtette elképzeléseit az új vezetı. 
Fotó: Vidovics Ferenc

A rovat legfrissebb cikkei 

A város ˝csodája˝ - elhanyagolt 
Jereván központ

Kórházvita Csornán - Turi György: Oszlassa fel magát a 

A nyitóoldal témái 

Dinnyerazzia: görög-e a görög?

Eltőnés miatt keresi Annát és Edét a rendırség - fotókkal
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testület

Révkomáromban megnyílt a XX. Jókai Mór Nyári Egyetem

Kétszáz lejárt mőszaki - dolgozott a ZsaruCar

hirdetés    

Utasbiztosítás 20% 
kedvezménnyel! 
Akár az utolsó 
pillanatban is! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fokhagyma 
vetımag 
rendelhetı. Magas 
hozam - gazdaságos 
termelés! 
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