
Szentesre menjünk nyaralni! 

A látogatottsági adatok és a visszajelzések is bizonyítják: a régió egyik 
legnépszerőbb strandjaként tartják számon a szentesi üdülıközpontot. A 
rendezett környezet mellett a Kurca, a teniszpályák és a gazdag programkínálat 
egyre több turistát vonz a városba. 

Ha pusztán az idıjárást nézzük, csak most kezdıdik a 
nyár, ez azonban cseppet sem tükrözıdik a szentesi 
üdülıközpont látogatottságán. A tavalyi év elsı 
felében 90 ezer, idén június végéig 148 ezer vendége 
volt a ligeti létesítménynek. Az elmúlt évben 
bevezetett programok - mint az éjszakai fürdızés 
vagy a vakáció nyitó buli - azokat is a strandra 
csábították, akik eddig ritkábban látogatták az 
üdülıközpontot.  
 
Nagyra értékelik a vendégek, hogy a májusban 
kihelyezett új strandbútorok egész napos kényelmet 
biztosítanak számukra. A családok és baráti társaságok szívesen telepednek meg a 
kerti asztalok körül vagy a napozóágyaknál. A rendezett környezet és a medencék 
friss vize üdítıen hat a kikapcsolódni vágyókra, akiket idén új programok is várnak. 
Július 17-én Strandszépe választás, augusztus 22-én pedig Családi Életmód és 
Sportnap lesz, továbbá egész nyáron a Vízimanó táborba várják a gyerekeket. 
 

 
Az üdülıházak vendégforgalma is jelentısen növekedett, ami egyrészt a színvonalas 
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teniszversenyeknek, másrészt az idei újításoknak köszönhetı. Ettıl az évtıl ingyenes 
új szolgáltatás a kábel tv, az internetet és a wifi, amit a strandolók is szabadon 
használhatnak. Az összes üdülıház edény-, ét- és evıeszköz készletet kapott, 
továbbá mikrohullámú sütıt és fızılapot is felszereltek a házakba. Mindezeket 
kedvezıen fogadták a turisták, így nem véletlen, hogy 2009 elsı félévéhez képest 
idén 1236-tal nıtt a vendégéjszakák, 397-tel pedig a vendégek száma. A kemping 
vonzereje is emelkedett, amit bizonyít, hogy a kempingezık átlagosan a tavalyi 4 
helyett idén már 5 éjszakát töltenek el a nyugalmat árasztó Kurca közvetlen 
közelében. 
 

 
A felsorolt eredmények megerısitik: másfél év alatt sikerült a közvéleményt 
megnyerni, és a vendégek elégedettségét kivívni. A szentesi üdülıközpont felkerült 
az ország turisztikai palettájára - az origo.hu internetes portál például hazánk 10 
legjobb strandja közé sorolta a ligeti létesítményt. Mindettıl független a célok 
továbbra sem változtak: a szentesi üdülıközpont egyediségével, minıségi 
szolgáltatásaival és széles programkínálatával a gyermekes családok elsı számú 
üdülıhelyévé szeretne válni a jövıben. Mert itt lel igazán nyugalomra és 
kikapcsolódásra az, aki elérhetı áron szeretne pihenni vagy nyaralni a Dél-Alföldön. 
 
Jó ide jönni, jó itt lenni 
 
A város idegenforgalmának újabb lendületet adott a Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület, akik egyre többször kalauzolnak turistacsoportokat a város különbözı 
pontjain. Országosan is új kezdeményezés, hogy az internetrıl letölthetı hangos 
idegenvezetés segítségével ki-ki egyedül is felfedezheti Szentest. A megújult 
mőemlékek, a gyógyfürdı, a mőjégpálya, az extrém sportok bázisa, a Kurca és 
sétányai, a rendezett parkok, az érintetlen alföldi táj, a nyári színház hangulatos 
elıadásai, a községek falunapjai, a százakat megmozgató sport és kulturális 
események sokakat csábítanak a városba, ezért méltán érzik úgy a helybeliek és a 
vidékiek: jó Szentesre jönni, jó Szentesen lenni.  
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