
Kis pénz - kis turizmus 

Szentes - Szentesen bíznak a turizmusban, de nem szeretnének rá sokat áldozni, 
derült ki már több alkalommal. A városfejlesztési bizottság elnöke szerint ez így 
nem fog menni. 

A turizmusban, ezen belül is a sportturizmusban látja 
Szentes az egyik kitörési lehetıséget – hangzott el 
már több fórumon. Akciótervet is alkottak a cél 
érdekében, amely a novemberi testületi ülésen lesz 
vitaanyag. Amennyiben elfogadja a testület a 
felvázolt irányvonalat, amelyben a Petıfi Szálló, a 
Széchenyi-ligetben lévı volt úttörıház, illetve a 
középiskolai kollégium is szerepel a lehetséges 
szálláshelyek között, komoly összeget kell a terv 
mellé tenni. A tervek szerint a kérdés múlt hónapban 
került volna a grémium elé, de az anyagot jegyzı 
Deim Éva idegenforgalmi referens úgy vélte: a 
turizmust a strandfejlesztéssel együtt érdemes tárgyalni. Levették napirendrıl, de 
Horváth István, a Pálmások Szövetségének képviselıje megjegyezte: kár ezeket a 
döntéseket tologatni, az átfogó koncepciót egy hiányzó elem nélkül is lehetne 
értékelni. Ne csak tervezgessünk, cselekedni kell, mondta akkor. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Hétfın kerül napirendre az akcióterv, amelynek jelentıs pozitívuma, hogy 7 konkrét 
javaslatot tartalmaz hozzá rendelt összegekkel – magyarázta a képviselı. – 
Hiányosságai is vannak azonban az anyagnak.  
Mint a városfejlesztési bizottság elnöke, úgy vélem, sokkal határozottabb 
eszközrendszerre volna szüksége Szentesnek: turisztikai honlapra, 
keresıoptimalizálásra, valamint marketingben és idegenforgalomban jártas, 
tapasztalt szakemberekre. Igaz, hogy számtalan látványosság fogadja az ide 
látogatókat, de például az épületek egy része lelakott, romos. A sportturizmus terén 
nagy reményeket főznek a régi sportszállóhoz, de a helyi viszonyokra jellemzıen erre 
se sokat szeretne költeni a város. Egy másik jelentıs probléma, hogy az 
idegenforgalomból élı vállalkozások között még nem jött létre a kapcsolat: nem 
ajánlják a vendégeknek egymás szolgáltatásait, kínálatát. Szentesen is el kell fogadni 
a tényt, hogy a turizmusba elıször nagyon sok pénzt kell befektetni, és ez csak évek 
múltán térül meg – vélte Horváth István.  

Komoly összeget kell fordítani a Petıfi Szállóra is, ha fejleszteni akarja a turizmust 
Szentes. 

A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 
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Advent a Csík zenekarral: Teltház 
a soproni templomban

Street art Sopronban: KRESZ tábla másképp

Advent elsı vasárnapja - Gyertyagyújtás a Fı téren

Pónit kapott Ádám a kecskeméti 
Vadaskerttıl

Három kriptára bukkantak: nem tudni, kiket temettek a 
vásárhelyi görögkeleti templom mellé

Fellobbant az elsı gyertya a Dóm téri adventi koszorún

hirdetés 

Wellness Kalocsán 
28.990 Ft-ért 
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