
  

Búvárkodni is lehet majd a szentesi strandon 

Szentes - Színvonalas programokkal és új szolgáltatásokkal, például nyáresti vízi 
mozival és búvárkodással csábítana még több strandolót a ligetbe Deák Albert, az 
uszodát és a teniszpályákat mőködtetı Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. 
nemrégiben megválasztott ügyvezetıje. 

Év eleje óta nem intézményként, hanem nonprofit 
társaságként mőködtetik Szentesen a strandot, az 
üdülıházakat és a teniszpályákat. A Szentesi 
Üdülıközpont Nonprofit Kft. ügyvezetıjének Deák 
Albertet választotta meg a képviselı-testület. A 32 éves 
fiatalember már egy – három évre ütemezett – 
fejlesztési tervet is összeállított. Ebben szerepel a 
nyolc faház lecserélése, a kemping kiparcellázása és a 
dokkoló egységek kiépítése. Egy közösségi pihenıhelyet 
és hozzá kerti grillezıt is kialakítanának a kempingben. 
Feltehetıen napokon belül kiírják azt az uniós 
pályázatot, amelyen a város termálkút fúrására 
szeretne támogatást nyerni. Ez egy közel 200 millió forintos beruházás lenne, aminek 
50 százalékát az önkormányzatnak kellene állnia. Ha sikerül eredményesen 
szerepelni, 2010-tıl az üdülıházak főtése és az összes termálvizes medence téli 
mőködtetése is megoldottá válna. 
 
De addig is lesznek fejlesztések: szezonkezdetre újrafestik az 50-es medencét, a 
speciális festéknek köszönhetıen könnyebb lesz tisztántartani. Szintén májusra 
ajándék- és sportbolt nyílhat a fıépületben, ugyanott a tervek szerint masszázst és 
sószobát is igénybe vehetnek majd a látogatók. A strandfürdı parkja is virágosabb 
lesz, a pázsit pedig rendezettebb, és külsı öltözıket is felállítanának ezen a 
területen. Nyárra több rendezvényt is szerveznek: strandszépségverseny, 
vakációnyitó és -záró parti, péntek esténként pedig filmvetítések szerepelnek a 
programtervben. Délutánonként szabadtéri aerobikedzésen frissülhetnének fel a 
sportolni vágyók, és a búvárkodással is megismerkedhetnek az érdeklıdık az 50-es 
medencében. Felszerelést helyben lehet majd bérelni. 
 
Medencefelújítás 
 
A 33 és az 50 méteres medence teljes felújítása is idıszerő lenne a szentesi strandon, 
de erre pályázati lehetıség egyelıre nem kínálkozik. Deák Albert ügyvezetı jogos 
igénynek tartja a vízfelület növelését, már csak a sportturizmus fejlesztése és a 
gimnáziumban induló vízilabdás osztály miatt is. Szerinte egy nyitott medence 
fenntartása jóval gazdaságosabb lenne, mint egy fedett uszodáé.  

BÍRÓ DÁNIEL

2009.03.16. 16:00

  
© 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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