
Grandiózus uszodatervek Szentesen 

Szentes - Nem tett le grandiózus uszodafejlesztési terveirıl Szentes: átépítenék 
és lefednék az 50 méteres medencét, mellette wellnessrészleg épülne, a Kurca-
parton pedig homokos plázst alakítanának ki. 

Az a pénz nem vész el, csak átalakul – mondta 
lapunknak Szirbik Imre polgármester, amikor arról 
kérdeztük, milyen céljai vannak Szentesnek azzal a 97 
millió forinttal, amit a város idei költségvetésében egy 
új, 25 méteres medence építésére különítettek el. A 
beruházásnak azért nem láthatóak nyomai az 
uszodában, mert jóval grandiózusabb álmokat 
dédelgetnek a Kurca-parti településen. A frissen 
kidolgozott tervek jóváhagyásáról és az uniós pályázat 
benyújtásáról pénteken határoz a képviselı-testület. 
Ha az elképzelés támogatást nyer, az említett összeget 
önerıként használnák föl. Szükség lesz rá, mert 
legfeljebb a költségek felét állja a támogató szervezet, és Szentesen 1,6 milliárdos 
projektben gondolkoznak. 
 
Elsı ütemben az 50 méteres medencét építenék át: egy 33 méteres sport- és egy 17 
méteres élménymedence foglalná el a helyét. Mellette, az egykori napozóépület 
szomszédságában egy 300 négyzetméteres wellnessrészleg épülne. A két részre 
osztott 50-es medencét és a jelenleg nyitott gyermekpancsolókat lefednék, hogy 
télen is használhassák a vendégek. A tetı alá hozott létesítmény elhúzható 
üvegfalakat kapna, így jó idıben nyáriasítható lenne. A második ütemben felújítanák 
a 33-as medencét és lelátóját. Ugyanez várna a néhány éve átadott 
termálmedencékre és az öltözıépületre is. 60 millióért egy hullámmedencét is 
beterveztek a csúszdás mellé. A kempinget sövénykerítéssel választanák le a 
strandról, és elbontanák a mostani bekötıutat a Kurca-parton is, helyére ugyanis 
fehérhomokos plázst álmodtak a tervezık. 
 
A fejlesztés kidolgozói szerint a beruházás révén Szentes újra versenyhelyzetbe 
kerülne a Cserkeszılı–Gyopáros–Mórahalom fürdıháromszögben, sıt megelızné 
konkurenseit. Ami az üzemeltetést illeti, jelenleg évi 26 milliós támogatást kap az 
üdülıközpont a várostól. Szentesen úgy számolnak, ha a tervek megvalósulnak, 5 év 
alatt támogatottból nyereséget termelı vállalkozássá fejlıdhet a strand és a 
kemping, még akkor is, ha évi 40 millióval – 180-ról 220 millióra – nıne az éves 
üzemeltetési költség. 
 
Jó volt a strandon az elsı félév 
 
Idén nagyobb bevételt ért el a strand az év elsı felében, mint 2008 azonos 
idıszakában, miközben a vendégforgalom azonos volt. Több bérlet fogyott, a kabinok 
kihasználtsága viszont csökkent: júniusban 64-bıl 14 üresen állt. Az üdülıházak 
vendégforgalma is nıtt tavalyhoz képest, a kempinget viszont kevesebben látogatták. 
Az üdülıközponthoz tartozó teniszpályákat is jóval kevesebben használták, mint 2008 
elsı felében.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2114024



  

2. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2114024


