
Klórmérgezést kapott két pólós Szentesen 

Szentes - Két szentesi vízilabdás fiú került kórházba klórmérgezés miatt vasárnap 
este. Tegnap kiengedték ıket, de az ÁNTSZ lezáratta az uszoda 33-as 
medencéjét. Úgy tudjuk, új vízforgató kell, aminek beszerzése hónapokba telhet. 

Már jól vannak, ezért hazaengedték azt a két 
szentesi vízilabdás fiút, akit vasárnap este utánpótlás 
bajnoki mérkızésük után kellett beszállítani a 
szentesi kórházba. Kollégiumi nevelıtanáruk hívta ki 
az ügyeletet a pólósokhoz, akik szüntelenül 
köhögtek, folyt az orruk, és a szemük is könnyezett. – 
Fulladtam, annyira rosszul voltam, amikor behoztak. 
Két injekciót kaptam, de csak reggelre javult az 
állapotom – mondta lapunknak Jenovai Tamás, az 
egyik fiatal sportoló. 
 
Az ügyeletes orvos a mentıket riasztotta, ık pedig a 
gyermekosztályra vitték a két fiatalt. 
 

 
– Mivel még nem tudjuk, pontosan milyen vegyi anyag okozta a roppant kellemetlen 
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Jenovai Tamásért és csapattársáért, Szécsi Bálintért edzıjük, Kocsis István (középen) ment 
tegnap a kórházba. A szerzı felvétele
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tüneteket, csak feltételezni lehet, hogy klór irritálta a vízilabdások kötı- és 
nyálkahártyáját, illetve a tüdejüket – nyilatkozta lapunknak Gyenes Ágota. A kórház 
orvos igazgatója hozzátette, a tisztiorvosi szolgálat vizsgálata deríti ki, mi miatt 
lettek rosszul hétvégén a sportolók, akiket elláttak, és megfigyelésre éjszakára is 
bent tartottak. 
Nem ık voltak az egyetlenek, akik rosszul lettek a meccs után. Információink szerint 
csapattársaik, az ellenfél játékosai és még a játékvezetık is panaszkodtak a sátoros 
medence rossz levegıjére. Többen csak tegnap reggel fordultak orvoshoz. 
 
Az ÁNTSZ-nek a kórházból szóltak a mérgezés miatt. Tegnap délelıtt méréseket 
végeztek a tisztiorvosi szolgálat szakemberei a 33 méteres medencénél, majd – 
ideiglenesen – lezáratták azt. – Bármikor megismétlıdhet a probléma, ezért egészen 
addig, amíg a mőszaki hibát ki nem küszöbölik, lakat marad a medencén – szögezte le 
lapunknak Tóth Gábor, a szolgálat szentesi kirendeltségének vezetıje. 
 

 
A 33 méteres medencére múlt héten húzták föl a sátortetıt, a vendégek és a 
sportolók péntek óta használhatják. – Semmilyen gond nem volt a hétvégén, nem 
panaszkodtak a látogatóink. A mi ellenırzésünk és a szakhatóság mérései is azt 
mutatták ki, hogy a medence vizének klórtartalma határértéken belül volt. A 
problémát a már korszerőtlen vízforgató okozza, ami képtelen az elıírásoknak 
megfelelıen naponta többször átmozgatni a vizet, így a lassú vízforgás miatt a 
fertıtlenítı anyagok nem tudnak megfelelıen elkeveredni. A vízilabdások keverték 
fel ezt a vizet, és ennek a páráját lélegezték be a mérkızés alatt, attól lettek rosszul 

Hónapokig lakat maradhat a 33-as medencén. A szerzı felvétele
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– mondta lapunknak Deák Albert. A Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
szerint hónapokba telhet, míg legyártják és beszerelik az új vízforgatót, ami 25 millió 
forintba kerül.  
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