
Feszített víztükör a szentesi medencének 

Szentes - Tavasszal másfél-két hónapra le kell zárni a szentesi uszoda 33 méteres 
medencéjét, ha az önkormányzat jövı pénteken rábólint az átalakításhoz 
szükséges 25 millió forint biztosítására. Az üdülıközpont ügyvezetıi posztjára 
pályázatot írnak ki. 

Feszített víztükrő medencét kapnak vissza a 
szentesiek, amennyiben a képviselı-testület jövı 
pénteken megszavazza azt az elıterjesztést, hogy a 
város mintegy 25 millió forintot különítsen el az 
uszoda 33 méteres medencéjének átalakítására. 
Ismert, hogy októberben vegyi mérgezés miatt több 
vízilabdás is rosszul lett a sátor alatt. Ezért a 
tisztiorvosi szolgálat elıbb lezáratta a 
sportmedencét, majd azzal a feltétellel, hogy töltı-
ürítı üzemmódra térnek át, heti 4 napos 
mőködtetésre ideiglenes engedélyt adott ki, ami 
január végén lejár. Az ÁNTSZ szentesi 
kirendeltségének vezetıje, Tóth Gábor lapunk érdeklıdésére elmondta, a strandot 
mőködtetı társaságnak kérelmeznie kell az engedély meghosszabbítását. Hozzátette, 
átolvasták és véleményezték a hozzájuk eljuttatott mőszaki terveket, ezek alapján 
nem lesz akadálya, hogy visszaálljon a régi rend. 
 
Arra, hogy milyen mőszaki megoldás tudná garantálni a fürdızık és sportolók 
biztonságát, több változat készült. Szó volt 20–25 és 200 milliós beruházásról, de 
utóbbinak jelen gazdasági helyzetben nincs realitása. Tegnap Szőcs Lajos 
alpolgármester lapunknak elárulta, a legközelebbi testületi ülésen dönthetnek a 
városatyák a 33-as sorsáról. Ha biztosítják a költségek fedezetét, kiírják a 
közbeszerzést. Ha egyszerősített eljárás lesz, gyorsan döntés születhet, de ha nem, 
akkor hónapokig eltarthat a versenyeztetés. Az átalakítás legalább 6–8 hetet fog 
igénybe venni. Ezalatt kibıvítik a vízforgató rendszert, felújítják a medence 
hidraulikáját, automatikus vegyszeradagolót építenek be, és a vízszintet is 
megemelik. 
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Azt is megtudtuk, hogy miután decemberben – január végi hatállyal – lemondott 
ügyvezetıi tisztségérıl Deák Albert, az önkormányzat pályázatot ír ki a posztra. Amíg 
nem dıl el, ki lesz az utód, megbízott vezetı irányítja az üdülıközpont nonprofit 
kft.-t. Hogy kit kérnek föl erre a feladatra, arról az alpolgármester nem kívánt 
nyilatkozni, de információink szerint valamelyik városi cég vagy intézmény vezetıje 
lehet a befutó. 
 
Új sátor a gyógyfürdıben 
 
Új sátortetıt kapott a szentesi gyógyfürdı külsı medencéje. A 4 millió forintos 
beruházás egyik felét a fürdıt mőködtetı kórház, a másikat a helyi önkormányzat 
fedezte. A kupolatér kismedencéi új burkolatot és vízköpıket kaptak. Erre 800 ezer 
forintot költött az intézmény, a támogatást a megyei önkormányzat pályázatán 
nyerték, a 20 százalékos önerıt Szentes biztosította. Arról is megállapodás született 
a kórház és a város között, hogy az önkormányzat 4 évre elıfinanszírozza Szentes 
óvodásainak úszásoktatását.  

A sportolók hónapokig nem edzhetnek a ligeti uszoda 33-as medencéjében, ha megkezdıdik az átalakítás.  
A szerzı felvétele
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