
Nincs még készen a szentesi 33-as medence 

Szentes - Nem várt nehézségek lassítják a 33 méteres medence felújítását. A 
többletköltségeket a város állja, de a tervek szerint július 2-án már versenyt 
rendeznek. 

Korábban beszámoltunk arról, hogy a szentesi 
üdülıközpont 33 méteres medencéje a gépészeti és 
esztétikai felújítás után június elején ismét 
használható lesz. Az áprilisban megkezdett 
munkálatok közben azonban nem várt nehézségek 
adódtak. 
 
– A tavaly ıszi klórgáz-koncentrációt az is okozta, 
hogy a vízfelület jóval a medence pereme alatt volt. 
Így ott, mint egy völgyben, megült az irritáló anyag – 
magyarázta Kocsis László megbízott igazgató annak 
kapcsán, hogy két sportolót mérgezés gyanújával 
kórházba kellett szállítani. – Ez a felújított medencében már nem fordulhat elı, a 
feszített víztükör egy szintben lesz a szegéllyel. Arra is kerestük a magyarázatot: 
miért billent meg a medence, és hol szivárog belıle a víz. A bajt feltehetıleg a 
fenéken, a dilatációs sávban az elöregedett szigetelés okozta. Ezt a kivitelezı 
kicseréli. A medencét úgy szigetelik le teljes egészében, hogy kis furatokon át 
speciális anyagot juttatnak a beton mögé, amely kitölti a vízszivárgás miatt 
esetlegesen keletkezett üregeket. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A megbízott ügyvezetı beszámolt arról, hogy a 33-as melletti régi tusoló alatt is 
üreget találtak, ezért annak kijavítása is nem várt feladatot adott a kivitelezınek. 
Új, mobil rajtkövekre is szükség lesz, hiszen a megemelt vízszint miatt a régiek már 
nem felelnek meg a szabványnak. – Úszóversenyek zajlanak itt, és az elıírás szerint 
az ugrókı teteje nem lehet 50 centiméternél közelebb a vízhez – magyarázta Kocsis 
László. – Az új betonperemet festeni szerettük volna, de késıbb az esztétikum miatt 
a burkolás mellett döntöttünk. A munkálatok rendben zajlanak, de szorít az idı. 
Ahhoz, hogy a július 2-ára tervezett szenior úszóversenyt megrendezhessük, 20-ára 
fel kell tölteni a medencét. 
 
A felújítás az elızetes tervek szerint 25 millióba került volna, az önkormányzat 
azonban finanszírozza a 10–15 milliós többletköltséget.  

Kijavítják a dilatációs sávot is. Fotó: Králik Emese

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Hat napja keresik a családapát
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Búcsú Mádl Ferenctıl

Építik a szabadtéri nézıterét

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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