
Felkapott lett idén a tiszai strand Szentesen 

Szentes - A szezon kezdete óta annyian keresték fel a tiszai szabad strandot 
Szentesen, mint az elmúlt 3–4 évben összesen. Mindez felszínre hozta a partfürdı 
hiányosságait is: a vécék és a homokföveny problémáját nem lehet a bevételekbıl 
megoldani. 

Bizonyára a júliusi hıség, a kedvezı vízállás és a 
strandbelépık drágulása is szerepet játszott abban, 
hogy idén nyáron megint felfedezték a szentesiek a 
város tiszai szabad strandját, amit nagy melegben 
naponta akár 3–400 fürdızı is felkeresett az utóbbi 
hetekben. A nagyobb látogatottság azonban felszínre 
hozta a partfürdı hiányosságait is. A legfontosabb a 
homok hiánya. Néhány éve a gáton épített 
kerékpárúthoz szállították el a föveny homokját, és ezt 
azóta sem pótolták. 
 
A hiányzó homok helyett felrotált agyagra, iszapra 
teríthetik törülközıjüket a vendégek, ha közvetlenül a vízparton nem marad nekik 
hely. A vécék állapota is hagy kívánni valót maga után. Nem csoda, hisz 
feltakaríthatatlanok. 
 

 
– Ez a nyár bebizonyította, lenne bíztató jövıje ennek az üdülıterületnek, ha kicsit 
jobban odafigyelnének rá – mondta lapunknak László Gábor. A büfés szerint nagyon 
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Kánikulában naponta 3–400-an fürdıznek Szentes tiszai szabad strandján.  
Fotó: Bíró Dániel
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sok vízitúrázó megállt Szentesen, de mivel nem talált rendezett sátorhelyeket, 
továbbment. Úgy véli, ha pingpongasztalt, kısakkot, illetve focikaput helyeznének ki, 
újabb kikapcsolódási lehetıség nyílna a látogatók elıtt. László Gábor megjegyezte, a 
strandhoz vezetı „tengelytörı" utat is rendbe kellene tenni. 
 
– Nem egészen 3 millió forint bevételünk származik a tiszai területrıl, de ez messze 
nem elég az üzemeltetéshez – mondta a tiszai strandot mőködtetı városellátó 
intézmény felelıse. Kiss Ferenc felsorolta: az úszómesterek, a kapuszolgálat, a 
vízmintavételek, a közvilágítás, a szennyvízszállítás és a gallyazás jelenti a legtöbb 
kiadást. Csak bérre és járulékokra – a két vízimentı és a két kapuır esetében – 
mintegy másfél milliót költenek a három nyári hónapban. Idén kibetonozták a tusolót, 
és új mentıcsónakot vettek. A vécék korszerősítésére terv készült, de nincs rá anyagi 
fedezet. A homokpótlás kapcsán Kiss Ferenc azt mondta, hiába terítenének le sok 
pénzért új réteget, egy magasabb víz elsodorná, vagy iszapot rakna rá a folyó.  
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