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Sportmentes hétfık a csongrádi strandon
BÍRÓ DÁNIEL
2009.09.18. 11:02

Csongrád - Hétfınként egy medencét meg kell hagyni a fürdızıknek – így döntött
a csongrádi strand vezetése. Szentesen egyetlen napra sem lehet számőzni a
sportot az uszodából – inkább meghosszabbították a nyitva tartást.
Nemcsak Hódmezıvásárhelyen, Csongrádon és
Szentesen is gondot okoz, hogy az igényekhez képest
kevés a vízfelület a strandokon. Vásárhelyen az
úszásórára járó gyerekek számára szőkös a hely, a
Gyarmati-uszoda szeptember 22-éig tartó karbantartása
után viszont oldódhat a helyzet. Csongrádon a
fürdızıknek nem marad vízfelület a két medencében,
mert úszásoktatást vagy vízilabdaedzést tartanak.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
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– Más célra is kellenek a medencék, ezért úgy
Milyen a legutóbbi hírlevél?
döntöttünk, hogy hétfınként sportmentes napot
vezetünk be az egyik medencében – mondta lapunknak
Balogh Pál. A Dob utcai létesítményt mőködtetı víz és kommunális kft. ügyvezetıje
hozzátette, sokan munka után jönnek le úszni, de nem találnak maguknak helyet,
ezért az új hetirend. Megtudtuk azt is, jövı hétfın a nagymedencét sem lehet majd
használni, mert leeresztik belıle a vizet.
Szentesen még szorosabb a medencebeosztás, ezért ısztıl megnyújtották a nyitva
tartást. Korábban október elején-közepén engedték le az 50 méteres medence vizét,
idén viszont másképp döntött az üdülıközpont vezetése: a 77 éves betonteknıt
hétvége óta nem használhatják a fürdızık. A hajnali úszók viszont már 5 órától vízbe
szállhatnak a tanmedencében, délelıtt iskolai úszásórák következnek, ezért csak egykét pálya marad szabadon. Délután 2-tıl este 7-ig úszóedzések miatt foglaltak a
pályák, utána viszont még fél 10-ig nyitva a tanmedence. A 33-as medence csak a déli
órákban, fél 1 és fél 3 között tud fogadni fürdızıket, a nap többi részében 9
utánpótlás és 2 felnıtt vízilabdacsapat edz itt.
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