
Tisza helyett a fürdıt választották Szentesen 

Szentes - Az árhullámok elúsztatták az idei tiszai szezont Szentesen és 
Csongrádon, a két város strandjai viszont jó idényt zárnak. A Kurca-parti 
üdülıközpont 100 ezerrel több látogatót fogadott januártól augusztus végéig, 
mint az elızı év hasonló idıszakában. 

Ami keresztbe tett a csongrádi Körös-torok 
vállalkozóinak, az nem kevés hasznot hozott a 
szentesi üdülıközpontnak ezen a nyáron. Mindkét 
város évtizedek óta áldoz a tiszai szabad strandok 
fenntartására, 2010-ben viszont ebben nem volt 
köszönet. Csongrádon a tervezettnél jóval nagyobb 
összeget költöttek a Körös-toroki üdülıterület 
rendezésére. Az egymást érı árhullámok miatt az 
iszaptalanítást, illetve a konténeres mellékhelyiségek 
be- és kiszállítását meg kellett ismételni, ugyanakkor 
a parkoló- és a területhasználati díjakból 
jelentéktelen bevétel keletkezett. Szentesen 700 
ezer forintot fordítottak a tiszai strand gondozására, de alig látogatták a nyár 
túlnyomó részében a vendégek az eláztatott Partfürdıt.  
 
– Náluk naponta – a sportolókon kívül – 230 vendég fordult meg, hétvégéken pedig 
volt olyan nap, hogy 500-an vásároltak belépıt – mondta lapunknak Balogh Pál, a 
csongrádi strandfürdıt üzemeltetı önkormányzati társaság ügyvezetıje. Az adatok 
egyértelmően mutatják, hogy ha szárazra kerül a Körös-toroki homokpad, szinte csak 
sportolók látogatják a Dob utcai fürdıt. Csak összehasonlításképpen: amíg 2007-ben a 
nyári hónapokban havi 4000 vendéget fogadott a strand, idén júliusban és 
augusztusban ez a szám megközelítette a havi 7000-et. Ugyanakkor a mőködési 
költségek jelentısen nem változtak. Balogh Pál annyit még hozzátett, hogy idén 
vendégül látták a veterán autós találkozó résztvevıit, ami tovább bıvítette a fürdı 
vendégkörét.  
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– Augusztus végéig az elızı év azonos idıszakához képest 100 ezerrel több, összesen 
260 ezer fürdıvendég látogatott el hozzánk, ami már jócskán meghaladja a tavalyi 
egész éves látogatószámot – nyilatkozta lapunknak Deák Albert. Áttörést az jelentett, 
hogy javultak a szentesi ligeti strand tárgyi feltételei: kerti bútorokat és 
napozóágyakat helyeztek ki, gyermekmegırzı mőködött, valamint ingyenesen 
használhatták a wifit az internetezı vendégek. Emellett bıvült a programválaszték, 
illetve nem kevés hozadéka lehetett annak, hogy a térség televíziója, a Civil Tv nap 
mint nap a medencék partjáról sugározta reggeli élı adását és péntek esti mősorát. A 
Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. ügyvezetıje szerint a növekvı 
vendégforgalomnak köszönhetıen az év végére a tervezetthez képest jobb eredményt 
érhet el a társaság. 
 
Mártély zöldbe borult a nyáron 
 
Nem csupán a tiszai árhullámok, de a védett rucaöröm és békelencse miatt sem – 
amely hatalmas vízfelületet borított be – lehetett idén fürödni a mártélyi holtágban. 
A városellátó kft. munkatársai július óta dolgoznak az üdülıterület megtisztításán, de 
a munkálatok a becslések szerint október végéig is eltartanak.  

A múlt hétvégi családi sportnapon is sokan búcsúztatták a nyarat a szentesi üdülıközpontban.  
Fotó: Veréb Simon
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