
LEN-kupára készül a szentesi strand 

Szentes - Részben a családoknak, részben a LEN-kupa részvevıit szeretnék 
kiszolgálni a szentesi uszoda üzemeltetıi, akik a napokban adnak új arculatot a 
strandnak. 

Tavaly októberben a szentesi strand azért került a 
médiaérdeklıdés középpontjába, mert két serdülı 
sportoló kórházba került a fertıtlenítıszer elégtelen 
keveredése miatt. Azóta ezt a problémát orvosolták, 
hasonló eset már nem fordulhat elı, mondta az 
üdülıközpont nyáron kinevezett vezetıje, Szőcs 
Szabolcs. 
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Esztétikusabb látvány fogadja a látogatókat, ha elkészülnek a kupola tisztításával.  
A szerzı felvétele
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Nemrég került kupola a medencék fölé, a vegyszeradagolás, -keringetés 
kifogástalanul mőködik. Attól nem kell tartani, hogy a klór megreked a zárt térben, 
betartjuk az elıírt határértékeket – magyarázta. Folyamatosan zajlanak a 
költségkímélı változások, amelyek a közönség kényelmét szolgálják: rásegítenek a 
kupola alatt a hımérséklet-szabályozásra, kicsinosították a szaunát, és egy 
infraszaunát is kialakítottak. A családokat a december 4-i Mikulás-egészségnapra 
várják, ahol vízhez kötıdı vetélkedıkön vehetnek részt kicsik és nagyok. 
 
– A sátrat egy évtizede használjuk, így már aktuálissá vált a tisztítása, amelyet a 
napokban végez egy szakértı vállalkozás. Speciális vegyszert használnak, a ponyva 
szinte megfiatalodik a kezelés után. A munkálatokkal részben a sportolók és a 
fürdıvendégek kedvében szerettünk volna járni, részben pedig méltó megjelenéssel 
kívántuk várni a hétvégi LEN-kupa résztvevıit – fogalmazott. Ismert: a nemzetközi 
viadal csoportküzdelmeit Szentesen rendezik a Zenta, a Patrasz és az Uralocska 
részvételével.  
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