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Úszógumis óvodások taposták 
a vizet, nyugdíjasok tempóz-
tak a nagymedencében; egyre-
másra jöttek a nyitva tartásról, 
jegyárakról, bérletvásárlási 
lehetõségrõl érdeklõdõk alig 
három órával az érdi uszoda 
hivatalos megnyitása után. 
Sportolók is bejelentkeztek 
már a délutáni órákra. Az elsõ 
délelõtt tapasztalatai alapján 
elmondható: nem lesz hiány 
az úszni vágyókból – ezt mi 
sem mutatja jobban, mint hogy 
elkeltek az elsõ bérletek is. 

– Múlt év végén negyvenöt-
ötven érdeklõdõ is volt, akik 
már akkor meg szerették volna 
venni az éves bérletet, de saj-
nos erre nem volt mód – újsá-
golta Zsirkai László, az Érdi 
Létesítmény Üzemeltetõ Kft. 
ügyvezetõ igazgatója, aki kör-

bekalauzolt az épületen. – Már 
most látható: a tizennyolc par-
kolóhely szûkös lesz, így a saját 
dolgozóink autói máshol állnak, 
hogy jusson hely a vendégek-
nek – fûzte hozzá. 

A ruhatár kapacitása azonban 
valószínûleg elég lesz: százhú-
szan tudják itt egyszerre elhe-
lyezni a ruháikat. Tanuszodáról 
lévén szó, nem lehet törülközõt, 
fürdõruhát kölcsönözni, úszó-
sapkát viszont igen, az úszni 
tanuló kicsik pedig kaphat-
nak úszógumit, illetve egyéb 
segédeszközöket. A tágas 
öltözõfülkék, igényes tusolók 
a ruhatár közelében helyezked-
nek el, úgy, hogy a medencék 
is rövid úton megközelíthetõk, 
akárcsak a szauna – ennek hasz-
nálatát a belépõ ára tartalmaz-
za. Van kondicionálóterem is, 

ezt viszont – nem lévén külön 
edzõ – csak engedéllyel, saját 
felelõsségre lehet használni 
– erre felirat is figyelmeztet, 
csakúgy, mint a szauna helyes 
használatára. 

– Kamerán figyelni tudjuk, 
mi történik a medencéknél, ha 
ne adj isten gond adódna, és 
természetesen kihangosítás is 
van, hogy a közérdekû beje-
lentéseket, esetleges figyel-
meztetéseket könnyebben meg 
lehessen tenni, de akár zenét 
is szolgáltathatunk – mutatott 
körbe Zsirkai László, aki úgy 
látja: ez a létesítmény áraiban 
felveszi a versenyt százhalom-
battai társával. – A közlekedés 
is nagyon jó, hiszen több busz 
is megáll, szinte az épület elõtt 
– tette hozzá. 

Az uszodában két medence 

van: egy 1,80 méter mély, 25 
méter hosszú és 11 méter szé-
les, illetve egy 11 méter hosszú, 
6 méter széles, 90 centiméter 
mély tanmedence. Elõbbi 27, 
utóbbi 32 Celsius-fokos. 

– A vízminõség kiváló, napi 
öt alkalommal mérjük a víz 
összetételét, hõmérsékletét. 
A kismedence vegyszerezé-
sére fokozottan odafigyelünk 
– magyarázta az igazgató, hoz-
zátéve: az itt dolgozó gépészek 
tapasztalt, sok éve a szakmában 
dolgozó munkatársak.

A délelõtti órákban a tanme-
dencében volt nagyobb a nyüzs-
gés: óvodás és iskolás csoportok 
váltották egymást. A legkisebbek 
boldog arccal taposták a vizet, 
úszógumiban lebegve a meden-
ce szélénél. Természetesen 
nemcsak óvodai, iskolai keretek 
közt tanulhatnak itt úszni a gye-
rekek: délutánonként az egyéni 
jelentkezõket várják – részle-
teket az uszoda honlapján, a 
www.erdiuszoda.info oldalon 
találhatnak az érdeklõdõk, ahol 
a jegy- és bérletárakról, a nyitva 
tartásról és a különbözõ progra-
mokról is tájékozódhatnak. 

A büfé az egyetlen olyan szol-
gáltatás, ami még nem elérhetõ. 
Tizenegyen jelentkeztek az üze-
meltetésre; a döntés hamarosan 
megszületik, és akkor a büfé is 
hamarosan megnyithat.

 Ádám Katalin

Jegy- és bérletárak:
Felnőtt:	 	 800,-
Nyugdíjas,	diák:	 	 600,-
Családi	jegy	
(2	gyerek,	két	felnőtt):		 2	400,-	
(+	gyerek:	400,-)
Kis	családi	jegy
(2	gyerek,	1	felnőtt):		 1	700,-
Felnőttbérlet	(10	alkalom):	 5	000,-
Éves	bérlet:	 	 45	000,-
Látogatói	jegy:	 	 200,-

Nyitva tartás:
Hétfő–szombat:	 06–21h-ig
Vasárnap:	 08–21h-ig

	 Telefon:	23/520-503

Már az elsõ nap nagy volt az érdeklõdés

Végre megnyílt az uszoda
Hétfõn megnyitotta kapuit a Szent László téri uszoda. A kismedencében már délelõtt 
egymást váltották a gyerekcsoportok, a nagymedencében nyugdíjasok tempóztak, 
délutánra pedig bejelentkeztek sportolók is. Az érdeklõdést mi sem mutatja jobban, 
mint az, hogy többen már decemberben éves bérletet szerettek volna vásárolni. 

A pénztárban mindenrõl részletes információt adnak
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A megfáradt úszókat oldalt székek várják

Táblák segítik a könnyebb tájékozódást

A szauna ára benne van a belépõben

aktuális

TAVASZI CSALÁDI MATINÉ 2010 
a Szepes Gyula Művelűdési Központban

Január 24., vasárnap 11 óra
HOLLE ANYÓ 
Zenés bábjáték a Fabula Bábszínház előadásában
Február 21., vasárnap 11 óra
GRYLLUS VILMOS 
MASZKABÁL
Március 7., vasárnap 11 óra
CSIRIBIRI  
HALÁSZ JUDIT gyermekkoncertje 
Április 11., vasárnap 11 óra
FURFANGOS CSUDADOKTOROK 
Zenés bábjáték a MASZK Bábszínpad előadásában
Május 16., vasárnap 11 órakor
KOLOMPOS GYERMEKNAP
A Kolompos együttes gyermeknapi koncertje
Belépőjegy: 800 Ft, családi jegy: 2400 Ft


