
  

Újra tárgyalnak a kalandparkról 

Szentes - Harmadszor is nekifut a kalandparkprojekt elıkészítésének a szentesi 
képviselı-testület: október 30-án újra zárt ülésen tárgyalnak a 2,5 milliárdos 
beruházásról. Az uszodafejlesztésnél is változtak a tervek. 

Egy nyílt és egy zárt ülésen már tárgyalt a szentesi 
képviselı-testület arról a beruházásról, amely a Vecseri 
foki üres területet és az egykori úttörıházat 
hasznosítaná. Beszámoltunk róla, hogy Baranyi Sándor, 
a Szeviép-csoport egyik meghatározó tulajdonosa egy 
vállalkozása révén ajánlatot tett az önkormányzatnak, 
hogy a Kurca-parti földdarabon kalandparkot, az 
egykori úttörıháznál pedig szállodát építene mintegy 
2,5 milliárd forintos beruházással. A Complex-99 Kft. 
2,5 hektáron két tucat attrakciót – köztük kötélpályát, 
óriáshintát, függıhidat és mászófalat – alakítana ki. 
Mindezt saját erıbıl és pályázati forrásokból 
valósítanák meg. A városnak csak a területeket kellene biztosítania, de idıben, mert 
szorít a pályázati határidı. 
 
Az október 16-i ülésén már elfogadta a bérleti szerzıdés tervezetét az önkormányzat, 
de úgy tudjuk, a zárt tanácskozáson olyan módosítások kerültek be a többször 
egyeztetett szövegbe, amelyekre nem tudott reagálni a beruházó, lévén, hogy ott 
sem lehetett a tanácsteremben. Hogy el ne ússzon a hajó, s vele a nagyszabású 
turisztikai beruházás, október 30-án megint napirendre tőzik a témát. Zárt ülésre 
hivatkozva Szirbik Imre polgármester nem kívánta elárulni, miért nem nyilvánosan 
vitatják meg a kérdést, amivel október elsı felében több bizottság is nyílt ülésen 
foglalkozott. Csak annyit mondott a város elsı embere, minden remény megvan arra, 
hogy mindkét fél számára elınyös megállapodás szülessen. 
 
Szintén október 30-án tehet pontot az uszodafejlesztési tervekkel kapcsolatos vitákra 
a testület. Az átdolgozott projekt legfontosabb módosítása, hogy az 50 méteres 
medence helyére – a Kurca felıli oldalon – élménymedence és – a büfék felıl – egy 33-
szor 25 méteres sportmedence épülne. Ezek és a napozó mellé tervezett 
wellnessrészleg, valamint a már meglévı gyerekpancsoló egy tetı alá kerülne. A 
fedett komplexum oldalról üvegfalakat kapna. Az áttervezés eredménye, hogy a 
strand egyetlen platánfáját sem kellene kivágni a beruházás miatt.  

BÍRÓ DÁNIEL

2009.10.24. 06:42

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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