
  

Hotel épül a szentesi családsegítı helyén 

Szentes - Hamarosan megkezdıdik a szentesi családsegítı központ új 
telephelyének kialakítása az Ady Endre utcában. A pályázat szerint ráérnének 
jövıre költözködni, de lehet, hogy sietni kell: az úttörıházat hotellé építené át a 
Szeviép-csoport egyik tulajdonosa. 

92 millió forint támogatást nyert Szentes arra, hogy 
új telephelyet alakítson ki a családsegítı központnak. 
Eddig az intézmény a Széchenyi ligetnél, az egykor 
gázfürdınek épült, késıbb úttörıházként használt 
ingatlanban mőködött. Utóbbi épület idegenforgalmi 
hasznosításáról többször tárgyalt a képviselı-
testület, ezért kapóra jött az az uniós pályázat, 
amely lehetıséget biztosított a költözködésre. 
 
Tavaly decemberben született meg a támogatói 
döntés, de szerzıdést még nem kötöttek a felek, a 
közbeszerzés viszont folyamatban van. Az Ady Endre 
utcai – korábban általános iskolai kollégiumként mőködı – épület korszerősítésére a 
Norvég-alapból is nyert némi forrást Szentes, így összesen közel 130 millió forint 
használható fel. A felújítás során kicserélik a nyílászárókat, modernizálják a főtési 
rendszert, hıszigetelést kap a homlokzat, átépítik az udvart és a belsı tereket, 
bebútorozzák az intézményt, és informatikai gépparkját is bıvítik. Ha minden 
zökkenımentes lesz, május derekán elkezdıdhet a kivitelezés. A pályázat szerint a 
családsegítık ráérnek 2011 derekán elköltözni a volt úttörıházból, de lehet, hogy egy 
másik beruházás miatt átmeneti helyre kényszerülnek, amíg el nem készül új 
otthonuk. 
 
Mint arról korábban beszámoltunk, a Szeviép-csoport egyik tulajdonosának, Baranyi 
Sándornak az érdekeltségébe tartozó Complex-99 Kft. hotellé alakítaná át a Kurca-
parti úttörıházat. Úgy tudjuk, hogy a 800 milliós fejlesztéshez pályázati forrást 
szeretne nyerni a beruházó. A pályázatot már befogadták, eredmény április végén 
várható. Ha nyernek, a volt gızfürdı átépítése csak akkor kezdıdhet el idén, ha a 
város kiüríti az épületet.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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