Szeged - delmagyar.hu

1. oldal, összesen: 2

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

Nagy a csend a szentesi Petıfi Szálló körül
BÍRÓ DÁNIEL
2010.07.28. 06:59

Szentes - Júliusra ígérte Zsohár Árpád, egyelıre azonban nem kezdte meg a Petıfi
Szálló felújítását a Pendola-Szentes Kft. Megkérdeztük, mi az oka a késésnek, de
a vállalkozó nem kívánt nyilatkozni.
Júliusban beindulhat a kivitelezés – ígérte Zsohár
Árpád a szentesi önkormányzat képviselıtestületének májusi, nyílt ülésén, egyelıre azonban
nincs mozgás a Petıfi Szálló körül. Az utcafronton
már nem éktelenkednek törmelékkupacok, a szálloda
udvarának egyik felén viszont még rengeteg sitt áll
halmokban, azokat fel is verte már a gaz. A hotel
Petıfi utcai sarkán tegnap árkot ástak éppen, de ez
nem a sokat emlegetett közmőalagút, csupán a
városellátó dolgozik a Kossuth utca felújításán:
csöveket vezetnek át az úttest alatt.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

A beígért startot fokozott várakozás kíséri Szentesen. Nem csupán a beruházás
többéves elıkészítése miatt, hanem azért is, mert a szállodafelújításra alapított
projektcég, a Pendola-Szentes Kft. többségi tulajdonosa, Zsohár Árpád márciusban
arra kérte a városvezetést, a település adjon hitelt, hogy még idén
megkezdıdhessenek a rekonstrukciós munkálatok. A képviselı-testület 50 millió
forintos hitelkeretet szavazott meg, amit tagi kölcsönként októberig használhat fel a
beruházó. Szirbik Imre polgármestertıl úgy értesült lapunk, hogy ebbıl már 30 milliót
felhasznált a társaság. A fent említett májusi ülésen – a jegyzıkönyv szerint – azt is
mondta Zsohár, hogy az önkormányzat anyagi segítsége nagyban elırelendítette a
projekt kivitelezését. A testület elıtt úgy nyilatkozott az üzletember, hogy három
kivitelezı versenyez a megbízásért, ami az alap megerısítésével és a közmőalagút
kiépítésével kezdıdne. Hozzátette, utóbbi és a „koporsófödém" kiviteli tervei június
elejére elkészülnek.
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Gazos sitthalom a hotel udvarán.
A szerzı felvétele

Akkor üzleti titokra hivatkozva nem árulta el, melyik pénzintézethez adtak be
hitelkérelmet, de a június végi szentesi képviselı-testületi ülésen a város elsı
embere elszólta magát. Szirbik Imre a Magyar Fejlesztési Bankot (MFB) nevezte meg.
Tegnap megkerestük az MFB-t, ahol Nyiri János kommunikációs vezetı közölte:
nincsen olyan hitelkérelem a banki rendszerben, amely a Petıfi Szállóhoz, illetve a
Pendolához köthetı.
Bizonyára lökést adna az ügynek, ha kedvezıen bírálnák el a hotelfelújításra beadott
uniós pályázatot, de míg a volt úttörıház szállodává alakítására már májusban
megszavazta a 289 millió forintos támogatást a bírálótestület, a Pendola-Szentes Kft.
beadványának sorsáról nincs hír.
Felhívtuk Zsohár Árpádot, hogy megkérdezzük, miért nem kezdıdött még el a
kivitelezés, és arra is kíváncsiak voltunk, mely pénzintézetektıl remél forrást, ha
nem az MFB-hez nyújtottak be hitelkérelmet. Az üzletember közölte: nem kíván
nyilatkozni lapunknak.
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