
Úttörıházból szálloda lehet a szentesi ligetben 

Szentes - Közelebb került a megvalósításhoz a Kurca-parti kalandpark terve és a 
volt szentesi úttörıház szállodává alakítása, miután az érintett cégek aláírták a 
támogatási szerzıdéseket. A meseparkkal együtt összesen 1,8 milliárdos 
fejlesztéshez beruházó partnert keresnek az ötletgazdák. 

Újabb lépés történt Szentes legnagyobb 
idegenforgalmi fejlesztése ügyében az elmúlt 
hónapban. Korábban beszámoltunk róla, hogy három 
beruházási ötlet is uniós támogatást kapott. Még 
májusban határoztak úgy, hogy a volt szentesi 
úttörıház szállodává alakítását – 36 százalék 
arányban – 289 millió forinttal, egy mesepark és egy 
kalandpark kialakítását pedig – 50 és 49 százalékos 
arányban – összesen 449 millió forinttal támogatnák. 
A jó hírek után hosszú csend következett, amit 
október derekán azzal törtek meg az érintett 
társaságok, hogy a szálloda és a kalandpark 
tekintetében aláírták a támogatási szerzıdéseket. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
honlapján fellelhetı adatok szerint a fejlesztések tervezett kezdete 2011 áprilisa, a 
hotelprojektet 2012 tavaszára, a kalandpark kialakítását pedig 2011 végére kellene 
befejezni. 
 
A szállodára és a meseparkra a Baranyi Sándor érdekeltségébe tartozó Complex-99 
Kft. nyert támogatást. A Szeviép-csoport korábbi résztulajdonosát szerettük volna 
megkérdezni, milyen tervei vannak Szentesen, és arra is kíváncsiak voltunk, a 
meseparkról szóló támogatási szerzıdést miért nem írták alá, de nem sikerült 
elérnünk az üzletembert. Más forrásból viszont úgy értesültünk, hamarosan a 
fejlesztési csomag harmadik pillérje, vagyis a mesepark ügye is sínre kerül, arról is 
megkötik a támogatási megállapodást. 
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Egyelıre hiányzik az összesen 1,8 milliárdos beruházás önereje, az induláshoz hitelt 
kell szerezni. Úgy értesültünk, tavasszal szakítópróbát jelent majd a 
hitelfinanszírozás kérdése. Információink szerint a tulajdonos értékesíteni szeretné a 
támogatást nyert Complex-99 Kft.-t, vagy legalábbis partnert vonna be a pénzügyi 
alapok megteremtéséhez. Erre csak úgy van esély, ha mindhárom fejlesztés 
megvalósul, mert csak együtt képeznek jelentıs, profitot teremtı értéket. 
 
A Kurca-parti kalandpark megépítésére az L-Direct Kft. nyert támogatást, amely 
Bertók Róbert nevéhez köthetı. A rendezvényszervezéssel is foglalkozó szentesi 
sportember lapunknak megerısítette, viszik tovább a projektet, amelynek 
tisztázatlan részleteit lesz idejük jövı tavaszig kidolgozni. 
 
75 milliós bevétel a városnak 
 
A 44 szobásra tervezett szálloda és a mintegy 2,5 hektáros mese- és kalandpark 75 
milliós bevételt jelenthet a szentesi önkormányzatnak, ha az érintett ingatlanok 
gazdát cserélnek. A volt úttörıház épülete nyártól mindenképpen kiürül, hiszen az itt 
mőködı családsegítı központ az Ady Endre utcára, az egykor iskolai kollégiumként 
szolgáló épületbe költözik, amit most újítanak föl és alakítanak át mintegy 130 millió 
forintból.  
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