Szeged - delmagyar.hu

1. oldal, összesen: 2

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

Petıfi Szálló: a remény hal meg utoljára
KRÁLIK EMESE - DÉLVILÁG NAPILAP
2011.11.12. 09:00

Szentes - Ismét felkapta az országos média a szentesi Petıfi Szálló ügyét. A
részletekrıl csak annyit tudni: az érdekeltek kölcsönösen perelik egymást, a
város új lehetıségek után kutat.
Hírlevél feliratkozás
Vörös posztót lebegtet, esetleg bicskát nyitogat a
zsebekben az, aki manapság szóba hozza Szentesen a
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
Petıfi Szálló ügyét. A hányatott sorsú épületet,
amelyben megerısítem a
amelyet már a 90-es évek elején rendbe akart hozni
feliratkozást.
az akkori tulajdonosa, a város hosszas huzavona után
név
2006-ban szerezte vissza a Budalakk Konzorciumtól.
Akkor úgy tőnt: az öt-, késıbb már csak négycsillagos
e-mail cím
komplexumnak induló, 4 milliárdos projekt
OK
kivitelezéséhez megtalálta az ideális befektetıt a
Pendola Kft. „személyében". A szentesiek utoljára
Milyen a legutóbbi hírlevél?
2007 novemberében egy nyílt nap keretében
nézhettek szét a romjaiban is impozáns épületben,
majd a Petıfit munkaterületté nyilvánították, és hozzákezdtek a bontáshoz. Sokkal
tovább ennél nem is jutottak, holott az eredeti tervek szerint már az elsı
vendégeknek kellene ejtızniük a luxushotelben. A Pendola közben a Lama Plus Kft.
tanácsadó céget bízta meg azzal, hogy keressen kivitelezıt. 2010 nyarán a
munkálatok elvégzésére az Arcadom Zrt.-t szerzıdtették, amely nem sokkal késıbb
felvonult a területre. Szentesen ismét felcsillant a remény, ám a kezdeti mozgolódás
után a biztonsági ırön kívül más alkalmazottat nem láthattak az arra járók. Ahogy a
hónapok teltek, elıbb a Pendola, majd az Arcadom molinója is lekerült a málladozó
homlokzatról. Hogy miért nem árulnak már egy gyékényen, arra az elmúlt hónapok
eseményei adnak magyarázatot. Amint azt az index.hu internetes portál megírta: a
Lama Plus követelné a jutalékát az Arcadomtól, a kért összeget viszont sokallja a zrt.
A két gazdasági szereplı – egyelıre nem tudni, jogos vagy vélt okok miatt –
kölcsönösen beperelte egymást, illetve a Pendola Szentes projektcéget. A helyzetet
tovább színesíti, hogy a Pendola fiktív számlázás gyanújával az adóhatóságnál
jelentette fel a Demján Sándor érdekeltségébe tartozó Arcadomot. A peres ügyekrıl
egyelıre mindössze annyit tudni, hogy folyamatban vannak. Bizonyára ez az oka
annak is, hogy levélben feltett kérdéseinkre sem az Arcadom, sem a Lama Plusz nem
reagált.

Az nem vitás, hogy a jogi ingyencirkusz vesztese Szentes, hiszen a város vezetése és
lakosai is egyaránt azt szeretnék: készüljön el végre a Petıfi – amely olykor a
politikai szurkapiszka eszközévé is avanzsál a kisvárosban. A helybeliek tudni vélik,
hogy a város más irányban is keresgél. A médiában zajló történet pedig már nem is a
szállodáról szól, kommentált Szirbik Imre polgármester.
– A sajtónyilvánosság a két óriáscég perébıl adódik – vélte a város elsı embere. – A
hír igaz: az a célunk, hogy felépüljön a szálloda, ezért képbe került egy külföldi
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befektetı, amellyel már több tárgyalást folytattunk. A részletekrıl tavasznál
hamarabb nem adhatunk tájékoztatást.
A rovat legfrissebb cikkei
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