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Termálkutat fúratna Szentes
BÍRÓ DÁNIEL
2009.05.09. 16:00

Szentes - Új termálkutat fúrna, hogy a közintézmények túlnyomó részét
termálenergiával főthesse a szentesi önkormányzat. A 750 milliós fejlesztés rövid
távon nem hozna számottevı megtakarítást, de jelentısen csökkenne a város
gázfüggısége és a légszennyezés.
Két pályázatot nyújt be Szentes július elsejéig a városi
távhırendszer bıvítése érdekében. Arról már régóta
szó van, hogy szükség lenne egy új termálkútra, amely
az uszoda medencéit látná el meleg vízzel, de ennél
jóval messzebbre merészkedtek az elképzelés
kidolgozói. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthon
területén fúrt kút egyrészt a fenti célt is szolgálná, de
elsısorban arra lenne hivatott, hogy hıenergiával lássa
el az otthont, a Szentes-Víz Kft. közeli irodaházát, a
távhırendszer Kurca-parti főtımővét, de a Kontaset
cég telephelyét is rá lehetne csatlakoztatni erre a
hálózatra.

Hírlevél feliratkozás
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

Egyelıre kérdés, miként hasznosítsa a város a rendszerbıl távozó csurgalékvizet, ami
nem lehet 30 foknál melegebb, különben jelentıs, 90 milliós bírságot kell fizetnie a
kút üzemeltetıjének. A vizet a tervek szerint a Tiszába vezetnék el, de elıbb valahol
újrakeringetnék, hogy leadja hıjét.

A parkerdı otthon területén fúrnák az új kutat, amely az egész városközpontot ellátná.
A szerzı felvétele

A város másik pályázata azt célozza, hogy az új termálkútból nyert hıenergiát
kiterjesszék a lehetı legtöbb közintézményre. Heteken belül elbírálják Szentes
Norvég-alapra benyújtott pályamunkáját, ami szintén az intézményi termálfőtés
bıvítését segítené. Ebben a csomagban a Petıfi-iskola, a bölcsıde, a zeneiskola, a
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Gyermekek Átmeneti Otthona és az ifjúsági ház szerepel. Az új pályázatban
szerepeltetnék a Boros Sámuel Szakközépiskolát, a sportcsarnokot, a Gondozási
központ Horváth Mihály utcai épületét, a Klauzál óvodát, a kertvárosi orvosi rendelıt
és a Petıfi utcai nyomdát. Ezen felül csatlakozhatna a hálózatra a rendırkapitányság
és a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola épülete. Ha utóbbi kettı is részt vesz a
fejlesztésben, akkor már megéri elvezetni a melegvizet a tőzoltósághoz és az
Apponyi téri óvodához is.
A beruházás összesen 750 millió frontba kerülne, de rövid távon nem hozna jelentıs
megtakarítást. Elıny abból származna, hogy csökkenne a város gázfüggısége és a
helyi légszennyezés.
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