
Petıfi Szálló: elkezdıdött a várva várt felújítás 

Szentes - A közmővek kiváltásával megkezdıdött a szentesi Petıfi Szálló 
rekonstrukciója. A felújítás miatt egy napra a távfőtést is leállítják a fıtéri 
háztömbben. Tavasszal a Petıfi utca egy szakaszát is teljesen le kell majd zárni, 
mert egy gerincvezeték a hotel köré tervezett közmőalagút útjában van. 

Ha nem is nagy csinnadrattával, de elkezdıdött a 
szentesi Petıfi Szálló felújítása. Napról napra egyre 
hosszabb csırendszer éktelenkedik a patinás 
szállóépület utcai homlokzatán. Hogy ez ideiglenes 
szerkezet, azt a vak is láthatja, de hogy milyen célt 
szolgál, arról a városi távhırendszert mőködtetı cég 
vezetıjét kérdeztük. – A beruházó megbízásából azt 
a gerincvezetéket váltjuk ki így, amely a szálló 
pincéjében fut, és a Kossuth tér 5. szám alatti fehér 
házat látja el hıenergiával. A szállóépület alapjának 
tervezett megerısítése miatt van szükség erre az 
elterelésre – mondta lapunknak Döbrıssy Iván. A 
Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetıje hozzátette: a kiváltás miatt a karácsonyi 
hét derekán néhány órára le is kell majd kapcsolni a főtést a fıtéri háztömbben. Úgy 
tervezik, hogy akkor hajtják ezt végre, amikor a legenyhébb lesz az idıjárás. Amint 
arra lehetıség lesz, a távhıvezetéket a szálló körül kialakított közmőalagútban 
fektetik majd le. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2194859



 

 
Korábban a helyi sajtóban már megjelentek felhívások, amelyekben a 
generálkivitelezésre szerzıdött Arcadom Zrt. alvállalkozókat keresett a környékrıl. 
Zsohár Árpád, a beruházó Pendola tulajdonosa azt is bejelentette, hogy ık már 
letették az asztalra az 1,9 milliárd forintos önrészt, így megkezdıdhetnek az építési 
munkák. A rekonstrukció egyik sarokpontja a már említett közmőalagút, amely helyet 
szabadítana fel a pincerészben. Ennek kiépítéséhez a Petıfi utca egy szakaszát 
teljesen le kell majd zárni, tudniillik egy 5 méteres mélységben fekvı szennyvíz-
gerincvezetéket is arrébb kell helyezni. Mivel abban a mélységben úgynevezett nem 
stabil iszapban fut a szennyvízcsı, különleges eljárást igényel a kiváltása. 
 
– Még nem állt össze véglegesen az alvállalkozói gárda. A szentesi és Csongrád megyei 
médiában megjelent felhívásra mintegy 15 vállalkozó jelentkezett a térségbıl. A 
pályáztatásoknál ıket is megkeressük majd, feltéve, ha rendelkeznek megfelelı 
referenciával és létszámmal – nyilatkozta lapunknak Erdélyi Lajos. Az elıkészületek 
kapcsán a Pendola-Szentes Kft. ügyvezetıje hozzátette: a munkálatok már 
megkezdıdtek, az elektromos, távközlési és távfőtési közmővek kiváltása 
folyamatban van, és rövidesen az építési munkálatok is megkezdıdnek. Arra 
vonatkozóan, hogy a befejezés eredeti, 2011. november végi határidejét 
módosították-e, Erdélyi Lajos azt válaszolta, a kivitelezési szerzıdés szerint a 
kivitelezés ideje 14 hónap, amelyet az építési tevékenység megkezdésétıl 
számolnak.  

Nem mindennapi elterelı mővelet: becsövezik a patinás szállóépület homlokzatát – hosszú idı után végre 
elkezdıdött a rekonstrukció. A szerzı felvétele
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