
Jogi és mőszaki viták késleltetik a Petıfi Szálló 
építését 

Szentes - Minél hamarabb vezetıt kell kinevezni az üdülıközpontba – hangzott el 
a pénteki képviselı-testületi ülésen Szentesen. A város érdekeltségi körébe 
tartozó cégek beszámoltak a tavalyi mőködésükrıl. 

Az üdülıközpont tavalyi mőködését tárgyalva a 
február óta megbízott ügyvezetı, Kocsis László 
elmondta: a strand szakmai hozzáértést kíván, 
közcélú foglalkoztatottakkal ez nem megoldható. A 
jövı útja a sportturizmus lehet Szentesen. Chomiak 
Waldemar egy szakértıi véleményre hivatkozva 
ismertette: évi 60–100 millió forintba kerülne a ligeti 
létesítmény fenntartása anélkül, hogy azon bármilyen 
fejlesztést hajtanának végre. Tízéves intervallumot 
figyelembe véve ennél alig valamivel többıl, 1 
milliárd 300 millióból versenyképes komplexummá 
lehetne tenni a ligeti létesítményt. Képviselıtársa, 
Horváth István azt szorgalmazta: mielıbb legyen kinevezett vezetıje az 
üdülıközpontnak. 
 
– A Rádió Szentes újabb, 60 napos ideiglenes frekvenciaengedélyt kapott a 
médiatanácstól – hallottuk Besenyei Gábor ügyvezetıtıl. – İsznél hamarabb nem 
várható, hogy a hatóság pályázatot ír ki, de az önkormányzat már kifejezte 
szándékát: a város a késıbbiekben is szeretne önkormányzati tulajdonú rádiót. 
 
– Mikor készül el végre a Petıfi Szálló? – tette föl a kérdést Szabó Zoltán Ferenc. 
Hozzátette: ezt a Pendola Kft. vezetıjétıl szerette volna megkérdezni, aki egyéb 
elfoglaltságai miatt nem volt jelen a testületi ülésen. Bujdosó Tamás Károly azt 
hangsúlyozta: körültekintıbb eljárást vár el a várostól a szálló építésének ügyében. – 
A Pendola-Szentes Kft.-ben 10 százalékos tulajdonosi része van az önkormányzatnak, 
a Pendola Kft. adószámát márciustól felfüggesztették. Ha esetleg megszőnik a 
többségi tulajdonos vállalkozás, mi lesz a Pendola-Szentes sorsa? – kérdezte Bujdosó. 
– Ilyen zászlóshajóval Nelson se került volna be a történelembe – tette hozzá 
frakciótársa, Halmai István. Szirbik Imre polgármester elmondta: a cég a 
szerzıdésben foglaltakat eddig teljesítette, a kivitelezı felvonult a területre, ám jogi 
és mőszaki viták késleltetik az építkezést. A testület nem fogadta el a beszámolót.  
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

A gazda már fél, a betörı még 
nem
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Kerekegyházi iskolásokat szállító buszt ért baleset - videó

Öreg autók, motorok Vásárhelyen - Képgaléria!

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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