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Á iejLesztóli |§rl]let egy része, kózépen a k,ialakitandó tóvat, A 6 csiLiagos Luxusszállcda es a

lógy, 4 5 c:illagcs holel, kategórián fetüli weltnessközponttal csak egy része a nagyszabásr)
lervnek.

Fodor Tamás poigá.me§ter elviekben támogatja az elképzelóst.
- §: rég1 löriénet, de mosl úgy látcm, új erőre kapott. A befektetőkket többszor

tárgyaltunk, ismerjük, hogy mityen - a §oprcnihcz hasonló nagyságrendű vagy nagyobb

- fejiesztó§eket való§itottak nreg világsz*rte. [lképzelésük az egyik lehetséges

hasznositási módja ennek a várcsrósznck} ame|.y természetvédelmi terü[et, tehát

bárnT"il nem leh§t ide épiteni. Megisrnerv§ a fejiesztés,i programo|, összessógében

megvalósithatónak tartom, de néhány észrevótelt teltem a látványtervekkel
kapcsolatlran. A nyitáslg lermészete§en hosszú még az Úl, hiszen gyakortatila§ mé8 a

nuliadik tervnél tartanak, s bizonyára számos eieme megváitozik, mig

hozzákezdhetnek a prcgram megvalósitásához.

§§§ri.,':].,,,i'i,.,i- :,"l';j,:§r§,1

Máriafürdő nem. §ur§ Vagas talán

XarminckétmiIliárd folintbó| holIand fejlesztőpartner segítségével sze;elték

volna felópítelj Máriakálnok határában Máliafűrdőt, 2002-ben móg

ternrálvizel is találtak a területen, sőt, Matolcsy §yörgy akkori gazdasági

miniszter ás §rans Paui Robe{ van Nouhuys holland nagykóvet letette a

beruházás aiapkövét, A második üternű állami szubvenciónál - mely 2,2

miiliárd forintot tett voina ki * azonban elakadt az ügy, a tárca

hatásvizsgálatot kért. Hosszas huzavona kezdődött, információink szeri nt

közben a hollandck kihátráltak a beruházásból: minden bizonnya| ez a

Negaá|om így szertefosziott, Némiképp rnás a helyzet a Bezenye és

llegyeshalom közé tervezett kaszinóvárossal, bár abban azért hasoniít

Máriafürdő ügyóhez, hogy ez a beruházás is már jó nóhány óve húzódik.

Hans Asamer osztrák sóderbáró az egykori ipari park területén álmodta

xeg §uro Vegast 33C iektáron, 700 nillió eulóból, §hhez e|Őször Joe

.}ackson, Michael -]ackson édesapja adoll vclna anyagi támogalást, ám Ő

hamar kiszállt az üzletből. Most a eredit Suisse és az amerikai Guggenheim

Pa*ners keresi a társbefektetőket, közben a tervezők már a

konténervárosban, a helyszínen dolgoznak, Iöbbek közt
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hatástanulmányokra, a közlekedés átszervezésére azonban szükség van

móg az épitési engedély beszerzéséhez"

Kapcsolódó cikkek
*soproni közmeghallgatás: prostitúció és galambetetés

.úton a Rakonczay házaspár

. Késik az Aranytó-projekt

"Aranytó-projekt: lelassultak a tárgyalások

A RovAT LEGFRI§SERB CIKKEI A NYITÓOLDAL rrnrÁl

Soproni oroszlánoké a
Mecénás Dij

Hamis gumicsizmákat találtak
Autó és kamion ütközött a 84-esen, Lövőnél Vámosizabadinál

Akkor lesz fekvőrendőr a Tarló soron, ha ETo - puska: "Az egyik srácot megfogtam,
aláírást gyűjtenek egy másikat pedig félrelöktem"

] a ] li: ll:-l ];l"i Szcrcl.tlc itt hiltlctni']

Hotel Caramell Bükfürd?
****
11 900 rt /fő/éj

AKC|ÓS SZÁLÚS

szent orbán Erdei wellness
Hotel Nagybörzsöny ****

9 440 Ft /íő/éj

AKclÓs szÁLLAs
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,__.=*_= .-. Tarló soron, ha aláirást

_- gyűjtenek


