
Szirbik Imre: 2008 az összefogás éve volt 

Szentes - Az átgondolt döntések és a dinamikus városfejlıdés éveként értékelte 
2008-at Szirbik Imre, Szentes polgármestere. Az elmúlt év csomópontot is 
jelentett: több korábban megkezdett beruházás ekkor fejezıdött be a Kurca-
partján. A város határában pedig összefogásból megépült a Dél-Alföld légimentı-
központja. 

„Nagy álmok valósultak meg" – ezzel kezdte a 2008-as 
év értékelését Szirbik Imre, Szentes polgármestere. A 
Kurca-parti település elsı embere lapunknak elmondta: 
a képviselı-testület tagjait egész évben az összefogás, 
a városért való tenni akarás jellemezte. Az alaposan 
mérlegelt döntéseknek köszönhetıen pedig az elmúlt 
esztendı dinamikus városfejlıdést eredményezett, 
amely idén is tovább folytatódik – fogalmazott. 
 
2008 csomópontot is jelentett Szentes életében, több 
korábban megkezdett beruházás végére ugyanis ekkor 
került pont (ennek nagyságrendje mintegy 7 és fél 
milliárd forint): a város egész területén kiépült a szennyvízcsatorna-rendszer, számos 
utca új burkolatot kapott, rendbe tették a zöld felületeket, mindenhol elérhetıvé 
vált az internet, és befejezıdött a csapadékvíz-elvezetı hálózat megújításának elsı 
üteme. 
– A tavalyi év két legnagyobb sikerének a Kurca-parti város határában régiós 
összefogásból felépült dél-alföldi légimentı-bázist, és az ugyancsak összefogásból a 
Kossuth téren megújult református templomot könyvelhetjük el – mondta lapunknak. 
Jelentıs helyet foglal el a két hónapja átadott Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthon is. 
Az intézmény 1 milliárd forintba került, ennek 85 százalékát uniós pályázatokon 
nyerték, a maradék 15 százalékot az önkormányzat biztosította. 
 
Szirbik Imre hangsúlyozta, az elmúlt év sikeres pályázatokban sem szőkölködött. Az 
ipartelep 30 hektáros bıvítéséhez például 200 millió forintot nyertek, ezt az összeget 
a város ugyanennyivel toldja majd meg. Harminckilenc fedett buszváró építésére 
pedig három kistérségi településsel karöltve összesen 80 millió forintot kaptak. A 
szentesi vállalkozók is sikeres pályázati évet zártak: 30 vállalkozás nyert 
munkahelyteremtésre és fejlesztésre központi támogatást. 
 
Szentest nemcsak a gazdasági válság érintette érzékenyen, hanem a Hungerit Zrt. és 
a Négy Mancs Alapítvány közötti harc is. Utóbbi miatt az önkormányzat 50-60 millió 
forint iparőzési adótól esett el, ez azonban nem billentette meg a költségvetés 
egyensúlyát. Elıbbi ellenére pedig a város megırizte hitelképességét, így a jövıben is 
tudja biztosítani a beruházásokhoz szükséges önerıt. 
 
Szirbik közölte: 2008-ban 167 felsıoktatásban tanuló helyi fiatalt támogatott Szentes, 
20 és 60 ezer forint közötti összeggel. A panelprogramra 800 lakás jelentkezett, 
minden sikeres pályázat után az önkormányzat 400 ezer forinttal egészíti ki az állami 
támogatást, ebbıl 200 ezer vissza nem térítendı. A maradék összegbıl gyerekenként 
100, míg nyugdíjasoknál 50 ezer forintot engednek el. 

SZŐCS CSABA

2009.01.17. 16:00

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

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Tervek 2009 
 
Szentesen idén is a dinamikus városfejlıdés a legfıbb cél. – Szeretnénk folytatni a 
városközpont történelmi épületeinek a felújítását, ehhez pályázatot is adunk be. 
Elkezdıdhet a kórház rekonstrukciója, kistérségi kerékpárutakat építünk, megújul a 
Széchenyi liget, tárgyalunk a biomassza-erımőrıl, és fejlesztjük 
sportlétesítményeinket – sorolta a következı hónapok feladatait Szirbik Imre 
polgármester.  
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