
Üvegpalotáról álmodnak Szentesen 

Szentes - Hídfelújítás, kerékpárút- és üvegpalota-építés, szoborpark létesítése, 
sıt térfigyelı kamerarendszer kiépítése is szerepel Szentes városközpontjának 
milliárdos nagyságrendő rehabilitációs tervében. Az elképzelések a most készülı 
integrált városfejlesztési stratégia részei, melyet márciusi ülésén tárgyal majd a 
képviselı-testület. 

Integrált városfejlesztési stratégián (IVS) dolgozik 
Szentes. Ennek célja, hogy javítsák a város 
versenyképességét, meghatározzák a következı 7-8 év 
fejlesztési elképzeléseit, városrészekre bontva le a 
feladatokat – olvashatjuk a Kurca-parti település 
internetes oldalán. Az IVS elkészítése egyébként 
elengedhetetlen, uniós pályázatokon ugyanis csak 
ennek birtokában lehet indulni. Elkészítésébe bevonták 
a helyi vállalkozókat és civilszervezeteket is, akik 
fórumokon mondhatják el ötleteiket, amelyeket a 
szakemberek aztán beépítenek az elképzelésekbe. 
 
Az IVS egyik sarokköve a városközpont rehabilitációs terve, amelyet akcióterületekre 
bontva határoztak meg. Cél: a belváros életének felpezsdítése, valamint a gazdasági-
közösségi funkció erısítése. Az elképzelések sorában többek között a Kossuth Lajos és 
a Petıfi utca keresztezıdésében körforgalom építése, a buszpályaudvaron 
kerékpártároló és -kölcsönzı létesítése, a bicikliút-hálózat bıvítése, a református 
parókia homlokzatának és tetıszerkezetének tatarozása, a Kurca-híd felújítása és 
újabb átkelési lehetıség biztosítása, szoborpark létrehozása, zöldterület-rendezés, 
illetve térfigyelı kamerarendszer kiépítése is szerepel. Továbbá megújulna a bíróság, 
a „Fehér ház" és a római katolikus templom homlokzata is, a városháza közösségi 
funkciókkal bıvülne, a Kossuth Lajos utca 8. szám alatti épületben diákpince nyílna, 
a Kossuth téren zenepavilon várná a muzsikusokat, korszerősítenék a szökıkutat, a 
megújuló energiaforrások bemutatására pedig üvegpalota épülne. 
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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
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Emellett újabb parkolóhelyeket létesítenének a Szent Anna utcai óvoda mellett, de a 
sort még folytathatnánk. A belvárosba tervezett beruházásokat még nem 
támasztották alá költségbecsléssel, de a fejlesztések megvalósítása milliárdos 
nagyságrendő. Az integrált városfejlesztési stratégiát márciusi ülésén tárgyalja majd 
Szentes képviselı-testülete. 
 
Várják az ötleteket 
 
Szentes integrált városfejlesztési stratégiáján dolgozó szakemberek várják a lakosság 
észrevételeit és javaslatait is, amelyeket az ivs@szentes.hu e-mail címre vagy a 
polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási irodájába kell eljuttatni. A stratégiával 
kapcsolatos dokumentumokat folyamatosan töltik fel a www.szentes.hu honlapra.  

A stratégia része Szentes belvárosának megújítása – a Kossuth utcán kerékpárút is épülne. 
Fotó: Tésik Attila
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