
Provokatív üvegpalota Szentesen 

Szentes - 815 millió forintból háromszintes üvegpalota épülhet Szentesen, a Rózsa 
Gábor téren. A geotermikus energia felhasználási lehetıségeit bemutató 
tudásközpont provokatív terve megosztotta a helyi döntéshozókat, az országos 
tervtanács viszont rábólintott az elképzelésre. 

A döbbenet joga a szentesieket is megilleti, és inkább 
elıbb, mint utóbb – hangzott el a hivatalosan Megújuló 
Energia Kompetencia Központnak (MEKK) keresztelt 
üvegépületrıl szóló városházi vitában. Lapunk többször 
beszámolt róla, hogy Szentes a romániai Újszentessel 
közösen nyújtott be pályázatot egy tudásközpont 
kialakítására. Elsı körben a koncepciót támogatta a 
bíráló testület, tegnap pedig a pénzügyi források 
megszerzésére is postázták a két város beadványát. 
 
A tervek szerint a földhivatal mellé álmodott központ 
vállalkozások, önkormányzatok, civilszervezetek, 
oktatási intézmények és a lakosság számára nyújtana folyamatos képzést. A 
geotermális és egyéb megújuló energiák különbözı hasznosítási lehetıségeit és 
elınyeit mutatnák be, ezen a téren ugyanis évtizedes tapasztalatokkal bír Szentes. A 
város és a Miskolci Egyetem megállapodott róla: a bányamérnöki képzés gyakorlati 
színhelyei közé a Kurca-parti település is bekerül. A fejlesztés 815 millió forintba 
kerülne, ebbıl alig 41 milliót kell biztosítani önrészként, a többit az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap utalná, ha nyer a pályázat. A tudásközpontot öt évig 
kellene mőködtetni, és 3 fıt foglalkoztatnának. 
 

 
Az ötlet tartalmi részét támogatják az önkormányzati képviselık, de a hozzá rendelt 
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A tervezı szerint az építészek zarándokhelyévé válhat a modern épület.  
Látványterv
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forma néhányuknál kivágta a biztosítékot, holott az országos tervtanács is rábólintott 
a háromszintes üvegpalota terveire. Az ellenzéki oldalról Kozák János úgy 
fogalmazott a látványtervrıl: torzót nem lenne szabad építeni. A szocialista Demeter 
Attila azt indítványozta, a lakosságot is meg kell kérdezni, mielıtt megindul az 
építkezés, mert építészeti témában született már rossz döntés Szentesen – példaként 
a Fehér Házat emlegette. Szirbik Imre polgármester erre megjegyezte, biztosan vitát 
fog szülni a Napháznak becézett építmény, de ez minden új megoldásnál így szokott 
lenni. 
 
– A szakmát annyira nem osztotta meg a MEKK terve, mint a szentesi döntéshozókat – 
nyilatkozta lapunknak Kiss Gyula, a tudásközpont tervezıje. Szerinte nem torzó, amit 
bemutattak a városatyáknak, sokkal inkább egy izgalmas, befejezı motívuma a 
Kossuth utcai épületsornak, amelyet úgy kellett megtervezni, hogy a Fridrich-
fényirdát – ami ipari mőemlék – ne rejtse el a járókelık elıl. – Önmagában is Szentes 
látványosságává, szakmai zarándokhellyé válhat a MEKK, annyira különleges és új még 
itthon az az építészeti stílus, amit képvisel – tette hozzá az Ybl-díjas építész. 
 
A három szintjén összesen közel 1000 négyzetméteres épület három oldalról és 
felülrıl üvegborítást kapna, a Kossuth utca felıli homlokzatra mozgatható lamellák 
kerülnének. Kiss Gyula elmondta, a MEKK formáját, hullámzó felületét a környezı 
épületek határozták meg: a magyaros szecessziós stílusú Petıfi Szálló, a görög 
ortodox templom és a szocreál Fehér Ház közé kellett egy közintézményt tervezni.  
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