
Szeretnénk tájékoztatni a város lakosságát és a vállalkozókat arról, hogy a Városközpont 
rehabilitációs pályázat jelenlegi előkészítési  fázisában, a táblázatban szereplő fejlesztéseket 

tervezzük megvalósítani. 

Projekt elemek a városközponthoz
A táblázat előzetes, még költségbecsléssel  nem alátámasztott tervezetet tartalmaz 

I.  
1. Magánerős beruházásban Petőfi Szálló 
2. Magánerős beruházásban Színház 
3. Kossuth-Petőfi u. sarok körforg.  

4. Kossuth u. I. ütem: Kurca-híd - Horváth Mihály u-ig közterület rendezés, kerékpárút kialakítása, járda 
díszburkolat, zöldfelület, utcabútorok, közvilágítás 

5. Petőfi utca humanizálása, közlekedés, parkolás, gyalogos felületek 

II. 
1. Evangélikus templomkert kertépítészeti kialakítása 
2. Buszpályaudvar - kp.tárolók, kp. Kölcsönző 
3. Posta épületének K-i oldal (fsz) üzletsor kialakítása 
4. Posta Petőfi Szálló közötti tér zöldfelület rendezése 

III. 

1. Meglévő híd felújítása, mellvédkorlát díszítése, fénylátvány kialakítása (dísz kandeláberek elhelyezése), a híd 
lábainál zöldterület rendezés 

2. Új híd építése gyalogosok és kerékpárosok számára 
3. Kurca parti sétányon a Kurca élővilágát ismertető táblák, pihenő padok 

IV. 
1. Református Nagytemplom  - panoráma 
2. Református parókia homlokzat, tetőhéjazat felújítása 
3. Kiss Bálint u. 3. homlokzat felújítása 
4. Megyeháza udvarán nyári színház kialakítása 

5. Kossuth téren utcabútorok kihelyezése elsősorban nyugdíjasok számára (korábbi hagyomány) 

6. Kossuth téri szökőkút felújítása, díszvilágítás, víztechnika, mozaik burkolat 
7. Hajdú utca humanizálása, vegyes használatú út, parkolók 

8. Kossuth téren (nyilvános WC felett) zenepavilon és vendéglátóhely (KIOSZK) létesítése 

V. 

1. Kossuth tér 5. terasz átalakítás és földszint -  első emelet mellvédjeinek felújítása, külső panoráma lift első szintig 
(mozgás korlátozottaknak) …média pont, Galériához vezető lépcső átalakítása új funkciók 

2. "Fehér Ház" homlokzat felújítása 
3. Kossuth tér 5. sz  belső udvar rendezése (Nagy F utca felőli), kerítés 

4. Fehérház tetőterasz kialakítása, hasznosítása, kilátó, panoráma, vendéglátás, szabadidő 

    
VI. 

1. Kossuth u. 8. végfal - Üvegpalota - "Szentesikum"+ megújuló energiák bemutatóterme 

2. H.M.u. tömbbelső - park, játszótér, "Agóra" + szökőkút + képzőművészeti alkotás (napernyős szobor) virágóra(?) 

3. "Szivárvány" kialakítása porlasztott víz permetezésével időszakos működtetése (klímaváltozás enyhítése meleg 
napokon)  



4. Szent Miklós templom környezetének kismértékű átformálása 
5. Szent Miklós templom homlokzat felújítása 

6. Városi Galéria tetőablakainak felújítása, nyílászáró-csere, világítás és légkondicionálás megoldása 

7. Kossuth u. 8-10. portálok, kirakatok, cégfeliratok, terasz 
8. Diákpince (Kossuth u. 8.) 
9. Kossuth u. 10 . emelet és tetőtér ráépítés 

10. Horváth M utca közterület rendezése (HM 4-6) Kossuth utcáig  
    

VI. 

1. Iskola utca közterület rendezés a Szent Imre herceg utcáig - burkolat, járda (kiskockakő) csapadék csatorna 
felújítása 

2. Petőfi S. u. üzletek felújítása, esetleg profilváltása (3. sz. Aquatech csőraktár) 

4. Városháza közösségi funkciókkal bővítés (vendéglátás, kávézó, étterem), volt fogda területe udvar 
rendezése 

5. Biróság épülethomlokzat felújítás 

6. Bíróság - plébánia összekötése promenád visszaállítása, kapcsolat a Kurcával, új funkció 

7. Római katolikus plébánia homlokzatfelújítása 
8. Római katolikus templom környezetének kertészeti rendezése 
9. Óvodához szükséges parkolóhelyek kialakítása 

10. Bíróság, katolikus intézmények előtti terület környezetalakítása - parkoló + kertészet, utcabútorok 

11. 126/1 hrsz. közterület (sikátor) rendezése, összeköttetés a Kurcához 
12. Szöllősy Géza tér átalakítása, kerítés elbontása,kertészet, utcabútorok 
13. Péter Pál ház terasz 

    
VII. 

0. É-D utcák forgalmi rendjének átgondolása, parkolás biztosítása, gyalogos felületek növelése 

1. Járdák 
2. Karácsonyi díszítő elemek, átfeszítések helyének kialakítása 

3. Kegyeleti/zarándok hely létesítése az egyházakkal A 4 templomot bemutató információs kiadvány, mind a 4 
templomban interaktív táblával 

4. Műemlékekre helyi védett épületekre tábla kihelyezés 
5. A vállalkozások bevonása-KKV támogatási intenzitás 50% 
6. Kiskereskedelmi egységek kerékpáros megközelíthetőségének kialakítása 

7. Kiskereskedelmi egységek, család és mozgáskorlátozott barát átalakítása ( babakocsis, és tolószékes 
közlekedés) 

8. Központi iskolás, óvodák kerékpáros megközelíthetőségének javítása + kerékpártárolók 

9. Szoborpark létesítése a Kurca parton a hídtól északra v. délre 

10. Térfigyelő kamerarendszer kiépítés (Kossuth tér, Ifj ház, Bíróság, Rózsa G tér….) 

VIII. Humán fejlesztések az akcióterületi fejlesztésekhez kapcsolódóan 

1. Szentes könyv megújítása, a felújított épületek képeivel kiegészítése, átdolgozása, újbóli kiadás 

2. "Kis szentesi séta" non formális városismertető oktatási anyag óvodások, kisiskolások számára. 

3. Drámai tagozaton végzettek éves találkozó (megyeháza udvar, Ifiház színpad) 
 

 


