
Arculatváltás elıtt Szentes központja 

Szentes - A szentesi városközpont több mint félszáz épülete, köztere kap új 
arculatot 2014-ig. Az önkormányzat elfogadott tervébıl a jövı már kiolvasható. 

A jövıbe tekinthet, aki belelapoz a szentesi 
önkormányzat nemrég elfogadott akcióterületi tervébe, 
amely a városközpont középtávú fejlesztéseit győjtötte 
csokorba. A vaskos, közel 300 oldalas dokumentum 
megalkotására a belváros-rehabilitációs pályázat 
beadása miatt volt szükség. A 20 elemet tartalmazó 
fejlesztési programot még decemberben fogadta el a 
képviselı-testület: a milliárdos beruházási lista olyan 
célokat fogalmaz meg, mint a Kossuth térbe torkolló 
Ady Endre és Petıfi Sándor utca átépítése, vagy a Fehér 
Ház földszinti és elsı emeleti homlokzatának felújítása, 
környezetének rendezése. A köz- és a magánszféra 
együttmőködésén alapuló modernizáció nem ér véget ezzel, további elképzelések 
illeszkednek a pályázatban szereplı elemekhez. 
 

 
Az anyag kidolgozása közben megkérdezték a terület lakóit, valamint a 
középiskolásokat, ık mit tartanának a legfontosabb újításnak. Az egyik 
legtámogatottabb terv az 1894-ben épült Kurca-híd bıvítése volt, amely egy másik 
sikeres pályázat eredményeként már tavasszal megkezdıdik, és 2011-ben fejezıdik 
be. A fiatalok több zöldfelületet, illetve éjszakai szórakozóhelyet szeretnének a 
városközpontba. 
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Szentesi belváros, Fehér Ház és környezete – ma. 
Fotó: Bíró Dániel
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Az ı igényeiket elégítheti ki a tiszti klub udvara és a közgazdasági szakközépiskola 
kertjének összenyitása és felújítása, ami már jövıre megvalósulna, vagy a gimnázium 
elıkertjének megnyitása, amit 2013-ra terveznek. Akkorra állítanák vissza eredeti 
állapotába a katolikus plébánia és a bíróság között húzódó promenádot is, amelyen 
keresztül le lehet majd látni és sétálni a Kurcához. A Fehér Ház tetıteraszára kilátót 
és vendéglátóhelyet álmodtak, oda lift vinné fel az embereket – 2014-tıl.  
 

 
Ezeken felül még számos, összesen 46 fejlesztést foglal magába az akcióterületi terv, 
ebbıl 35-öt a közszféra valósítana meg, 11-et pedig a magánszféra. Az anyag szerint 
még idén megkezdıdik az 1836-ban emelt református lelkészlak felújítása. 

És a tervek szerint holnap. 
Látványterv
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