
 

731 milliót nyert Szentes a belváros 
felújítására 

Szentes - Elsı körben 731 millió forint támogatást ítéltek meg a szentesi 
városközpont rehabilitációjára. A több mint egymilliárd forintos program 
keretében egyirányúsítják és korzóvá alakítják az Ady Endre és a Petıfi Sándor 
utcát. 

Sikerrel vette az elsı akadályt a Szentes 
városközpontjának rehabilitációjáról szóló pályázat: 
a bírálóbizottság 731 millió forint támogatást ítélt 
meg az 1,1 milliárdos program megvalósítására. Most 
egy újabb szőrı következik, a második forduló nyár 
végére lezajlik, így várhatóan ısszel lehet majd 
aláírni a támogatási szerzıdést. Mivel a megítélt 
összeg mintegy 20 millióval kevesebb, mint 
amennyivel az önkormányzat elızetesen kalkulált, az 
önrészhez a többletet a városnak kell biztosítania. 
 
A fejlesztési csomagban szerepel a Petıfi Sándor és 
az Ady Endre utca egyirányúsítása – erre összesen 200 milliót szán az önkormányzat. 
Ezzel teljesen átalakul a városközpont közlekedési rendje. Leszőkül az úttest, 
szélesebbek lesznek a járdák, jó néhány parkolóhely eltőnik, és fásítanak is majd 
ebben a két utcában. A felújításra váró Petıfi Szálló miatt a Petıfi utca vendéglátó 
funkcióját szeretnék erısíteni, ezért több teraszt és a Mővészetek Háza elé 
pihenıhelyet terveztek. Az Ady Endre utcában a kereskedelem kap fıszerepet: a 
közterület átépítése mellett az 1–11. szám alatti épületek homlokzata és az 
üzletportálok megújulnak, részben a magánszféra hozzájárulásával. Szintén itt 
alakítanák ki az úgynevezett Közgé-kertet: a szakközépiskola szomszédságában 
található üres telket összekötnék a tiszti klub udvarával. Utóbbi épület külsı és belsı 
homlokzatát is felújítják e program részeként. 
 
Bár szó volt róla, és lapunk is többször foglalkozott vele, végül kivették a pályázatból 
azt az elképzelést, hogy lebontják a Fehér Ház teraszát. A szocreál létesítmény 
környékét viszont átépítik: a Kossuth és a Szent Miklós téri front egyaránt megszépül, 
az üzletportálokat és a belsı udvart, valamint az 1786-ban felszentelt görög ortodox 
templom környezetét is felújítják. A munkák jövı tavasszal kezdıdnek.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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