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Új ruhát kap két szentesi épület
KRÁLIK EMESE - DÉLVILÁG NAPILAP
2011.12.30. 08:05

Szentes - Két éve már tervbe vették a szentesi Kossuth utca 8–10. sz. alatti
ingatlanok felújítását, ám a munkálatok idén ıszig várattak magukra. A
késlekedés nem a városon múlt, hangoztatta a decemberi testületi ülésen Szirbik
Imre polgármester.
– Tavaly nyújtottuk be a pályázatot, amelyet –
általunk helytelennek ítélt pontozás miatt – elsı
körben elutasítottak. Fellebbeztünk a döntés ellen,
és idén sikert értünk el, ám az eredeti befejezési
határidıt a csúszás ellenére sem módosította a
Vidékfejlesztési Minisztérium – mondta a
polgármester.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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A város közel 40 millió forintot nyert a célra,
amelybıl felújítják és szigetelik a homlokzatot,
Milyen a legutóbbi hírlevél?
valamint kicserélik a földszinti üzletportálok
nyílászáróit. A pályázaton kívül folyik a két épület
hátsó részeinek felújítása, üzlethelyiségek kialakítása és a cserepezés javítása. A
melléképület nem szerepelt a pályázati anyagban, mert korábban oda képzelték el a
napház néven emlegetett üvegépületet.

Az idı sürget, de már nem sokáig takarja állvány a Kossuth utcai épületeket.
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A szerzı felvétele.

– Az a pályázat nem nyert, így a Kossuth utca 8. és a Fridrich Fényírda közötti
nyaktaggal kapcsolatban nem sürget az idı. Korábban szóba került, hogy esetleg
lebontjuk a szárnyat, most már azonban nem vagyunk kényszerhelyzetben –
tájékoztatott Szilvássy Árpádné, a mőszaki osztály beruházási csoportvezetıje.
Szentes a belvárosban milliárdos rehabilitációs programot kíván végrehajtani,
amelybe a napokban záruló Kossuth utcai projekt is méltó helyet foglal el.
A rovat legfrissebb cikkei
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