
Fedett buszvárók épülnek Szentesen 

Szentes - Nyolcvanmillió forint pályázati forrást nyert 39 fedett buszváró 
építésére három kistérségi településsel karöltve Szentes. A Kurca-parti település 
32, Derekegyház 4, Szegvár 2, Árpádhalom pedig 1 könnyőszerkezetes 
autóbuszváróval gazdagodik, de kialakítanak 16 buszöblöt is. A kivitelezés jövıre 
kezdıdik. 

Régi probléma nem csupán Szentesen, de a környékbeli 
kistelepüléseken is, hogy a fedett várók hiánya miatt a 
buszra szállók napsütésben hıgutát kapnak, míg esıben 
bırig áznak. Az utasok azonban most végre 
fellélegezhetnek, a Kurca-parti város ugyanis három 
kistérségi településsel karöltve a Dél-alföldi Operatív 
Program pályázatán összesen 80 millió forintot nyert 
fedett buszvárók építésére. A beruházás teljes költsége 
90 millió forint, a hiányzó részt a települések 
biztosítják. 
 
– Szentes mindig nagy hangsúlyt fektetett az 
infrastruktúra fejlesztésére – mondta a sikeres pályázattal kapcsolatban Szirbik Imre 
polgármester. – Megépült többek között a várost elkerülı út, új burkolat került az 
utcákra, elkészült a csatornarendszer. A sor most a tömegközlekedés fejlesztésével 
folytatódik. 
 
A nyertes pályázatnak köszönhetıen Szentesen 32, Derekegyházon 4, Szegváron 2, 
Árpádhalmon pedig 1 könnyőszerkezetes fedett buszvárót telepítenek majd, emellett 
16 buszöblöt is kialakítanak a szakemberek. A megállók közül több a települések 
külterületén található, amelyeket a tanyavilágban élık használnak rendszeresen. A 
Kurca-parti városban például a Rákóczi Ferenc utcán két buszmegálló is kap fedett 
várót, a Dósai Molnár Mihály és a Damjanich utcánál lévık. 
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Szirbik Imre elmondta, jelenleg a támogatási szerzıdés megkötése és a közbeszerzési 
eljárás zajlik, a kivitelezés a jó idı beálltával, jövı tavasszal kezdıdik. Hozzátette: 
Szentesen a fejlesztések tovább folytatódnak, az önkormányzat megkezdte a város 
csapadékvíz-elvezetı árkainak felújítását.  

Szentesen 32 fedett buszvárót telepítenek jövıre – menedék lesz a nap és az esı elöl. 
Fotó: Bíró Dániel
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