
Betemetik a Vecseri-foki csatornát Szentesen 

Szentes - Elkezdıdött a Csongrádi úttól a parkerdı otthonig vezetı út építése 
Szentesen. A 340 millió forintos beruházás keretében új parkolóhelyeket is 
kialakítanak, és betemetik a Vecseri-foki csatornát, amelynek megmentéséért 
régóta kardoskodott Horváth István. Az önkormányzati képviselı szerint 20 
millióból élıvé lehetett volna varázsolni a pangó vizet. 

Elkezdıdött az útépítés a szentesi Széchenyi liget 
mentén. Megírtuk: az új kétirányú út építésére a 
regionális alapból 203 millió forintot nyert az 
önkormányzat, önerıként pedig 137 milliót különített 
el a költségvetésbıl erre a célra. A beruházás összesen 
340 millió forintból valósul meg. Az utat a Csongrádi 
úttól a Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthonig építik meg, 
ezen merılegesen 60–70 új parkolóhelyet alakítanak 
majd ki, így a futballpályára vagy a Dózsa-házhoz 
érkezıknek is kedvezıbb lesz a helyzetük. A kivitelezés 
során a bőzös Vecseri-foki csatornát egészen a 
gyaloghídig betemetik. A Kurca-parti település új útján 
a ligeti fürdıt is meg lehet majd közelíteni, megszüntetve azt a zsúfoltságot, amelyet 
most a liget másik oldalán tapasztalnak az autósok. 
 
– A kivitelezı az idıjárás függvényében, de folyamatosan végzi a munkát – mondta 
Cseuz Csaba, a városháza mőszaki osztályának munkatársa. – A Vecseri-fok 
betemetésekor talajjavító réteget is használnak majd, így a rákerülı aszfaltszınyeg 
nem fog megsüllyedni. 
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A munkagépek már dolgoznak Szentes új útján – betemetik a bőzös csatornát.  
Fotó: Tésik Attila
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Horváth István, a Pálmások Szövetségének önkormányzati képviselıje évek óta 
hadakozott a Vecseri-foki csatorna betemetése ellen, amelyet a kezdetektıl hibás és 
káros döntésnek tartott. 
 
– Húszmillió forintból élıvé lehetett volna változtatni a pangó vizet, helyette 
azonban inkább százmilliókat költenek az eltüntetésére – mondta a városatya. – Az 
elmúlt napokban levágták a csatornát eltakaró sőrő növényzetet, és mederkotrást is 
végeztek. Ha ezt évente egyszer elvégezték volna, akkor a most látható 5-6 méter 
széles szép vízfelületben gyönyörködhetnénk, amely még egy kis ráfordítással a város 
üde színfoltja lenne. Horváth István hozzátette: az új út vezethetett volna a csatorna 
mellett is, a parkolóhelyeket pedig a parkerdıben található sík területén is ki 
lehetett volna alakítani. Ezzel a megoldással ráadásul milliókat takaríthatott volna 
meg Szentes önkormányzata. A képviselı kíváncsian várja, hogy a beruházásnak hány 
fa esik majd áldozatul. İ 165 olyan növényt számolt meg, amely veszélyben lehet.  
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