
Útfelújítások Szentesen 

Szentes - 100 milliós útfelújítási program kezdıdött Szentesen. 25 ezer 
négyzetméteren terítenek új aszfaltréteget: a József Attila utca kivitelével május 
végére befejezıdnek a munkák. 

Öt szentesi utca útburkolatát újítják föl a következı 
hetekben. A beruházásról Szirbik Imre polgármester azt 
mondta, közel 100 millió forint értékő fejlesztés, és az 
összeg felét pályázaton nyerte a város, a másik fele 
önerı. Az érintett utcákban már megkezdıdtek az 
elıkészítı munkálatok, és hamarosan a munkagépek is 
ott fognak dübörögni, mert egy kivétellel minden 
helyszínen május végéig be kell fejezni az aszfaltozást, 
amit a Duna-Aszfalt Kft. végez. 
 
A kertváros forgalmát érinti leginkább a Honvéd utca 
felújítása. Ott a körforgalomtól egészen a Drahos utcáig 
lecserélik az útburkolatot, az út teljes hosszában 6 méter széles lesz, és a 
fekvırendırök is megmaradnak. Megújul a Klauzál és az Esze Tamás utca, valamint a 
volt KGST-piachoz vezetı Sopron sor burkolata is. Utoljára a József Attila utca és 
környéke következik, ahol az aszfaltozás elıtt a távfőtı vezetékeket is felújítják. 
 

 
Utóbbi munkák miatt a Kossuth utca déli oldalán csak június végére kell elkészülniük 
az útépítıknek – akik azt kérték, hogy az aknafedelek közelében figyelmesen 
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A szegvári úton április 20-áig kell befejezni a munkákat.  
A szerzı felvétele
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vezessenek az autósok. Mert ha elmozdulnak a fedık, mielıtt még megkötne az 
aszfalt, fel kell bontani az új réteget, a helyreállítás pedig idıigényes, és zavarni 
fogja a közlekedıket. 
 
Szegvárnál és Nagymágocson is aszfaltoznak 
 
Április 20-ára kell befejezni a Szentest Szegvárral összekötı út felújítását. A 4,7 
kilométeres szakaszra 352 millió forintot költenek. A szegvári út sorompó és felüljáró 
közötti, egy kilométer hosszú szakaszának felújítására már pályázott az útkezelı, de 
eredményt még nem hirdettek, így ez a második ütem jövıre készülhet el. 
Nagymágocs határában szintén felújít a közútkezelı egy 2 kilométeres szakaszt – itt 
május végén kell levonulniuk az építıknek.  
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