
Csak órákra kell lámpa 

Szentes - Hónapok óta sárgán villog Szentes egyetlen rendırlámpája, mégsem 
történt baleset a város legforgalmasabb keresztezıdésében. Szakértıket 
kérdeztünk, vajon kell-e egyáltalán jelzılámpa a Kossuth térre. 

Csak óvatosságra int, vagyis sárgán villog Szentes 
egyetlen rendırlámpája, amely évtizedek óta irányítja 
a városközpont forgalmát. Az autósok alkalmazkodtak a 
helyzethez, körültekintıbbek lettek, így nem véletlen, 
hogy egyetlen baleset sem történt a város 
legforgalmasabb keresztezıdésében az utóbbi 
idıszakban. Épp emiatt merül föl a kérdés: szükség 
van-e egyáltalán jelzılámpára a csomópontban, ha ott 
hamarosan úgyis körforgalmat építenek. Csongrádon 
például egyáltalán nincs lámpa, Makón csupán kettı, 
Vásárhelyen pedig hat üzemel. 
 
– Egyes napszakokban akadnak problémák, feltorlódhat a forgalom, ezért a reggeli és 
délutáni órákban mindenképpen indokolt a jelzılámpa mőködtetése – mondta lapunk 
Balogh-Szabó Imre. A szentesi rendırkapitány szerint a körforgalom jelentené a 
legjobb megoldást, de arra még várni kell. Mészáros Zoltán, a Tisza Volán szentesi 
kirendeltségének vezetıje szintén úgy látja, bizonyos forgalomirányításra szükség 
van, leginkább reggel 7 és 8, illetve délután 2 és 4 óra között. Megkérdeztük a 
taxisokat is: ık azt mondták, hétvégeken értelmetlen a rendırlámpa mőködtetése, 
hétköznapokon pedig a már említett órákban valóban segíti a gyorsabb közlekedést. 
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– Miután elkészülnek a Petıfi utcán az útburkolat helyreállításával, visszakapcsoljuk a 
rendırlámpát – mondta lapunknak Cseuz Csaba. A polgármesteri hivatal 
munkatársától megtudtuk, 2010 ıszéig megépül a körforgalom a Kossuth térnél, ami 
végleges megoldást hoz, addig pedig estékre és hétvégékre sárgán villogóra állítják a 
jelzılámpát. 
 

2010 ıszéig megépül a Kossuth téri körforgalom. 
Fotó: Tésik Attila
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