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Átalakítják a belvárost Szentesen
BÍRÓ DÁNIEL
2010.02.09. 09:45

Szentes - Jövı héten megkezdıdik Szentes fıutcájának átalakítása: két
körforgalom, új járda és bicikliút épül a Kossuth utcán, amelyet nyáron egy hétre
teljesen lezárnak. Kevesebb lesz a parkolóhely, de több zebrán lehet majd
átkelni.
2010 végén rá sem lehet majd ismerni a szentesi
Kossuth utcára: az önkormányzat négy megnyert
pályázat összevonásával teljesen átalakítja a várost
kelet–nyugati irányban átszelı közlekedési folyosót. A
beruházás összköltsége meghaladja a 400 millió
forintot. Ennek mintegy harmadát kell önerıként
biztosítania Szentesnek.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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A fejlesztés egyik végpontja a Széchenyi liget
bejáratánál a Kurca-híd lesz, amit szélesítenek, hogy
Milyen a legutóbbi hírlevél?
egy biciklisávot alakítsanak ki rajta, a másik pedig az
Ipartelepi úti körforgalom – ott fog az új kerékpárút
csatlakozni a korábban megépült szakaszokhoz. A bicikliút egyébként a Kossuth térig
a Kossuth utca déli oldalán fut majd, onnantól az északi oldalon folytatódik, egészen
a Rákóczi utcai csomópontig, ahol visszatér a déli oldalra.

Körforgalom épül a Klauzál utcai keresztezıdésben is. Az utca jobb oldalán látható parkolók
helyén bicikliút fut majd. A szerzı felvétele

A Kossuth két legforgalmasabb keresztezıdésében, az Ady Endre és a Klauzál utcánál
is mobil körforgalom épül, terelısziget segíti majd a forgalmat a Mátyás király és a
József Attila utcai csomópontnál. Az Ady Endre és a Horváth Mihály, valamint a
Bocskai és a Klauzál utca közötti szakaszon, az északi oldalon közel 50 parkolóhely
szőnik meg. Négy új gyalogátkelıhelyet alakítanak ki: zebrát festenek fel a posta elé,
az evangélikus templomhoz, a Mátyás király utca torkolatánál és a városi könyvtárnál.
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Díszburkolatot kap a fıutca a Petıfi Szállótól a Horváth Mihály utcáig.
Ami az ütemtervet illeti: a város csütörtökön adja át a munkaterületet a
kivitelezıknek. Elıször a bíróság és a posta környékén fogják felbontani a járdákat,
hogy a szükséges közmőfelújításokat és átépítéseket elvégezhessék. Jövı héten a
Rákóczi utca és az Ipartelepi út közötti kerékpárútszakasz kivitelezése is elkezdıdik.
Ha ezzel elkészültek, folytatják a munkát a Bocskai utcáig. Március elején a Kurcahíd bıvítése is elindul. A munkák miatt az év során szakaszos forgalomkorlátozásra
kell számítani a Kossuth utcán. Az aszfaltozás elıtt lesz majd egy hét, amikor
teljesen megtiltják a közlekedést a csatornafedlapok beépítése miatt a Kossuth
utcán.
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