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Színesedik Szentes belvárosa
SZABÓ C. SZILÁRD
2010.07.10. 10:37

Szentes - Az utóbbi évek leglátványosabb beruházása zajlik Szentes belvárosában.
Közel félmilliárd forintból új körforgalmakat, színes járdát és kerékpárutat
építenek a Kossuth Lajos utcán.
Hírlevél feliratkozás
– A kilencvenes évek elején fogalmazódott meg a
gondolat: rendbe kellene tenni Szentes fıutcáját, a
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
Kossuth Lajos utcát, amelyen az elkerülıút
amelyben megerısítem a
megépítéséig átzúgott a teherforgalom – mondta
feliratkozást.
elöljáróban Szirbik Imre polgármester tegnap azon a
név
helyszíni bejáráson, amelyen a Kossuth Lajos utcán
zajló munkálatokat mutatták be a beruházók és
e-mail cím
kivitelezık a sajtó munkatársainak. A Kurca-parti
OK
város elsı emberének elmondása szerint hosszú
évekig vita zajlott arról, hogy milyenek legyenek a
Milyen a legutóbbi hírlevél?
keresztezıdések, jelzılámpás csomópontokat vagy
körforgalmakat építsenek, de a kerékpárút
nyomvonaláról is hosszasan polemizáltak a városi képviselık. Végül három éve
kompromisszum született – fogalmazott a polgármester –, s elindíthattuk a fıutca
rekonstrukciós projektjét. A Kossuth Lajos utca forgalmának csillapítása kerékpárútépítéssel és járdafelújítással elnevezéső program 440 millió forintba kerül – tudtuk
meg a beruházás önkormányzati megbízottjától, Sáfrán Bálinttól. Ebbıl 200 millió
forintot uniós pályázaton nyert a város, a többi pedig saját erı.

Az építkezés június eleje óta tart, szakaszonként végzik a munkát, éppen azért, hogy
elviselhetı legyen a városlakók számára az utóbbi évek leglátványosabb beruházása.
Szirbik Imre elmondta, hogy a fıutcán álló önkormányzati tulajdonú üzletek bérlıit
és a magántulajdonban lévı boltok tulajdonosait is kompenzálják a kiesı bevétel
miatt. Elıbbieknek egyhavi bérleti díjat, utóbbiaknak pedig az éves építményadó 50
százalékát engedi el a város.
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Építik a járdalapot Szentes fıutcáján.
Fotó: Vidovics Ferenc

A beruházás során két kilométer hosszú aszfaltos kerékpárutat építenek a Liget
bejáratától a belvároson át az Ipartelepi úti körforgalomig, 5000 négyzetméteren a
járdát, 10 ezer négyzetméteren pedig az utat újítják fel. A generálkivitelezı a száz
százalékban önkormányzati tulajdonú városellátó intézmény. Sáfrán Bálinttól
megtudtuk, hogy a Kossuth Lajos utca felújított kılap járdája különbözı színekben
pompázik majd. Összesen négy szakasz van, s mind a négy más-más színt kap. A
terrakotta kıburkolatot már lerakták a Klauzál utcáig. Hogy a többi járdaszakasz
milyen színő lesz, nem tudta még megmondani az önkormányzati megbízott. Az
viszont biztos, hogy a Petıfi és József Attila utca között az útburkolatot is színes
kıbıl rakják ki.
A fıutca egyik oldalán – a Klauzál és Bocskai utca között – 16 parkolóhelyet
szüntetnek meg. Körforgalom épül a Rákóczi és Kossuth, valamint a Klauzál és
Somogyi utca keresztezıdésében, a Mátyás király és Kossuth utcai csomópontban
pedig terelıszigetet alakítanak ki. A tervek szerint augusztus végére készen lesznek a
fenti munkálatokkal, átadják a beruházást. A helyszíni bejáráson elmondták, hogy az
Ady Endre és Kossuth utcai körforgalmi csomópont, valamint a Csongrádi úti Kurcahíd felújítása csak jövıre készül el.
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