
Átadták a megújult Kossuth utcát Szentesen 

Szentes - Átadták tegnap Szentesen a közel félmilliárd forintból felújított Kossuth 
utcát. A Kossuth téri körforgalom végleges kiépítésével és a Kurca-híd 
felújításával folytatódik a városközpont rekonstrukciója. 

Több száz érdeklıdı jelenlétében adta át tegnap 
Szentesen a 440 millió forintból felújított fıutcát 
Szirbik Imre. A város polgármestere ünnepi 
beszédében elmondta, hogy több mint tíz éve 
fogalmazódott meg a gondolat: rendbe kellene tenni 
Szentes fıutcáját, a Kossuth utcát, amelyen az 
elkerülı út megépítéséig több száz kamion zúgott át 
naponta. Hosszú évekig vitáztak arról, hogy milyenek 
legyenek a keresztezıdések, de a kerékpárút 
nyomvonaláról is hosszasan polemizálták a városi 
képviselık. 
 

 
�Három éve azonban kompromisszum született, s elindították a fıutca rekonstrukciós 
projektjét. Az építkezés idén június elején kezdıdött, szakaszonként végezték a 
munkát. Szirbik Imre elmondta: a fıutcát a szentesiek építették a szentesieknek. 
Kifejtette: a kivitelezı, a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Városellátó 
Intézmény szentesi vállalkozókat és közmunkásokat alkalmazott az építkezésen. A 
beruházás paramétereit sorolva azt hangsúlyozta, hogy ennél többrıl van szó: a 
megszépült fıutca valódi korzó lett, ahol az emberek találkozhatnak, 
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Jövıre folytatják a szentesi városközpont rekonstrukcióját.  
Fotó: Schmidt Andrea
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beszélgethetnek. A polgármester közölte: jövıre a Kossuth téri körforgalom végleges 
kiépítésével és a Csongrádi úti Kurca-híd felújításával folytatódik a városközpont 
rekonstrukciója, amely szorosan kapcsolódik a Petıfi Szálló felújításához. 
 
Számokban 
 
A 440 millió forintos beruházással 1 kilométer hosszú útszakaszt renováltak, 2 
kilométer kerékpárút épült, 5000 négyzetméteren felújították a járdát, 3 körforgalmi 
csomópontot alakítottak ki, 5000 tı növényt telepítettek, 1000 négyzetméter új 
zöldfelületet hoztak létre, és lecserélték az elavult utcabútorokat.  
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