
Csomópontot terveznek Szentesen 

Szentes - Megnyitná a város a forgalom elıtt a Bajcsy-Zsilinszky utcát és a Szarvasi 
úti vasúti csomópontot. Ezzel nemcsak a menetidı rövidülne le, de a belváros 
forgalma is csökkenne. 

A szentesi önkormányzat tervei közt szerepel a 
Bajcsy-Zsilinszky utca és a Szarvasi úti vasúti 
csomópont megnyitása a közúti forgalom számára, 
ugyanis a Szentes–Szolnok közti vonalon csekély a 
vasúti forgalom: naponta csak 11 vonatpár halad át. 
Korábban felüljárót szerettek volna ide építeni, de 
kiderült, nincs rá szükség. A szintbeli keresztezıdés 
építése elé ugyanis nem gördít akadályt a MÁV. A 
csomópont megnyitása után a Szarvasi út déli 
szakaszán körülbelül 40 százalékkal csökkenne a 
forgalom, igaz, a Bajcsy-Zsilinszkyn majdnem 
megduplázódna; és a jelenleginél több jármő haladna 
át az Arany János utcán és a Rákóczi út egyes szakaszain. Azt sem tartják kizártnak, 
hogy Felsıpárton is valamivel több autó gurulna át. A helyzetre a Szentest északról 
elkerülı út megépítése lehetne a megoldás, igaz, erre egyelıre nincs pénze a 
városnak. A Szarvasi úti csomópont tervezésére a testület egymillió forintot 
különített el. 
 
Közlekedésfejlesztés 
 
A város felülvizsgálja a Tóth József utca forgalmi rendjét, fejlesztené a Kiss Zsigmond 
utcát, összekapcsolná az Új utcát a Mátyás király utcával. Növelné a parkolók számát 
a sportcsarnok közelében, s megépítené a kerékpárút-hálózat hiányzó szakaszait is.  
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A rovat legfrissebb cikkei 

Vízi polgárır mentette meg egy 
gyırkıc életét

Szilvásy után Laborcot is ırizetbe vették 

Csak páros számot húztak az ötöslottón

A nyitóoldal témái 

Nyáron is jóllaknak a gyerekek

Koltay András: a kommentekre nem vonatkozik a 
médiatörvény

3 hét, 4 fesztivál Magyarországon: emelkedı árak, ismerıs 
sztárfellépık

hirdetés    

Utasbiztosítás 20% 
kedvezménnyel! 
Akár az utolsó 
pillanatban is! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fokhagyma 
vetımag 
rendelhetı. Magas 
hozam - gazdaságos 
termelés! 

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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