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Több száz szentesi jár a tilosban
SZŐCS CSABA
2009.01.10. 16:00

Szentes - Tíz perc alatt 46-an keltek át tegnap délelıtt a szentesi Kossuth Lajos
utcán, a posta elıtti szakaszon, bár itt nincs gyalogos-átkelıhely. A fıutca
városközponti részén 6 zebra is nyújtózkodik, de a buszpályaudvarra érkezık,
vagy az ortodox templom felıl oda és a postára igyekvık nem sétálnak el ezekig:
inkább a szabálytalan, de rövidebb utat választják.
A szentesi Kossuth Lajos utca városközponti hosszú
szakaszán 6 zebrát találunk. Egyik a József Attila utca
sarkánál köti össze a páros és a páratlan oldalt, kettı a
Petıfi utcai keresztezıdésben nyújtózkodik, egy a
városháza fıbejáratához vezet, kettıt pedig a fıutca és
a Tóth József utca találkozásánál festettek fel. A
buszpályaudvarra érkezık, illetve a sétálóutca felıl, a
Szent Miklós ortodox templom melletti sétányon haladó
gyalogosok és kerékpárosok többsége azonban nem
megy el a legközelebbi biztonságos átkelıhelyig, inkább
a posta elıtti útszakaszt használja régóta, ami
meglehetısen balesetveszélyes.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

Kíváncsiak voltunk, tíz perc alatt hányan kelnek át itt, ezért „népszámlálásra"
indultunk. Az eredmény: tegnap délelıtt fél 10 és 9 óra 40 perc között 46 ember járt
tilosban. Többségük a postára igyekezett, de szép számmal voltak, akik a sétálóutca
üzleteinek valamelyikbe iparkodtak.

A szentesi Kossuth utcán, a posta elıtti szakaszon naponta több százan kelnek át szabálytalanul.
Fotó: Tésik Attila

– Az emberek tudják, hogy szabálytalanul kelnek át az úttesten, de ıszintén, kinek
van kedve több tíz métert kerülni? – mondta a 62 éves Mihály János, aki kerékpárját
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tolva sietett át a fıutca páratlan oldalára. – Zebra jelentené a megoldást, ennek
létesítésére viszont kicsi az esély: túl sok átkelıhely lenne viszonylag egymáshoz
közel a Kossuth utcán. Így marad a tilosban járás, természetesen nagyon
körültekintıen, nem szeretném kivasaltatni a kalapomat – tette hozzá tréfásan a
férfi.
Czirok Jánosné, a polgármesteri hivatal mőszaki osztályának vezetıje lapunknak
elmondta, a szentesi fıutcán régi téma a gyalogosok, biciklisek szabálytalan
átkelése, pedig a rendırség napjában többször is ellenırzi a posta elıtti szakaszt. A
Kossuth utcának most készül a forgalomlassítási terve, amelyben igyekeznek
valamilyen megoldást találni a problémára, de gyalogos-átkelıhely telepítését
egyelıre nem tervezi az önkormányzat.
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