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Bontással indul a szentesi csomópontépítés
BÍRÓ DÁNIEL
2009.07.09. 12:00

Szentes - Már megkezdték annak a Vásárhelyi úti polgárháznak a bontását,
amelynek helyén autók közlekednek majd. A cél, hogy a Kossuth utcától északra
és délre is legyen egy tehermentesítı útja Szentesnek.
Már leszedték annak a Vásárhelyi út és Nyíri köz sarkán
álló lakóháznak a tetızetét, amelynek helyén új
csomópontot alakít ki a város. A korábban elfogadott
településrendezési terv szerint tehermentesíteni kell
Szentes kelet–nyugati irányban átszelı fı utcáját, a
Kossuth utcát. Az elképzelések szerint északról és
délrıl is új, a jelenleginél szélesebb közlekedési
folyosót hoznak létre.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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A cél az, hogy ha valaki például Szarvas felıl érkezik,
Milyen a legutóbbi hírlevél?
de csak átutazna a városon, ne kelljen a forgalmas
városközpontot útba ejtenie. Ehelyett a Nagyhegyszéli,
a Bajcsy-Zsilinszky, az Arany János utcán, majd egy még építésre váró új Kurca-hídon
keresztül kijuthasson a Csongrádi útra. Délrıl ugyanilyen folyosó lenne a Kossuth és a
Mátyás király utca, Dózsa köz, Új utca, Nyíri köz és Farkas Antal utca vonala, ennek
kialakításához viszont több helyütt bontani kell.

Körforgalom is épülhet a lebontott ház helyén.
Fotó: Tésik Attila

Ennek a forgalomátrendezı folyamatnak egyik állomása, hogy lebontják a Vásárhelyi
úti polgárházat. A polgármesteri hivatal mőszaki osztályán azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy nagyon rossz állapotban volt az épület, a lakókat pedig már régen
kiköltöztették. Éveken keresztül ebben az épületben tartott ruhaosztást az
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önkormányzat, az Ollai Istvánné képviselı vezette karitatív akció azonban nem ért
véget. A hátrányos helyzetőek ezentúl a Kísér utcában, a Munkáspárt egykori
irodájában kérhetnek segítséget.
Mivel ennél a háznál két forgalmas útszakasz találkozna, egy nagyobb csomópont
tervezésén dolgoznak a városházán. Azt sem vetették el, hogy a bírósági
keresztezıdéshez hasonlóan egy kisebb körforgalmat alakítanak ki. Az terveket még
az idén engedélyezhetik, és azok birtokában pályázati forrást céloz meg Szentes.
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