
Elkészült a Parkerdı otthonig vezetı út 

Szentes - Befejezıdött a Csongrádi úttól a Parkerdı otthonig vezetı út építése. A 
340 millió forintos beruházás keretében új parkolóhelyeket is kialakítottak, és 
betemették a Vecseri-foki csatornát. Az utat hivatalosan szeptember 23-án adják 
át, de az autósok már használhatják. 

Határidıre befejezte az útépítést a szentesi Széchenyi-
liget mentén a kivitelezı Integrál Zrt. Megírtuk: az új 
kétirányú út építésére a regionális alapból 203 millió 
forintot nyert az önkormányzat, önerıként pedig 137 
milliót különített el a költségvetésbıl erre a célra. Az 
út a Csongrádi úttól a Dr. Sipos Ferenc Parkerdı 
Otthonig vezet. Ezen merılegesen új parkolóhelyeket 
alakítottak ki. A februárban startolt kivitelezés során a 
bőzös Vecseri-foki csatornát egészen a gyaloghídig 
betemették. 
 
– Az út mőszaki átadása megtörtént – tudtuk meg Cseuz 
Csabától, az önkormányzat mőszaki osztályának munkatársától. – A munkálatok során 
160 férıhelyes parkolót is kialakítottak a szakemberek. Az utat hivatalosan 
szeptember 23-án adjuk át, de az autósok már közlekedhetnek rajta. 
 
Horváth István, a Pálmások Szövetségének önkormányzati képviselıje évek óta 
hadakozott a Vecseri-foki csatorna betemetése ellen, amelyet a kezdetektıl hibás és 
káros döntésnek tartott. Korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy a pangó vizet 20 
millió forintból élıvé lehetett volna változtatni. Az új út pedig vezethetett volna a 
csatorna mellett is. A politikus a beruházás kezdetekor 165 olyan növényt számolt 
meg, amely az építkezés miatt veszélyben lehet. 
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Még nem adták át, de már járható az idısotthonhoz vezetı út. 
Fotó: Bíró Dániel
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– Megnyugvással vettem tudomásul, hogy az útépítésnek egy fa sem esett áldozatul – 
mondta Horváth István. 
 
– Bár azt egyelıre nem lehet tudni, hogy a növények gyökerei a földmunkák 
következtében sérültek-e. Megnéztem az utat, és a csatorna betemetését továbbra is 
hibás döntésnek tartom. – Hozzátette: a Parkerdı otthonnál az új út folytatásaként 
egy aszfaltnyúlvány vezet egészen a Kurcáig. A képviselı szerint ez gátolja a strand 
nyugati irányba történı bıvítését. A körülbelül 150 méter hosszú szakasz építésének 
miértjét nem tudja, és erre a testületi üléseken sem kapott választ. 
 
Cseuz Csaba kérdésünkre elmondta, az aszfaltnyúlvány kövezett parkolóhelyekhez 
vezet. Az új út építésével az önkormányzat egyik célja az volt, hogy megszüntesse 
azt a zsúfoltságot, amelyet a ligetben az autósok eddig tapasztaltak. 
 
Átadó ünnepség és garancia 
 
Szentes új útjának szeptember 23-i átadó ünnepségén ott lesz Varju László, a 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára is. Az elvégzett munkákra 
jóteljesítési garanciát vállalt a szarvasi székhelyő Integrál Zrt., amelynek ha nem 
tenne eleget, akkor más kivitelezıvel javíttatnák ki a hibákat, a kivitelezı terhére.  
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