
Tükörsima lett a Szegvári út 

Szenrtes - Befejezıdött Szentesen a szegvári út felújítása, amit kedden 
ünnepélyesen átadtak a forgalomnak. A Nagyhegyszéli út szélesítése júniusban 
kezdıdik, a Kossuth utcát augusztusban aszfaltozzák újra. 

Már nem kell figyelni a kátyúkra, de repeszteni még 
nem lehet a�kedden ünnepélyesen átadott szegvári 
úton, Szentes határában. Az önkormányzat tavaly 
138,5 millió forint támogatást nyert két peremterület 
és a városközpont közlekedési folyosójának 
felújítására. A program a szegvári úttal kezdıdött: 
erre a másfél kilométeres szakaszra mintegy 80 millió 
forintot fordítottak, amibıl 30 millió volt a város 
önereje. Bár nıtt az útpálya teherbíró 
képessége,�kedden még kint volt az 50-es 
sebességkorlátozó tábla. A kérdésre, hogy meddig 
marad kint, azt felelte Szirbik Imre polgármester: 
jövı hét végén a közlekedésrendészettel felülvizsgálják a szentesi korlátozásokat. A 
kihelyezésük óta feleslegessé vált táblákat pedig leszerelik. 
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Felújították, de még kint van az 50-es tábla a szegvári úton. Két hét múlva feloldhatják a 
sebességkorlátozást. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A program többi elemérıl Szirbik Imre elmondta: a Nagyhegyszéli úton is 
megkezdıdött az elıkészítı munka. A tereprendezéssel már végeztek a szakemberek, 
jövı héten a villanyoszlopok áthelyezését is elkezdi az áramszolgáltató. Az 
útfelújításra kiírt közbeszerzés még ebben a hónapban lezárul, és júniusban már 
átadnák a munkaterületet a kivitelezıknek, akiknek augusztusra kell elkészülniük. 
Ott 900 méter hosszan szélesítik az úttestet, de úgy, hogy marad hely kerékpárútnak 
is. A Kossuth utcán a közmőáthelyezések május derekára befejezıdnek. A kerékpárút 
negyede szerkezetileg elkészült. A Kossuth utca aszfaltozását augusztusra idızítette a 
városvezetés, mondván, várhatóan akkor lesz a legkisebb forgalom. A tervek szerint 
csomóponttól csomópontig, szakaszosan zárják majd le, és újítják föl a fıutcát.  
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