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folyamatosan kezdik a kivitele-
zők: így a Hódút Kft. a Makkoshá-
zi körút kenyérgyár előtti szaka-
szán már fölmarta a régi útburko-
latot. Hasonló előkészítés után 
terítenek 5 centiméter vastag asz-
faltszőnyeget összesen 25 ezer 
336 négyzetméteren. Ugyancsak 
öt centis aszfaltburkolat kerül 
(marás nélkül) 38 ezer 355 négy-
zetméternyi burkolatra. 

A kevésbé sérült utakat lemarás 
után újítják föl. A folthibákhoz 
(kátyúkhoz) csupán ebben a mun-
kafázisban 1700 tonna aszfaltke-
veréket használnak föl. A repedt 
burkolatú szakaszokat mintegy 5 
ezer méter hosszúságban javítják. 

Kilenc autóbuszöblöt viakolor 
elemek beépítésével, illetve asz-
faltozással állítanak helyre. 

- Türelmet és megértést ké-
rünk mindenkitől az útjavítás-
sal óhatatlanul együtt járó köze-
ledési nehézségek miatt -
mondta a polgármester. 

hitelből fedezett beruházást a 
város több pontján megkezdték. 
Ötvennégy utcában dolgoznak 
majd az útépítők, s fölújítanak 
kilenc buszmegállót is. 

ÉSMKI 
visos T* A rendszerváltozás óta idén elő-

ször adott az állam pénzt útjaví-
tásra. Ennek köszönhetően in-
dult meg a szegcdi iskola-út 
program, amelynek keretében 
most 1 milliárd 70 millió forin-
tot fordítanak a sok helyen már 
kritikus állapotú utak helyreállí-
tására. A beruházást a központi 
forrás mellett állami garanciával 
fölvett, hosszú lejáratú hitelből 
és saját erőből fedezik. 

Botka László polgármester tájé-
koztatása szerint a munka nagy 
részét a nyár hátralévő részében 
szeretnék elvégezni. Ennek oka 
az, hogy a szabadságolások és a di-
ákok vakációja miatt ilyenkor leg-
kisebb a forgalom, tehát a munka-
gépek ebben az időszakban zavar-
ják legkevésbé a közlekedőket. 

A feladatra kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményeként a kecske-
méti Debmut Rt., a vásárhelyi 
Hódút Kft., a solti Soltút Kft. és a 
Szegedi Mély- és Magasépítőipa-
ri Rt. vezetői írhatták alá a meg-
bízásról szóló szerződést. Az út-
építők Szeged 54 utcájában tün-
tetik el a kisebb-nagyobb gödrö-
ket, lyukakat, repedéseket. Első-
sorban a legnagyobb forgalmú 
utakon és a tömegközlekedési 
útvonalakon dolgoznak. 

Tekintettel a feladat nagyságá-
ra, napra pontosan ütemezték a 
tennivalókat. Ezzel azt is szeret-
nék elérni, hogy egyszerre ne túl 
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A most induló útfölújítási program 
mellett tovább folytatódnak a ko-
rábban megkezdett munkák. A Ró-
kusi körút Kisteleki utcai és Szaty-
mazi utcai csomópontjának átépí-
tése 80 millió forintba kerül. A Jó-
zsef Attila sugárút, Makkosházi 
körút kereszteződését 30 millió 
forintért újítják föl. A Szegedi Köz-
lekedési Társaság tájékoztatása 
szerint az átépítés gyorsabban 
halad a tervezettnél (az eredeti 
határidő július 6. volt). A villamos-
közlekedés vasárnap hajnalban 
megindulhat, a közúti forgalom 
előtt pedig már hétfőn reggel meg-
nyithatják a csomópontot. 
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Nagy felületű útjavítás 
• Buszmegállók felújítása 

Aszfaltszőnyegezés marás nélkül 
Aszfaltszőnyegezés 

Szegedi Útfelújítási Progra 
Szeged város 2005-ben annyit költ a közutak felújítására, mint a megelőző 7 évben összesen 

A felújítás alatt előforduló közlekedési nehézségek miatt szíves megértésüket kérjük! y 

A z ü temezés a kivi telezők által összeállí tott p rogram alapján készült . 
A kiviteli munkák tény leges kezdés-befejezési időpont ja a vá rosban 
folyó e£yéb - közút igénybevétel le l já ró - munkák és rendezvények 
miatt módosulhat . 

Alftldi Utca (Adytér Mélyé* tér közút) 
További folyamatban lévő felújításók: 
- Rókusi körút - Kisteleki utcai és Szatymazi utcai csomópontokátépítése 

(80 millió Ft. értékben) 
-József Attila sgt. - Budapesti krt. kereszteződése felújítása (30 millió Ft. értékben) 

További útfelújítások előkészítés alatt: 
Új útburkolatok építése, rekonstrukciója, gyalogjárdák felújítása 

Bokor Utca (Uanoml*ti 5'jr - E)oi&>ganzonysgt közéit) 

Pancsovai lica < vattö tica T tél utca között) 

ra -SzAbadtattöutcakozött) 

Daru Utca (Rlllyutca - Szabadkég t*< közötti 

Füzes Utca (Halyaiutca - KNfaiuiy utca között) 

Földműves Utca (Kózöphapu utca - Sérkany utca ctomepont köz öt) 

KOZÓpkapu (Séikényutca AHöryom*«, sor között) 

Rákóczi Utca (Oölya uta katona utca közötti 

Menhely utca (kaivana tar -n.gc utca kőzett) 
Jobb Fasor (TamBsvén ftl-Kttép hsortozűtt) 

Tűzoltó Utca (Dou>zim*i utca - Cna.y. surkOZflM) 
Bal Fasor iTamawéri kit Marosifi utca között) 

Deák F . U. ( Vörösmarty utca-Horvéth M utca között) Vélyogos utcBÉ550 m2 
Szappanos Uta (Panzst krt - Barcsényt utca kőzett) Fölszél utca + Derce utca 

Pentelei sor (Budapastikt-záporkárt U között) Szakolca! Utca (Trancaanyi ule* - Idyyat uU« Wzotl) 

Fésű Utca OavMndólalulat 1J00*n2j Rózsa Utca (Sandoru-Csongrád! sgt főzött) 

Awányhát Ulca i Adöm utca - Hatat utca közöl) Agyagos Utca (Makfoshfc. krt - tomnlczi u közét!) 
Bánk Bán Utca (vagvan Utca- Oarla utca köz élt) 

Róna utca (Debreceni utca - Retek utca koz ott) 
Erdélyi tár buszforduló 

Kálvária sgt. ( Oirié J utca-londoni krt kő7öB)kálvanapar«anoldaii 
föiút Arviz Utca (Pacairta ulca - Tavasz utcakozétt) 
Alkotmány Utca (Kokacö» utca Völgyöméi utca korctt) teiies dapesare 
siilyesuattszegety aszfftft Wkclal • Kormányos utca (Kotativantar 10 NamafHKa utca között) 

Hátszegi utca •Karánsebesi utca (p«roz»anv» uta> T+okotyutca Völgyéthát Utca (Alkotmány Lton - VölgyarhOt ufcai üuw<o«lii(V»l agyntt] 
tc-'tes alapcsere, sopyesaatt secfly. aszfa« buikoWU. 

KnidyGy utca (Raaiotmtoa-woin*h utca koaott) 

Bujdosó utca 0 "jarfa utca között] 

Retek utca 25-27. 

Retek utca 14. 

Ortutay utca 
Makkosházi krt (javítandófelület 6000m2) 

Vásárhelyi P utca (javítandó felület 3000 m2) Vedres utca 3. 
Dózsa Gy utca (javítandó felület 3000 m2) Vedres utca 17. 
Hargitai utca (javítandó fel ü et 3000 m2) Felső-Tiszapart Dscont Áruház előtt 
Margaréta utca (javítandó felület 2600 m2) Makkosházi krt ESSO kút előtt (felújítás) 
Tisza L krt.(javítandó felület 4000m2) Székely sor. Sportcsarnok előtt (felújítás) 
Belvárost hld+Szeged hldfó (javítandófelület 2000 m2) 

Széchenyi tárf javítandó felület 2000 m2) 

Etelka sor (javítandó felület 2307 m2) 

Felsó-TIszapart (javítandó felület 3000 m2) 
A kezelő kijelölése aiapján a balesetveszélyes buikolat 
hibák iavitása (1700 t aszfalt) Budapesti kit (javítandó felület 3000 m2) 

Szegeden gőzerővel javítják a gödrös utcákat 

Aszfaltszőnyeg 63 ezer négyzetméteren 
Több mint egymilliárd forintot 
költenek Szeged gödrös-kátyús 
utcáinak javítására. Az állami 
támogatásból, saját forrásból és 

sok területen zavarják a forgal-
mat. A korábbi fölmérések alap-
ján sok helyen már meg is jelölték 
a javítandó felületeket. A munkát 

SZEGEDI ÚTFELÚJÍTÁSOK 


