
Sietni kell a hídfelújítással 

Szentes - Mindössze 3 hónapjuk maradt a Szentes és Csongrád közötti Tisza-híd 
felújítóinak, hogy határidıre elvégezzék a 750 milliós megbízást. Hat hónap alatt 
csak a munka felével készültek el. Mától a Szentes felıli fél pályát zárják le. 

Kétszer olyan gyorsan kell dolgozniuk a Szentes és 
Csongrád közötti Tisza-híd felújítását végzı 
szakembereknek, mint eddig, különben nem készülnek 
el határidıre. A Mahíd–2000 Zrt. tavaly októberben 
látott hozzá a 750 milliós munkához, és azt vállalta, 
hogy 2009. szeptember 30-áig át is adja a forgalomnak 
a megújult hidat. Ehhez képest a napokban fejezték be 
a Csongrád felıli fél pálya korszerősítését, a Szentes 
felıli részhez most kezdenek hozzá. 
 
– Mától lezárjuk a teljes szakaszt a szentesi oldalon – 
mondta lapunknak Nagy Sándor projektvezetı. Eddig 
szakaszolva dolgozott a kivitelezı, de most 500 méter hosszan birtokba veszik a 
hidat. Az eddigi szimmetrikus helyett aszimmetrikus útpályát alakítanak ki: 2,5 méter 
széles járdát építenek ki, amelyen kényelmesen közlekedhetnek majd a két város 
között ingázó kerékpárosok. 
 

 
Az elsı két ütem elhúzódásával kapcsolatban azt az információt kaptuk, hogy a 
felújítás közben új mőszaki problémákra derült fény, ezért kell most sietniük. A 
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Rá kell kapcsolniuk a munkásoknak, ha határidıre be akarják fejezni a felújítást. 
Fotó: Tésik Attila
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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projektvezetı úgy fogalmazott, próbálják tartani a határidıt, és ezért több 
munkagépet és szakembert küldenek a Tisza-hídra. Igyekezniük kell, mert a beruházó 
közútkezelı úgy hirdette meg a munkát, hogy késedelem esetén naponta a teljes 
bruttó vállalkozói díj 0,5 százalékát kell megfizetni kötbérként a kivitelezınek, 
vagyis az átadás csúszása napi többmilliós pluszkiadást jelenthet a Mahíd–2000 Zrt.-
nek.  
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