
Tovább tart a szentesi tragédia vizsgálata 

Szentes - A lapunkban megfogalmazott javaslatok egy részét megfogadta a 
szentesi Tisza-híd felújítását végzı cég, de továbbra is veszélyes kerékpáron vagy 
gyalog átkelni a hídon. Cseuz László az elkészült járdára terelné a bicikliseket. 

A munkagödröket már betemették, a jelzılámpát 
áthelyezték, és a felbontott fél pályát is kordonnal 
zárták le a szentesi Tisza-híd felújítását végzı cég 
szakemberei, mégsem érezheti biztonságosnak az 
átkelést az, aki biciklivel vagy gyalogosan indul a folyó 
túlpartjára. Megírtuk: két hete egy 30 éves fiatalember 
halt meg a hídon, amikor biciklijével belehajtott egy 
körbe nem kerített, kivilágítatlan gödörbe. Cseuz 
László, az elhunyt nagybátyja szerint továbbra is 
életveszélyes két keréken átgurulni a hídon. Hogy 
véleményének súlyt adjon, levelet is írt Szirbik Imre 
polgármesternek és Balogh-Szabó Imre 
rendırkapitánynak. 
 
A biciklivel több olimpiát megjárt nyugdíjas testnevelı úgy véli, nincs hova letérniük 
azoknak a gyalogosoknak és kerékpárosoknak, akiket egy nagyobb jármő leszorít az 
útról. Az egyik oldalon az elkészült járda korlátja, a másikon a kordon állná útjukat, 
ha ki akarnának térni valami elıl. Cseuz meggyızıdése, hogy meg kell nyitni a híd 
északi oldalán a járdát. Errıl korábban – még a haláleset elıtt – úgy nyilatkozott a 
közútkezelı, hogy a járda, ami kész van, most csak keskeny nyomon használható. A 
kerékpárosoknak le kellene szállniuk a jármőrıl, amit nem biztos, hogy mindenki 
megtenne. Ráadásul a korlát sem védi még ıket eléggé, egy széllökés belefordíthat 
bárkit a Tiszába. Cseuz László szerint kötelezni kellene a bicikliseket, hogy tolják át a 
járdán a bringájukat, és akkor minden veszély megszőnne. 
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Megkerestük Szirbik Imrét, aki szerint valóban indokolt a járda használata, de 
megjegyezte, nincs ráhatása erre a kérdésre. A kivitelezı, az építési hatóságok és az 
üzemeltetık döntenek. 
 
6 hét a határidıig 
 
2008 októberében kezdett hozzá a Szentes és Csongrád közötti Tisza-híd felújításához 
a Mahíd-2000 Zrt. A 750 milliós beruházásnak szeptember végéig kellene 
befejezıdnie. Az elsı két ütemmel kissé megcsúsztak a kivitelezık, ezért már csak 6 
hetük maradt arra, hogy a tervezett határidıre elkészüljön a Szentes felıli hídpálya 
korszerősítése. 
 
Még tart a vizsgálat 
 
Tegnap folytatódott a vizsgálat a munkavédelmi felügyelıségnél. A szegedi irodától 
kapott tájékoztatás szerint még nem tudtak pontot tenni az ügy végére: egyelıre 
kérdés, a kivitelezık eleget tettek-e az elıírásoknak a munkaterület elkerítésénél. 
Próbáltuk elérni a Mahíd-2000 Zrt. illetékeseit is, hogy megkérdezzük, befejezik-e 
határidıre a munkát, de lapzártánkig nem értük el ıket. 
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