
Még két hétig félpályás útzár a Tisza-hídon 

Szentes - Ma kellene befejeznie a Szentes és Csongrád közötti Tisza- híd 
felújítását a Mahíd–2000 Zrt.-nek, de az átadásra még várni kell. Holnap kezdenek 
aszfaltozni, leghamarabb október 12-én mehetnek át rajta az autók. 

Az eredeti határidı szerint mára kellett volna készre 
jelenteni a Szentes és Csongrád közötti Tisza-híd 
felújítását, de az átkelı déli oldalán még mindig 
hiányzik az aszfaltburkolat. Nagy Sándortól, a 
kivitelezı Mahíd–2000 Zrt. projektvezetıjétıl 
megtudtuk, a saruszerkezet cseréje – ami egyébként 
nem szerepelt a cég eredeti vállalásai között – 
elhúzódott, ezért csak hétvégén tudnak majd 
hozzálátni az aszfaltrétegek terítéséhez. Ha azzal 
végeztek, a dilatációs elemeknél még lesz munkájuk a 
szakembereknek, majd a burkolati jelek felfestése 
következik. Nagy Sándor szerint a legoptimálisabb 
esetben október 12-én levonulnak a hídról, de a módosított határidı október 15. Egy 
darabig ezután is kell kisebb torlódásokra számítani, a híd két végén ugyanis a 
rézsőburkolatot is helyreállítják, és vízelvezetıket építenek ki. A híd északi oldalán 
épített kezelıjárdát lakattal fogják lezárni, a gyalogosok és biciklisek nem 
használhatják. 
 

 
Hogy miért kellett pótmunkákat rendelni, arról a beruházó közútkezelıt is 
megkérdeztük. A társaság szóvivıje, Légrádi Veronika közleményben tudatta: a 
felújítási munkáknál – így a hídfelújításoknál is – elıfordul, hogy a kivitelezés közben, 
a híd megbontása során kiderülnek elıre nem látható problémák. Jelen esetben a 
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A munkagépek október közepén vonulnak le a hídról.  
A szerzı felvétele
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pályalemez valós geometriája nagymértékben eltért a tervezettıl. Ezért át kellett 
ütemezni a feladatokat. A szóvivı szerint szerzıdésmódosítás a mai napig nem 
történt. Hogy a csúszás miatt kötbért kell-e fizetnie a fıvállalkozónak, arra Légrádi 
Veronika nem tudott válaszolni, mert – mint mondta – még nem született döntés az 
ügyben. 
 
Tovább nyomoznak 
 
A két hónapja történt tragédia ügyében még nincs eredmény. Egy 30 éves szentesi 
fiatalember halt meg a hídon, amikor biciklijével belehajtott egy körbe nem kerített, 
kivilágítatlan munkagödörbe. A rendırségtıl azt az információt kaptuk, hogy az 
ügyben a nyomozás fokozott ügyészi felügyelet mellett folyamatban van. Jelenleg 
tanúkihallgatások és adatgyőjtés folyik.  
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