
 

Szentesi Tisza-híd: sok a nyitott kérdés 

Szentes - 10 hónap után sem zárult le a nyomozás annak a szentesi 
fiatalembernek az ügyében, aki tavaly nyáron munkagödörbe esett, és meghalt a 
Tisza-hídon. A rendırség két embert hallgatott ki gyanúsítottként. Az 
átkelıhelynél hiányzó kerékpárútszakasz és 2 aluljáró építése 2012-re várható. 

Továbbra sem tisztázott, kit terhel felelısség annak a 
szentesi fiatalembernek az ügyében, aki tavaly 
nyáron biciklijével munkagödörbe esett, és meghalt a 
Szentes és Csongrád közötti Tisza-hídon. Mint arról 
korábban beszámoltunk, a 30 éves közgazdász egyik 
barátjával ment a Körös-torokba, ahonnan késı éjjel 
indult haza. A hídról lefelé jövet a szentesi oldalon, 
ahol a fél útpálya fel volt bontva, belehajtott egy 1,5 
méter mély, jelzés nélküli, kibetonozott 
munkagödörbe, és a helyszínen életét vesztette. A 
veszélyre csupán két terelıtábla figyelmeztette az 
arra közlekedıket. 
 
– A Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság folytatja a nyomozást gondatlanságból 
elkövetett halált okozó, közúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja alapján – 
nyilatkozta lapunknak Tuczakov Szilvána, akinél arról is érdeklıdtünk, miért tart 
ilyen sokáig a vizsgálat. A sajtószóvivı elmondta, tekintettel az eset jellegére és 
körülményeire, az ügy komplex nyomozati munkát igényelt, amely hosszabb idıt vett 
igénybe. Az ügyben egyébként a rendırség két személyt hallgatott ki gyanúsítottként. 
A nyomozás fokozott ügyészi felügyelet mellett zajlik. 
 
A kerékpárosok biztonságos közlejkedése nem megoldott  
 
Közben Csongrád és Szentes önkormányzata azon dolgozik, hogy mielıbb 
megszüntesse a Tisza-hídon kialakult veszélyhelyzetet. A bicikliseknek ugyanis hiába 
épült a híd déli oldalán széles kerékpársáv, annak biztonságos megközelítése nem 
megoldott: a bringásoknak több száz métert kell tekerniük az úttesten, majd át kell 
kelniük az úton, hogy ráhajthassanak. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı (NIF) Zrt.-
tıl kapott tájékoztatás szerint a társaság pályázatot nyújtott be az Unióhoz a 451-es 
fıút megerısítésének elıkészítésére – döntés e hónapban várható. A projekt 
részeként 36 kilométer hosszan megerısítenék a burkolatot Kiskunfélegyháza és 
Szentes között, a Tisza-hídnál pedig 1,5 kilométer kerékpárút és hozzá két aluljáró 
épülne a jobb és a bal parti gátnál. Az utóbbihoz szükséges terveket a két város 
készítteti el. A NIF Zrt.-tıl azt is megtudtuk, elképzelhetı, hogy az 
önkormányzatoknak maguknak kell pályázati forrást találni a fejlesztéshez, mert nem 
biztos, hogy a kerékpárútépítés bekerülhet a 451-es projektjébe. Ha mégis bekerül, 
2012-re megépülhetne a hiányzó bicikliútszakasz és két aluljáró.  
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