
Évekig kell még várni a megerısített 451-esre 

Szentes - Leghamarabb 2014-re erısítik meg a Kiskunfélegyházától Szentesre 
vezetı 451-es fıút burkolatát, noha a fejlesztés elıkészítésére már tavaly ısszel 
464 millió forintos támogatást nyert a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 

A 451-es fıút egyes szakaszain szinte nincs már 
aszfalt, amit le lehetne marni, hogy egyenletessé 
tegyék az útfelületet. A Kiskunfélegyházát Szentessel 
összekötı út már régóta megerısítésre vár, pénz 
viszont nem volt rá, csak kisebb javításokra. Kivételt 
jelent ez alól 2004 és 2005, amikor összesen 360 
millió forintért Szentes és Csongrád között 2 
kilométer hosszan, illetve Csongrádtól a 
megyehatárig felújították a burkolatot. Nyomvályúk 
és kátyúk azóta is keletkeznek, de emellett több 
veszélyforrás, a volt szentesi szivattyútelepnél 
például töltéssüllyedés okoz régóta gondot a 
közlekedıknek. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı (NIF) Zrt. tavaly októberben 464 millió forint 
támogatást nyert a 451-es fıút megerısítésének elıkészítésére. Az elnyert összeget 
nem csupán erre költi a NIF: a beruházás tervezésén túl a terület biztosítását és a 
régészeti feltárást is ebbıl végzik el. Hogy a 451-es mely szakaszait építik át, arra a 
megvalósíthatósági tanulmány ad majd választ. Ebben a dokumentumban azt is 
körüljárják, van-e létjogosultsága egy, a fıúttal párhuzamos kerékpárútnak, s ha 
igen, hol lenne érdemes ilyet építeni. A NIF-nél tudnak arról, hogy Szentes 
önkormányzata biztonságosabbá tenné a kerékpáros átkelést a Tisza-hídon. Ennek 
érdekében a Kurca partján tanulmányterv készült, amit az önkormányzattól 
megkapott és a projektbe beépített az állami cég. 
 
Kérdésünkre, hogy mikor kezdıdhet meg a kivitelezés, azt a választ kaptuk: 
gazdasági és mőszaki szempontoktól függ, de várhatóan 2013–2014-ben indulhat el a 
beruházás, és legkésıbb 2015-re szeretnék forgalomba helyezni a megújult fıutat.  

Állandó veszélyforrást jelentenek a kátyúk és a nyomvályúk a fıúton. 
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 
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