
Van bicikliút, és még sincs 

Csongrád - Bár az új KRESZ szerint lakott területen kívül kötelezı a bicikliút 
használata, ez a csongrádi Tisza-hídra nem vonatkozik: akár az úttesten is 
haladhatnak a bicajosok. A hídra vezetı kerékpársávok idén biztosan nem 
épülnek meg. 

Kétszer kell a 451-es fıúton keresztülhajtania annak 
a biciklisnek, aki Szentes felıl Csongrád irányába 
tart, és használni szeretné a Tisza-híd 
kerékpárosoknak és gyalogosoknak kialakított széles 
járdáját: elıször akkor, amikor a töltés végéhez ér, 
másodszor pedig a hídvégnél, mert az említett 
biciklis sávot a híd szentesi oldalán alakították ki. A 
csongrádi oldalon keskeny szervizjárda épült, amit le 
is zártak a forgalom elıl. A veszélyes mutatványra 
már a törvény is kötelez, hiszen az új KRESZ szerint 
lakott területen kívül kötelezı a bicikliút használata. 
 
A veszélyforrás megszüntetésérıl megkérdeztük az út és híd gazdáját, a 
közútkezelıt. Azt a választ kaptuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-tıl, hogy a 
kerékpársáv egyelıre járda csupán, jelzıtáblával azért nem jelölték ki 
kerékpárútnak. 
 

BÍRÓ DÁNIEL

2010.01.15. 08:41

Hiába épült kerékpárút a hídra, maradt minden a régiben: 
a bicajos arra megy, amerre akar. Fotó: Segesvári Csaba
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Akkor lesz hivatalos bicikliút, ha a teljes kerékpárút elkészül a hídvégek és töltések 
között. Amíg nem kerül sor erre a fejlesztésre, addig marad minden: a Csongrád 
irányába haladó kerékpáros az úttesten mehet, ugyanúgy, ahogyan régen, a Szentesre 
tartó kerékpárosnak pedig két lehetısége van: vagy az úttesten közlekedik, vagy 
felmehet a kerékpárútnak ki nem jelölt járdára. Megtudtuk, hogy a kint lévı 
jelzıtáblákon túl figyelemfelhívó jelzéseket akarnak elhelyezni, ennek 
finanszírozására a közeljövıben pályázatot nyújt be a társaság. 
 
Azt is megírta lapunknak a Magyar Közút, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ és a szentesi városvezetés úgy döntött: a hiányzó kerékpárutak tervezésére a 
451-es fıút pályaszerkezetének 11,5 tonnásra való áttervezésekor kerül sor 
(valószínőleg az idén), a bicikliút is valószínőleg akkor fog megépülni. A csongrádi 
városházán úgy értesültünk, a szakhatóság szerint a legbiztonságosabb megoldás az 
lenne, ha mindkét oldalon alagutat alakítanának ki a fıút rézsője alatt, ezeken 
keresztül hajthatnának föl a biciklisek a hídra. Ennek két buktatója van: egyrészt 
nem lenne olcsó a megvalósítás, másrészt – mivel állami útról van szó – az 
önkormányzatok nem fejleszthetnek ott, tehát meg kell várni, hogy a központi 
szervek indítsák be a beruházást.  
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