
Az SBO elıtti járdán tekernek 

Szentes - A szentesiek jó része kerékpárútként használja a kórház és a 
rendelıintézet közötti gyalogutat és hidat – amiért akár 20 ezres bírság is 
kiszabható. 

- Akkor most bicikliút vagy járda? – vetette föl egyik 
olvasónk a szentesi Kiss Zsigmond utca északi oldalán 
húzódó aszfaltcsíkról, amelyhez – épp a 
biztonságosabb gyalogos- és kerékpáros-közlekedés 
érdekében – új Kurca-híd is épült 2003-ban. És 
valóban: az arra közlekedı biciklisek fele 
elıszeretettel használja a 3 méter széles járdát. 
Tegnap reggel 10 perc alatt 6 kerékpáros hajtott 
végig a kórház kerítését követı gyalogúton, holott a 
300 méteres szakasz egyik végénél sincs feltüntetve, 
hogy ez kerékpárút lenne. Akit sikerült 
megállítanunk, azt mondta, kényelmesebb és 
biztonságosabb itt tekerni, mint az úttesten. Utóbbi szerintük szők egy biciklisnek, ha 
mindkét irányból gépkocsi közlekedik, a buszokról nem is beszélve, amikbıl naponta 
több tucat jár erre. 
 

 
A rendırség is felfigyelt a jogszabályokat figyelmen kívül hagyó szentesi szokásra. Pál 
János, a Csongrád megyei Rendır-fıkapitányság szóvivıje érdeklıdésünkre elmondta, 
a Kiss Zsigmond utca nagy forgalmú út, de semmivel sem keskenyebb, mint bármely 
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Péntek reggel 10 perc alatt 6 kerékpáros hajtott végig a kórház kerítését követı gyalogúton.  
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más alsóbbrendő út. A mellette kialakított járda szélesebb, azonban a járda csak a 
gyalogosoké. Az, hogy a szentesiek egy része kerékpárútként használja, különösen 
balesetveszélyes, mivel a járda közvetlenül a Dr. Bugyi István Kórház sürgısségi 
betegellátó osztályának bejárati ajtaja, valamint a mellette lévı, mentısök által 
használt jármőbejáró kapuja elıtt halad el. Ennek ellenére a rendıri ellenırzések 
során tapasztalták, hogy több esetben is a Kurca-hídról levezetı lejtıs járdán gyorsan 
hajtottak el a betegellátó osztály elıtt, figyelmen kívül hagyva az ott közlekedı 
beteg embereket. A baleset megelızése érdekében rendszeresen ellenırzik a 
jármőforgalmat. Havonta 2-3 esetben szabnak ki itt helyszíni bírságot, ami 3-tól 20 
ezer forintig terjedhet. 
 
Megkerestük a polgármesteri hivatal mőszaki osztályát, és megkérdeztük: lehet-e 
közös kerékpárút és járda a szóban forgó aszfaltcsík, amit 7 éve pályázati forrásból 
építtetett az önkormányzat. Az illetékes szakember szabadsága miatt késıbbre 
ígértek választ.  
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