
Tovább bıvül a kerékpárút-hálózat - Csongrád és 
Szentes együtt 218 milliót nyert 

Csongrád - Csongrádon 3, Szentesen 2 kilométerrel bıvül még ebben az 
esztendıben a kerékpárút-hálózat. A Tisza-parti város 137, a szomszédvár pedig 
81 milliós támogatást nyert a fejlesztésre. 

Ez év végétıl nem kell kitekerniük a csongrádiaknak 
a Körös-torokhoz, ha kerékpárúton akarnak átmenni 
Szentesre – új aszfaltcsík épül nekik, ami a Csuka 
csárdától egészen a vasúti hídig vezet. Az 
önkormányzat 137 millió forint uniós támogatást 
nyert a fejlesztésre, amit 13 milliós önrésszel kell 
kiegészítenie. Korábban beszámoltunk róla: Csongrád 
tervei között szerepelt, hogy a megyehatártól 
bicikliúton is el lehessen jutni a városba. A tervek 
ugyan elkészültek, de az uniós források sorsáról 
határozók szerint a bokrosi elágazástól északra, a 
451-es fıút mentén már nem indokolt a kerékpárút 
építése, mert ott nincs annyi lakott tanya. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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A városházán megtudtuk: az új szakasz az úgynevezett „baltáson" keresztül, a vasút 
és a mőút között vezet majd, így könnyebben meg lehet közelíteni a Holt-Tisza-parti 
üdülıket, amelyekbıl évrıl évre több épül. Hamarosan aláírják a támogatási 
szerzıdést, tavasszal megkezdıdhet a közbeszerzés, nyáron pedig a kivitelezés. A 3 
kilométeres új szakasz a vasúti hídnál csatalakozik majd a Csongrádot Szentessel 
összekötı, gáton futó kerékpárúthoz. 
 
A szomszédvárban is bıvítik a hálózatot: a belterületek után ezúttal a 45-ös út 
mentén hosszabbítják meg az aszfaltcsíkot. A szentesi önkormányzat 81,4 milliós 
támogatást nyert a 2140 méter hosszú új rész megépítésére. A fejlesztéshez 12 
milliós önrészt kell biztosítania a városnak. A Termál-tó sarkáig már kiépült 
kerékpárút egészen az Árpád Agrár Zrt. szentlászlói kertészetéig vezet majd, így az 
ott dolgozók biztonságosan juthatnak el munkahelyükre. Ennél a beruházásnál is 
hátra van még a támogatási szerzıdés aláírása. A közbeszerzést még tavasszal kiírják, 
a kivitelezés pedig várhatóan nyáron kezdıdik.  

Továbbépítik Szentesen a 45-ös fıút melletti kerékpárutat.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Április végén adják át az M43-ast

Dóc: a tettes gyakran ismeretlen

Túl az edzésen, NHL-hangulatban - útinapló a BL-túráról!

2. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2206755



hirdetés    

Legalább ezt vegye 
be! Vásároljon 1000 
mg-s C Vitamint 
1400Ft helyett 399 
Ft-ért! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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