
Jövőre a
2009.08.
 

– Két há
legyőzni

A híd tö
mint kam
rajta, így
hosszú tá

A híd sa
Akik nem
közelről 

Az új sz
korszerű

A Sárvíz
informác
mostani 
egyelőre
A tervek

A faluba
várhatóa

Szalai L
zavartala
azonban
Szedres 
ha a járm

Nem les

A több m
elmondta
módon k
bevezető
az egyko

Forrás:  
Tolnai N
teol.hu 

avatják az ú
.02. 

áború sem tu
i – mondja S

öbb mint szá
mionokra ter
y az átmenő f
ávon tovább 

ajátságos, a h
m ismerték, 
találkoztak a

zerkezet már
űsítik a felhaj

z-híd az álla
ciók szerint 
hídtól körü

e csak az e
k szerint jövő

an örülnek a
an megnövek

László elmo
anul folyhass
 az építés id
között, tehát

mű kevesebb

z végképp a

mint 100 éve
a, műszaki e
kimutatni a 
ő út mellett, e
ori átkelőhely

Népújság  

új hidat 

udta megsem
zalai László,

áz éves, ebb
rvezték. A ke
forgalom is l
már nem ha

helybéliek sz
és nagy seb

a pillérrel.  

r kétnyomsá
jtókat is.  

ami úton fek
az új híd v

ülbelül 20 m
előkészítő m
ő tavasszal gu

az új létesítm
kedő teherfor

ondta, a fal
son a munka
deje alatt se
t nincs lezárv
et nyom 12 t

az enyészeté 

es medinai ö
emlékhelyet 
falu háláját 
egy erre alka
yet.  

Sárvíz-híd
medinai S
lesz.  

mmisíteni To
, Medina pol

ől következő
eskeny nyom
lecsökkent. A

asználható.  

zerint csalós
bességgel haj

ávos lesz, és

szik, így a M
vasbetonból 

méterre épül, 
munkálatok, 

urulhat át a h

ménynek, b
rgalom káros

lu önkormán
a Medinán. A
em kell vissz
va, a gépkoc
tonnánál.  

a régi híd 

reghíd korlá
alakítanak k
a régi szerk

almas zöld te

d: Korlátozá
árvíz-hídon

olna megye 
lgármestere. 

ően a régi n
mtávú, elavu
Az elhasznál

s, elhelyezke
jtottak át raj

s az építésév

Magyar Közú
készül, költ
a munkálat

ugyanis a h
hídavatás fon

ár néhányan
s hatásától fé

nyzata mind
Akik a falub
zafordulniuk
csik továbbra

átját és beton
ki, hiszen az 
kezet iránt. A
erületen alak

ás nélkül hal
n. A több szá

legidősebb h
 

normákhoz ig
ult és 12 tonn
lódott szerke

edése miatt e
jta, nem egy

vel együtt út

út Kht. hatá
tségei megha
tok már el i
hídra vezető
ntos kelléke, 

n akadnak, a
éltik a települ

denben egy
an akarnak á

k. A régi híd
a is használh

npillérét meg
évszázados 

Az emlékhely
kítják majd k

ladhatnak a
áz éves régi h

hídját, de az

gazodik, aza
nás súlykorlá
zetet folyam

elég sok bale
yszer akaratu

trehabilitáció

skörébe tarto
aladják a 10
is kezdődtek
ő út kialakít

a söröshordó

akik a korlát
lést.  

üttműködik 
átmenni a Sá
d továbbra i
hatják. Termé

gtartja a falu.
szolgálat utá
yet a tervek 
i, hogy az id

a járművek a
híd múzeum

z időt már n

az inkább sz
átozás van ér

matosan javítg

eset is történ
ukon kívül tú

ó is történik,

ozik. A cégt
00 millió fo
k a múlt hét
tásába kezdt
ó, az új Sárv

tozás feloldá

az építőkk
árvíz hídján,
is üzemel M
észetesen csa

. Mint a polg
án illendő va

szerint a te
deérkezők is 

az új 
mi tárgy 

nem tudta 

ekerekre, 
rvényben 
gatták, de 

nt már itt. 
úlságosan 

, ugyanis 

től kapott 
orintot. A 
ten. Igaz, 
tek bele.  

víz-hídon.  

ása miatt 

kel, hogy 
 azoknak 

Medina és 
ak akkor, 

gármester 
alamilyen 
elepülésre 
láthassák 

http://teol.hu/tolna/kozelet/jovore-avatjak-az-uj-hidat-248716

