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Befejezte a kivitelező a békéscsabai belváros közlekedési helyzetének javítása
érdekében végzett burkolat szélesítési és megerősítési munkákat, szegélykő cseréket,
illetve új buszmegállók kialakítását Békéscsabán. A feladatok elvégzéséhez a települési
önkormányzat az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül közzé
tett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott
Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak
fejlesztése című pályázatával 253 264 258 forint támogatást nyert. A 281 404 731
forint összköltségű projekt keretében megújult az Árpád sor és a Derkovits sor egy-egy
szakasza, a József Attila utca valamint a Luther utca jelentős része.
2012. augusztusának elején kezdődtek el és a napokban fejeződtek be Békéscsabán azok az
útfelújítási munkálatok, amelyekre – bár szervesen kapcsolódnak a belváros rehabilitációjához –
külön pályázattal nyert 253 264 258 forint támogatást Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata.
A fejlesztés során megerősítették az Árpád sor Gyulai út és Bajza utca közötti szakaszának
burkolatát, az út új aszfaltréteget kapott. A parkolósávban buszmegállókat is kialakítottak.
Ugyancsak megerősítették a Derkovits sor Bánszki utca és Széchenyi utca közötti szakaszának
útburkolatát, ezen az utcahosszon is a parkolósávban létesült két buszmegálló.
A József Attila utcát teljes szélességében átépítették, a Kormányhivatal felőli oldalon 3,5 méter
széles a Zeneiskola felőli oldalon pedig 1,2 – 1,55 méter széles térkövezett járdát alakítottak ki. A
járdák közötti úttesten egy várakozó (parkoló) és egy forgalmi sávot építettek ki.
A DAOP-3.1.1/B-11-2011-0007 azonosító számú projekt másik részét képező Luther utcai
felújításra 2013. nyarán került sor, a munkálatok augusztus közepén fejeződtek be. A város
szabályozási tervében a Luther utca évek óta gyűjtőútként szerepel. Átalakításánál kiemelt
szempont volt a terület megnövekedett forgalmának gyorsabb levezetése, a környezeti ártalmak
csökkentése.
Kérjük a közlekedőket, hogy a forgalmi rend változására fokozottan figyeljenek. A forgalmi rend oly
módon változott meg, hogy a folyamatos haladás biztosított legyen. Ennek érdekében ahol lehetett
külön forgalmi sávokat alakítottak ki a csatlakozó utcákba befordulni szándékozóknak, de néhány
kanyarodási lehetőség megszűnik. A Gyóni Géza utca a Luther utca felől a Csaba Centerhez vezető
útig egyirányú lett. A kerékpárosok viszont ezt az utcaszakaszt is használhatják mindkét irányban a
KRESZ szabályait betartva.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel.: +36-66/452-252, +36-66/523-800
Központi fax: +36/66/523-804
www.bekescsaba.hu

A felújítás során a páros oldalon a meglévő útszegéllyel azonos helyre épült új útszegély, a
páros oldalon pedig átlagosan 2,6 m szélesebb lett az útburkolat. Új aszfaltburkolatot is kapott
az út. Emellett autóbusz megállópárt alakítottak ki közvetlenül a Kazinczy Ferenc Általános
Iskola tornatermének bejáratával szemben. A bútorbolt előttit megszüntették, hasonlóképpen a
kétoldali egyirányú kerékpárutat is. A Luther utcában nincs tiltva a kerékpáros forgalom, de a
jelentős gépjármű forgalom miatt a Csaba utca – Justh Gyula utcai, korábban kiépített gyalogés kerékpárút használata javasolt.
Kicserélték az utca bal oldalán húzódó ivóvíz gerincvezetéket, a műanyagból készült ellátó és a
bekötő-vezetékeket. Átépítették a Luther utca-Kinizsi utca kereszteződésében található
jelzőlámpás csomópontot is.
Az önkormányzat és a kivitelezők köszönik a lakosság türelmét, amelyet az átépítés idején
tanúsítottak; továbbá a közlekedők figyelmességét, amellyel elkerülhették a komolyabb
baleseteket.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
társfinanszírozásával valósul meg.
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