
Belvárosi séta Békéscsabán 

Andrássy út 
 

Az Irányi utca és az Andrássy út 

kereszteződéséből, az órától indulva balról, 

az Univerzál áruház bejárata előtt lesz egy 

függőleges vízsugarú csobogó. Az Univerzál 

és a 100-as ABC főbejáratánál lehet 

megközelíteni a Belvárosi Parkolóházat is.  

 

 

 

 

A 100-as ABC előtt elég hely lesz az 

áruházak, az ABC és a Parkolóház 

gyalogosforgalmához.  Továbbhaladva, az 

Ibsen ház előtt egy kisebb, más alakzatú 

csobogó épül. 

 
 

 
 

 

A színház előtt a járdával egyszintű, játékos 

látványszökőkút lesz amelynek vízsugaraira 

rá lehet lépni. A színház főbejárata előtt 

kisebb rendezvényekre alkalmas tér lesz 

közönség leültetésére is alkalmas 

térelemekkel. 

 
 

Az Andrássy úton a Korsós lány ivókút  és 

környéke felújításra kerül, körülötte a  

zöldfelületek elhatárolására támfalak 

épülnek. A McDonald’s mellet hangulatos 

játszóteret alakíthatnak ki. 

 
 

 

 

Az Andrássy út és a Szent István tér 

torkolatánál nagy, kétmedencés szökőkút 

épül, ahol később műalkotás lesz elhelyezve. 

 
A Szabadság tér Szent István tér felőli végén 

16 férőhelyes merőleges felállású személy-

gépkocsi várakozóhely épül. A Szabadság tér 

buszforgalmi központ jellege megmarad. 

 

 



A Szent István tér 

 

A Szent István tér gyökeresen átalakul látványosságoknak, eseményeknek és 

rendezvényeknek helyet adó városi térré. A téren tervezett körforgalom jellegű egyirányú 

kiszolgáló utat – a Kossuth tér és a Justh Gyula utcai szakaszt kivéve – csak célforgalom 

használhatja. A behajtás elektronikus érzékelővel ellátott beléptető rendszer használatával lesz 

szabályozva. A téren új közvilágítás épül, a belváros hangulatához illeszkedő 

lámpaoszlopokkal és világító testekkel. 

 

 

A Városháza előtt dísztér és rendezvénytér 

lesz, amely a nemzeti ünnepek és 

nagyszámú közönséget vonzó 

rendezvények, előadások helyszíne lehet. 

 
 

A Városházával szembeni oldalon a Justh 

Gyula utcánál lesz harangjáték amely 

többféle dallam lejátszására is alkalmas. 

A téren különböző utcabútorok, kerülnek 

elhelyezésre, padok, székek, asztalok, 

kerékpártárolók, hulladékgyűjtők. 

 
 

A Városháza 
 

Városháza műemlék homlokzata Ybl 

Miklós eredeti terveinek megfelelően lesz 

kialakítva.  

A felújítás a nyílászárók, kapuk felújítását, 

az erkély szerkezeti megerősítését, a 

párkányok bádogozásának cseréjét, a 

vakolat felújítását, és a kültéri festést 

tartalmazza. 
 

 

Szent István tér 8. szám 
 

A Justh Gyula utca sarkán. homlokzat 

helyreállítása nyílászárók cseréje,  a tető 

javítása. Új bádogozás és csatorna készül. A 

homlokzatvakolat helyreállítását és új 

homlokzatfestés készül. 
  

 

 



Szent István tér 10. szám 
 

Kívül hasonlóan a Sz. I ér 8-hoz, de belül is 

megújul. 

 

 
 

A „Rózsa tér” 

A római katolikus templom előtti tér 

ünnepélyességével, meghitt családi 

rendezvényekre,(esküvők, keresztelők, 

stb…) lesz alkalmas. Rózsakert, egyedi 

rózsakút csobogó, ivókút tesz 

hangulatossá a teret. A meglévő fák mellé 

új fákat ültetünk, a padok körül rózsalugas 

lesz kialakítva. 

 

 

Sas Patika homlokzat felújítása: 

Az épület Békéscsaba egyik legszebb, és talán legjobb állapotban lévő városi polgárháza, is 

felújításra kerül. Új vakolat készül. Az emeleti meglévő nyílászárók felújítva, a földszinti 

nyílászárók cserélve lesznek. A lábazatra fényezett Tardosi vörös mészkőlap burkolat kerül 

Az erkély is fel lesznek újítva. A Sas Patika felirat és a kapualj fölötti házszám egyedi 

pirogránit kivitelű lesz. A bádogos szerkezet felújításra kerülnek, valamint új homlokzatfestés 

is készül. 

A Szent István tér látképe 

 

 
A Kossuth tér felől lehet behajtani a Szent István térre, a Justh Gyula utca felé külön 

engedéllyel és a körforgalom jellegű kiszolgáló úton lehet visszajutni a Kossuth térre. 

 


