
Autósok a kerékpárúton Szentes belvárosában 

Szentes - A közlekedés szabályaival még nincsen tisztában a szentesi Kossuth 
utcán épült kerékpárút használóinak többsége, de baleset nem történt az átadás 
óta. A városházától kihajtó autósok viszont elállják a biciklisek útját. 

Már piktogramok is segítik az eligazodást a szentesi 
Kossuth utcán épült kerékpárúton, de az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, van még mit tanulni a 
bicikliseknek. Balogh-Szabó Imre rendırkapitány 
szerint örvendetes, hogy saját aszfaltcsíkot kaptak a 
kerékpárosok. 
 
Noha korábban gyakorta elıfordultak balesetek, az 
átadás óta nem történt ilyesmi Szentes fıutcáján, 
ugyanakkor a rendırség is érzékelte, hogy – fıleg – a 
körforgalmi csomópontokban még nincs mindenki 
tisztában a közlekedés szabályaival. A legfontosabb 
talán az, hogy csak a gyalogosoknak kell elsıbbséget adni a körforgalomból kihajtó 
jármőveknek, a biciklisek nem tekerhetnek át körültekintés nélkül a számukra 
kialakított sávon. Mivel veszélyforrásokról van szó, a rendırség folyamatosan 
ellenırizni fogja a közlekedıket. 
 
Egy másik gócpontra olvasóink hívták föl a figyelmet. A városházától csak úgy tudnak 
biztonságosan kihajtani az autósok a Kossuth utcára, ha felgurulnak a kerékpárútra, 
hogy szétnézhessenek. Így viszont – leginkább reggel és délután, a tanítás végeztével 
– elállják a biciklisek útját, vagyis nem adnak elsıbbséget, holott erre tábla is 
figyelmezteti ıket. A problémát� azzal lehetne feloldani, ha a mostani szabállyal 
ellentétben csak a városháza felıl lehetne� behajtani az Erzsébet teret körülölelı 
egyirányú útra. 
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Erre a javaslatra azt a választ kaptuk a polgármesteri hivatal mőszaki osztályának 
illetékesétıl, Cseuz Csabától, hogy nem tervezik az egyirányúsítás megváltoztatását, 
mert akkor a Kossuth utcáról balra, a városházához kanyarodó jármővek torlódást 
okoznának a leszőkített fıutcán. A szakember szerint azokon a kikövezett 
járdaszakaszokon sem kiforrottak� még az elsıbbségi viszonyok, ahol nem 
választották el a gyalogutat a kerékpárúttól. Ezen kívül viszont nem érkezett az új 
bicikliutat érintı kritika a szentesi városházára.  

A városházánál nem vizsgálják fölül az egyirányú forgalmat. A szerzı felvétele
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