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JAVASLAT A CIVIL KÖZÖSSÉGI TÉR MŰKÖDTETÉSÉRE BÉKÉSCSABÁN, A SZÉCHENYI -

LIGETI „SÖRKERT” -BEN (810. HRSZ. INGATLAN) 

 

Előzmények 

Békéscsaba egyik legértékesebb tájkertje, a 170 éve kialakított Széchenyi-liget és a Sörkert természeti, 

műemléki és történeti környezet-kulturális emlékeinket hordozzák. A Koós Károly erdélyi építész által 

tervezett sörkert a város egyik legpatinásabb épülete, 127 éves történelme folyamán többféle 

funkcióban szolgálta Békéscsaba lakosságát, legutóbb 2005-ben újult meg egy pályázatnak 

köszönhetően. A pályázat finanszírozásának feltétele a támogatási cél 2011-ig történő biztosítása volt, 

ezért BMJV önkormányzata a pályázat kedvezményezettjével 2008-tól határozatlan időre, az 

„egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése” közfeladat ellátására vagyonkezelési 

szerződést kötött.  

Javaslat 

Alulírott együttműködő szervezetek indítványozzuk, hogy a Sörkert, az „egészséges életmód közösségi 

feltételeinek elősegítése” közfeladat ellátás céljából kerüljön Békéscsabán és térségében élők 

életminőségének javításáért, jelen dokumentumot jegyző, aktívan cselekvő szervezetek 

vagyonkezelésébe. E célból Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdjen el érdemi 

tárgyalást az aláíró szervezetek képviseletében eljáró Hatvanezer Fa Egyesülettel.  

Indoklás 

A környező településeken a társadalmi elszigeteltség fokozódik, és a hagyományos közösségi értékeket 

egyre inkább a helyi közösségek tudják ápolni. A régió társadalmi problémáinak kezelése és enyhítése 

érdekében szükséges a helyi identitás erősítése, kulturális és szórakozási lehetőségek biztosítása a 

fiatalok és a családok számára. A közösségépítés fontos része a szabadidős tevékenységek számának 

növekedése lehet.  

Az együttműködő szervezetek tevékenységei bizonyítják, hogy fontos a lakosság környezeti 

tudatosságának fejlesztése, a környezeti értékek megismerése és a védelem szükségességének 

hangsúlyozása. A térség értékeinek bemutatása és a környezeti attitűd fejlesztése egyszerre valósulhat 

meg a szabadidős szolgáltatások révén, amelyhez megfelelő kommunikációra és menedzsmentre, 

részben beruházásokra van szükség. Békéscsaba aktív fenntartható szemléletben tevékenykedő 

szervezeteinek célja a fiatalok és a családok szervezett együttlétének megszervezésével, öko-

tudatosságuk növelése, ezáltal a befogadás előmozdítása a helyi közösségekben. Kulcsfontosságú a 

közösségépítő tevékenységek kialakítása. A jó infrastrukturális háttérrel rendelkező közösségi terek 

számos szakmai és szabadidős tevékenységet, illetve programot kínálnak, segítve ezzel a lakosság 

egészséges fizikai és szellemi fejlődését, a közösségekben való részvételt.  

A Körösök Völgye Látogatóközpontot működtető Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

közfeladatellátással kapcsolatos tevékenységi köre jelentősen bővíthető, a „zöld” szemléletű 

szervezetek együttes forrásszerzési képessége jelentős lehet, ezáltal a működtetés és fenntartás 

tervezhetősége reálisabb.  



 

      

A vagyonkezelés átadásának elsődleges célja az önkormányzati feladatellátás hatékonyságának 

növelése, valamint a szükséges működési feltételek biztosítása, a vagyon állagának és értékének 

megőrzése, védelme, értékének növelése.  

Az ingatlan cél szerinti folyamatos működtetése érdekében, alulírott szervezetek vállalják, hogy helyi 

fenntartható cselekvések kezdeményezésével, a környezet-, természetvédelem, aktív turizmus, 

egészséges élelmiszerellátás területeken közszolgáltatások, szemléletformáló programsorozatok és 

kulturális események szervezésével és lebonyolításával, javítják Békéscsaba vonzáskörzetében élők 

életminőségét. 

Békéscsaba, 2021. június 24. 

 

Kocziha Attila 

Bihari Túrák Egyesület 

 

Ulbert Zoltán József 
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Mazula András 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Békés Megyei Helyi Csoport 

 

Puskás Lajos 

Országos Erdészeti Egyesület Békés Megyei Helyi Csoport 

 

Réthy Erzsébet 

Réthy Zsigmond Természettudományi Alapítvány 

 

dr Duray Balázs 

Zöld 14 Egyesület 
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