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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásával tovább bővíthette a megyeszékhely városközpontjának teljes egészében 
megszépült területét, amelyhez gyönyörű, burkolt felület rovására megnövelt zöld felületek is 
tartoznak. A beruházással igazán szép környezetet teremtettek a városlakók és a városba látogatók 
számára, lehetőséget biztosítva aktív pihenésre, kikapcsolódásra is. Mind erre a fejlesztésre a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a „Zöld város kialakítása” pályázati 
felhívásra benyújtott sikeres pályázat teremtette meg a lehetőséget. A beruházás eredményeinek 
összefoglaló ismertetésére került sor a Polgármesteri Hivatal Disztermében.  
 
Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztés - „Belváros rehabilitáció III. ütem – Munkácsy negyed 
program” címmel – meghatározó mértékben Békéscsaba belvárosához tartozó zöldfelületek felújítását 
szolgálta, a pályázati felhívás címe is erre utalt. Összességében hat önálló projektterület fejlesztése 
fejeződött be és zárul le. Megszépült a Széchenyi liget, a Gözmalom tér – Aradi Vértanúk ligete – Beliczei 
kert, Szobor sétány – Élővíz-csatorna part. Ezek a területek Békéscsaba városközpontját is átszelő élővíz 
csatornamentén helyezkednek el, felújításukkal a város számára nagyon fontos élő környezeti elemmel 
bővült a korszerű rekreációs területek köre. A projekthez tartozóan Kossuth téren is sor került épület és 
zöldfelület felújításra, valamint a Hunyadi tér átépítésével, megújulásával kiegészülhetett a belváros 
rehabilitációja. A terveknek megfelelően felújított területek a város központjában újabb lehetőségeket 
biztosítanak a város lakosai, illetve a város látogatói számára találkozásra, pihenésre, feltöltődésre, minden 
korosztály számára – gyermekeknek, fiataloknak, időseknek.  

A Kossuth téren a volt állomás épületnek külső – belső felújítása is elkészült a projekt részeként. Ez a 
felújítási munka gazdasági jellegű fejlesztési elemként tartozik a projektbe, de a megvalósult 
energiahatékonyságot növelő beavatkozások megteremtették a takarékos energiafelhasználás üzemeltetési 
feltételeit, ilyen módon szolgálva a környezeti fenntarthatóságot, a „zöld város” kialakítását, fenntartását.  

Összességében sikerült a tervezettől kicsit több, közel 78 ezer négyzetméter közterületet megújítani, ebből 
több mint 51 ezer négyzetméter a zöldterület. 
  
A felújított területeken térfigyelő kamerákat is felszereltek, korszerű közvilágítás is készült és új közterületi 
bútorokat helyeztek ki. 
 
A beruházás megvalósításán öt vállalkozó dolgozott projektterületekként párhuzamosan előre haladva a 
2017. év őszén megkötött szerződések szerint és bő egy év alatt be is fejezték a munkát. A térfigyelő 
kamerák felszerelésére és beüzemelésére az építési beruházás műszaki átadását követően került sor, 
valamint a projekt lehetőségeit kihasználva ebben az évben még a Kossuth téri zöld felületek felújítását is 
elvégezték áprilisi befejezéssel, a kedvezőtlen tavaszi időjárási viszonyok ellenére. 
A kivitelezőket követően a sor most már a megszépült területek használóin és fenntartóin van, hogy 
rendeltetésüknek megfelelően használva, környezettudatos magatartást tanúsítva sok éven keresztül 
őrizzük meg ezt az állapotot. 
  
Az építés kivitelezéssel párhuzamosan a projektterület helyszínein négy helyi, többségében civil szervezet 
lakosságot tájékoztató, közösségépítő, szemléletformáló akciókat, rendezvényeket tartott sikeresen, 
összességében több ezer résztvevőnek.     
 
További információ kérhető: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu 
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