
Virágesı Csongrád megyében 

Méretébıl adódóan Szeged közterületeit díszíti a legtöbb virág, de Vásárhelynek, 
Szentesnek és Makónak sincs oka szégyenkezni - derült ki a megye legvirágosabb 
városát keresve. A települések évente több millió forintot különítenek el egy- és 
kétnyári növények ültetésére. 

– Tündérkert – ámuldozott a vásárhelyi Kossuth téren 
pompázó virágtenger láttán egy helybeli férfi. – Most, 
hogy ennyire jó az idı, mindennap kiülök ide 
gyönyörködni! – tette hozzá. 
 
Sárga, lila, fehér, piros, bordó – ezek a színek 
dominálnak az alföldi település köztéri 
virágágyásaiban, amelyekben jelenleg 30 ezer tı 
kétnyári növény virít. A Kossuth-szobrot például illatos 
tulipánkoszorú öleli körül, de a fıtéren sétálók 
nárciszok, nefelejcsek és jácintok százait is 
megcsodálhatják. Tıkés Ildikó városi kertésztıl 
megtudtuk: az egynyári növények ültetése május elején kezdıdik, ekkor körülbelül 
33 ezer tı virág kerül az ágyásokba, illetve 25 ezer piros és rózsaszín muskátlit 
helyeznek majd ki a villanyoszlopokra szerelt tartókba. A virágok kiválasztásánál a 
legfontosabb szempont, hogy mutatósak legyenek, valamint jól tőrjék az egyre 
forróbb nyarakat. Petúnia, pipacs, lisztes zsálya, hamvaska, begónia – néhány növény 
az idei listáról. 
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A szomszédos Szentes is tarka tavaszi virágruhába öltözött. A Kurca partján is a 
hagyományos kétnyári növények hódítanak: a tereket, az utcákat nefelejcs, tulipán 
és árvácska díszíti. 
 
– Több virágot ültetünk, mint ahányan a városban laknak: mintegy 35 ezer tövet 
évente – mondta Baloghné Berezvai Csilla, Szentes fıkertésze.�– A környezetvédelmet 
célzó Nagymama program keretében pedig 10 ezer növényt osztunk szét az idısek 
között, amelyeket az unokák segítségével ültetnek majd el a település közterületein. 
A fıkertész hozzátette: nyárra többek között paprikavirág, petúnia és büdöske is 
kerül az ágyásokba. 
 
Bár 2004-ben Magyarország legvirágosabb városa Makó lett, a legtöbb növényt 
Csongrád megyében mégsem itt, hanem a jóval nagyobb és népesebb Szeged 
közterületeire ültetik. A megyeszékhely parkjaiba ısszel több mint 100 ezer kétnyári 
– elsısorban árvácskát és hagymás – növényt ültettek ki. Ezeket májusban váltják 
majd fel az egynyári növények, amelyekbôl közel 120 ezer tô kerül ki a parkokba, 
közterületekre. A makói Széchenyi téren a közelmúltban 400 tı árvácskát ültettek el, 
a palántázási nagyüzem május második felében indul majd a Maros partján. 
Csongrádon a fıutcát és a Dózsa György teret 13 ezer tı virág díszíti. 
 
Virágzó Kecskemét 
 
Kecskeméten most mintegy 22 ezer kétnyári virág díszíti a közterülteket. Ebbıl 1500 
hagymás: tulipán, nárcisz, díszhagyma – tudtuk meg Nagy Ágnestıl, a város 
fıkertészétıl. Egynyári növénybıl 45-46 ezer tövet ültetnek évente, idén 46 fajta 

A legtöbb virágot a megyében Szeged közterületeire ültetik. 
Fotó: Frank Yvette
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virít majd a település központjában és a kisebb tereken. Nagy Ágnes hozzátette: 
Kecskeméten nem jellemzı a viráglopás.  
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