
130 millió a 140 éves Széchenyi-ligetre 

Szentes - Idén 140 éves a szentesi Széchenyi-liget, amely hamarosan új arcot kap. 
Bıvítenék a játszóterét, futópálya és kerítés épülne a szélén, illetve 
keskenyebbek lennének a sétányok. 189 fát vágnának ki a ligetben, és helyükre 
227 csemetét ültetnének. 

Idén éppen 140 esztendeje, hogy létrehozták Szentesen 
a Széchenyi-ligetet, lánykori nevén a sétakertet. Már 
1863-ban megkezdıdött a munka elıkészítése, de hat 
évbe telt, mire megnyithatták a környék elsı 
díszkertjét a Kurca és a Vecseri-fok által körülölelt 
sziget déli felében. Ezt a fokot épp az utóbbi 
hónapokban temették be: helyére az uszodához és az 
idısotthonhoz vezetı aszfaltút, mellé 160 parkoló 
épült. Néhány napon belül ezt is birtokba vehetik majd 
az üdülıközpont vendégei. 
 
Az önkormányzat már januárban benyújtotta, így 
várhatóan heteken belül elbírálják a liget fejlesztésével kapcsolatos pályázatát. A 
tervek szerint elsı körben bıvítenék a játszóteret, a liget külsı körén gumilapos 
futópálya épülne, illetve egy erdei tornapályát is kialakítanának benne. 
 

 
– Felmérettük a liget növényállományát, és a vizsgálat szerint 189 fát kell majd 
kivágnunk, helyükre pedig 227 csemetét telepítünk – mondta lapunknak Baloghné 
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Szentes legkedveltebb futópályája a liget – gumilapokat fektetnének a gyöngykavics helyére.  
A szerzı felvétele
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Berezvai Csilla. A szentesi fıkertész hozzátette, ez már egy másik pályázat része 
lenne: a kettı 130 milliós fejlesztést eredményezne. 3 ezer négyzetméteren 
gyepesítenek, csinosítanák a gyalogutakat is: a most 6 méter széles sétányokat 
keskenyebbre szabnák, a gyöngykavicsot pedig lecserélnék. A ligetkapu felújítása 
kapcsán felmerült, hogy a múlt század elején felállított fakapu másával kellene 
leváltani a mostani vasbeton szerkezetet, de végül úgy döntöttek a tervezık, hogy 
csupán renoválják a mai bejáratot. 
 
Sokszor megújult már 
 
Húsz évvel a Széchenyi-liget kialakítása után a szakembereket foglalkoztatni kezdte 
az átalakítás gondolata. A sétakert rendezése 1894-ben kezdıdött: a kivágott fák 
helyére 36 különféle díszfát, valamint 295 cserjét ültettek. Elkészültek az ezer 
színben pompázó díszparkok és az új ligeti utak. A ligetet bekerítették, és 
valószínőleg ekkor állították fel a faragott díszes kaput is. A következı jeles dátum 
1953, amikor az Országos Természetvédelmi Tanács természetvédelmi területté 
nyilvánította.  
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