
Kezdıdik a munka a Széchenyi ligetben 

Szentes - Nagy munka kezdıdik májusban a szentesi Széchenyi ligetben. Elıször a 
7 hektáros park újul meg, majd a múzeumi épületet alakítják át: ott látványtár 
épül. 

Néhány hét múlva nagy lesz a felfordulás Szentes 144 
éves sétakertjében: nyár végéig új fazont kap a 7 
hektáros Széchenyi liget. A mintegy 55 milliós 
fejlesztés révén több mint 3000 négyzetméteren 
megújulnak a gyöngykavicsos sétányok, a 
múzeumépület köré díszburkolat épül, a játszótérre 
padokkal összeépített asztalokat, illetve új erdei 
tornaeszközöket helyeznek ki. A szélsı sétány körül 
810 méter hosszú gumilapos futópályát létesítenek. A 
természetvédelmi oltalom alatt álló terület botanikai 
értékeinek bemutatására szolgálnak majd azok a 
táblák, amelyek a ligetben megtalálható 50 
legjellemzıbb cserje- és fafajtát jelölik. Ezen felül 3000 négyzetméteren 
gyepesítenek, és több mint 1000 fás szárú növényt is telepít az önkormányzat. A 
munkálatok májusban kezdıdnek és várhatóan szeptemberre be is fejezıdnek.  
 

 
Mire végeznek a ligetben, megkezdıdhet a Csallány Gábor Kiállítóhelyre keresztelt 
egykori múzeumépület belsı átalakítása is. Erre 55 millió forintos támogatást nyert a 
helyi Koszta József Múzeum. Tavaly 5800 gyermek – és sok külföldi is – látogatta a 
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A játszótér is megújul az átalakítás során.  
A szerzı felvétele
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múzeumi pedagógiai szolgáltatást nyújtó kiállítóhelyet – tudtuk meg Béres Máriától. 
Az intézmény igazgatója elmondta: folytatni szeretnék a megkezdett utat, ezért 
pályáztak egy látványtár kialakítására. Elképzelésük azzal is összecseng, hogy a 
kölcsönadott kiállítási anyag jelenleg nem fér el, és a mőtárgyvédelmi környezet sem 
megfelelı arra, hogy a régészeti raktár leleteit vagy a képzımővészeti raktár 
alkotásait, így például a Koszta-képeket kiállíthassák. Az átépítéssel olyan látványtár 
jönne létre, amelyben 60–70 fınek tudnak majd foglalkozásokat tartani. Új padozatot 
kap a terem, és a bejáratot is akadálymentesítik. A kivitelezési munkák télre 
befejezıdnek, de a program másik eleme, a múzeum teljes győjteményét magába 
foglaló digitális infobázis kialakítása még 2011 végéig eltarthat. 
 
Leszakadt mennyezet 
 
Szinte egy napon szakadt le márciusban a szegedi Móra Ferenc Múzeumban és a 
szentesi Csallány Gábor Kiállítóhelyen a mennyezet egy nagyobb darabja. A 
megyeszékhelyen már elvégezték a helyreállítást, a Széchenyi ligetben még nem. 
Béres Mária igazgatónı azt szeretné, ha a fenntartó megyei önkormányzat mielıbb 
rendbe tenné a 6 négyzetméternyi mennyezetrészt, mert az uniós programokat is 
veszélyeztetheti a mostani állapot.  

2. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2153260


