
Óvják Szentes tüdejét 

Szentes - Folyamatosan karbantartják az 54 millió forintból felújított szentesi 
Széchenyi ligetet, a város tüdejét. A ligeti kapu helyett azonban nem állítják 
vissza az eredeti mását. 

54 millió forintból újult meg Szentes tüdeje, a 
Széchenyi liget. A város pályázaton még tavaly nyert 
támogatást a liget ökoturisztikai fejlesztésére. A 
munkálatoknak köszönhetıen a liget ismét a 
helybeliek kedvencévé vált, a parkos részen még a 
hővösebb, esıs napokon is szép számban sétáltak 
idısek és fiatalok. Nem véletlen, hiszen rá sem lehet 
ismerni a területre: tavaly ilyenkor még kopottnak és 
elhanyagoltnak tőnt. 
 
A fejlesztésnek köszönhetıen – mint azt Balogné 
Berezvai Csilla fıkertésztıl megtudtuk – nemcsak a 
játszóteret bıvítették, s épült futópálya, hanem megszépültek a fák között vezetı, 
gyöngykaviccsal felszórt sétányok is. A terület vizsgálatakor kiderült: a liget 189 fája 
menthetetlen, de cserébe több mint 220 fát, összesen mintegy 1000 növényt, 
többségében cserjét ültettek. A Széchenyi liget mintegy 50 nevezetes cserjéjét és 
fáját pedig táblákkal jelölték meg. 
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– Nagyon tetszik, hogy nemcsak megújult a liget, de folyamatosan karban is tartják. 
Ez korábban nem volt jellemzı – mondta lapunknak az egyik padon napfürdızı, 
helybeli Horváth Józsefné. A nyugdíjas asszony 60 éve jár ide.  
 
A tavaly 140 éves Széchenyi liget, amely 1953 óta természetvédelmi terület, úgy 
tőnik, nem kapja vissza a múlt század elején felállított eredeti fakapuját. A fıbejárat 
mai, jellegtelen, stadionbejárót idézı vasbeton szerkezetét renoválják, a tervezık 
döntése szerint.  

54 millióból újult meg Szentes egykori sétakertje.  
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