5. A nemzeti érték rövid szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása
A Városi Liget a mezőberényi városháza közelében található, az 1800-as években épült copf
stílusú Wenckheim-Fejérváry kastély 5 hektáros parkjának fennmaradó darabja,melyből az
ezredév emlékére népkertet létesítettek, majd később községi, majd városiligetként
funkcionált. A liget egyik része, a világháborús hősök emlékére ültetett eredetileg360
faállomány, melynek megmaradt fáinak ápolása, és a faállomány pótlása a város egyikfontos
célja ma is. A területet 1994-ben helyi jelentőségű természetvédelmi területtényilvánították.
A liget a városi rendezvények színtere volt közel 100 éven keresztül. Pavilonja
korábbanvendéglátó, zenés szórakozóhelyként működött, majd egy ideig kihasználatlanul állt.
Aturisztikai vonzerők fejlesztése programban, a Körösök lágy öléin” c. ökoturisztikai
beruházás keretében készült el a régi pavilon átépítésével a „Madarak háza” ökoturisztikai
látogató- és szabadidőközpont, a 81 négyzetméteres fedett színpad, és a liget
ökoturisztikaiismeretterjesztő útvonalának kialakítása.
A létesítmény 2007. májusában készült el.2006. decemberében állították fel azt a kaput a liget
Liget utcai bejáratánál, melynekköltségeit a Városszépítő és Városvédő Egyesület és az
önkormányzat közösen vállalta, és melynek munkálatai a Tóth Műhelyben folytak. A liget
Hősök útja felőli bejáratához a Mezőberényi Erdélyi Kör 2007. augusztus 20án,megalakulásának 15. évfordulója alkalmából egy székelykaput állított, mely a
nyikómalomfai Pap Jenő fafaragó mester alkotása.A Szénáskert utca felőli gyalogos híd
szintén a Tóth Műhelyben készült a Városszépítő és Városvédő Egyesület kezdeményezésére,
felavatására 2008. augusztus 20-án került sor.
Az egész évben üzemelő látogatóközpont egyedi tartalmú, komplex szolgáltatást
nyújtó, a terület madárvilágának, természeti értékeinek bemutatására és interaktívprogramok
megrendezésére nyújt lehetőséget.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A Városi Liget park jellege, térszerkezete, biológiai sokfélesége természeti, kertéskultúrtörténeti értékeket őriz. Az ismeretterjesztés, szemléletformálás, környezettudatos
magatartás- és cselekvésformák kialakításának fontos helyszíne, a környezet
megőrzésévelbiztosítja a szabadban történő felüdülést, ismeret- és élményszerzést, pihenést,
játszást.A ligetben található védett növény-és állatvilág megőrzése, természetes körülmények
közöttizavartalan feltételek biztosítása mindannyiunk fontos feladata.
A Városi Liget Mezőberény megőrzendő ökoturisztikai értéke.

