5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A Mezőberény Városi Liget a mezőberényi Városháza közelében található, az 1800as években épült copfstílusú Wencheim-Fejérvári kastély 5 hektáros parkjának fennmaradó
része. A világháborús hősök emlékére ültetett, eredetileg 300 faállománynak már csak egy
része maradt meg, melynek ápolása, a faállomány pótlása a város egyik fontos célja ma is.
Egy pályázati program keretében..
/„Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben” Pályázat neve:
TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek”-közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem
formális és informális tanulás szolgálatában Kedvezményezett neve: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Azonosító: TÁMOP3.2.3/09/2-2010-0022/

.. a „Zöld kör” környezetvédelmi szakkör tagjai 2011. novemberében faültetési akciót
szerveztek, melynek célja a liget kiszáradt fáinak pótlása. A program keretében a régi
háborús emlékmű környékére 50 tölgyfacsemete került elültetésre, melyeket Szelekovszky
László környezetvédelmi szakember ajándékozott a városnak.
A területet 1994-ben helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Megyénk 75 településén jelenleg 165 helyi védett értéket tartanak számon (2000-es
adatok), amellyel országosan is elsők vagyunk a megyék között. Több, mint 50
önkormányzat –közöttük Mezőberény is- hivatalos bejegyzéssel is biztosította a védettséget
a közigazgatási területén található természeti értékek hosszú távú megőrzése érdekében.
Cél a liget csatornán túli területének átvizsgálása, esetleg egy I. világháborús, és egy II.
világháborús emlékterület kialakítása az elhunyt mezőberényiek számával megegyező fa
telepítésével, a jelenleg ott lévők kiegészítésével
„A helyi értékek védelme több szempontból is nagyon fontos. Elsők között kell említeni,
hogy az emberek számára ismertebbek, érzelmileg is közel állnak hozzájuk, táj- és
településkép-formálók, sok esetben legenda, emlék fűződik köréjük. Szakmai szempontból
indokolt a védelmük, mert értéket képviselnek, botanikai növénytársulási érdekesség,
őshonos vagy valamilyen élőhely, esetleg génbankok lehetnek. Legtöbbjük a nép nyelvén él,
nevet adtak neki, s él tovább generációról generációra, örökség - méghozzá a legnagyobb
ingyen kapott örökség -, amelyet kötelességünk megőrizni és továbbadni. „
-Szelekovszky LászlóA városi liget park jellege, biológiai sokfélesége, természeti, kert- és kultúrtörténeti
értékeket őriz. Az ismeretterjesztés, szemléletformálás, környezettudatos magatartás- és
cselekvésformák kialakításának fontos helyszíne. A környezet megőrzésével biztosítja a
szabadban történő felüdülést, ismeret- és élményszerzést, pihenést, játszást.
A ligetben található védett növény-és állatvilág megőrzése, természetes körülmények közötti
zavartalan feltételek biztosítása mindannyiunk fontos feladata.
A Mezőberény Városi Liget fái, városunk megőrzendő természeti értékei.

