
II. Séta a belvárosban  

Szombati vagy vasárnapi családi programnak javasoljuk 

második sétánkat. A Megyeház előtti park a kiindulási pont, 

ahol megnézzük a több mint, százéves juharlevelű platánt, 

mely a Szent István szobor mögött található. 

Belváros felé folytatva utunkat a Kossuth utcában egy 

kerámia tábla hívja fel a figyelmet a hegyi szilfára. 

A romkert mellett elhaladva a Várkörútra érkezünk. A Szent 

László park Várkörúti oldalán, a Wattay szobor előtt egy 

védett hatalmas tiszafát csodálhatunk meg. 

A Várkörúton továbbhaladva a 6. szám alatt egy több mint 60 

éves császárfa van az udvarban. Tavasszal mikor kivirágzik, 

az egész fa lila színben pompázik. 

Innen a Fő utcára megyünk, ahol megnézhetjük a város 

virágóráját, melyet 51 évvel ezelőtt avattak fel, akkor 

Európában is egyedülálló volt.  

  



 

A virágórától már látható a háromszög alakú Zichy liget, 

melynek fái mára már elöregedtek, de így is kellemes városi 

park. Ezen a parkon végig sétálva a Rózsa liget felé indulunk 

el, közben benézünk az árnyékos Ybl Miklós utcába. A japán 

akácfasor fái körülbelül százévesek. 

Lassan elérjük a Rózsaligetet, a város talán leghangulatosabb parkját, ahol nagyon sok fafaj található. A legszebb és 

talán leglátványosabb a három mocsári ciprus. A fák mellett virágok százai pompáznak különféle színekben. 

A Varga csatorna partján – mely a Rózsa ligetet és a volt 

Vidámpark területét választja el – egy hatalmas szomorúfűz 

hívja magára fel a figyelmünket. 

A volt Vidámpark területe nagyon elhanyagolt, 

ugyanekkor ezen a területen található a város 

legnagyobb eszmei értékű fája: a kínai ősfenyő, 

de itt is találhatunk kocsányos tölgyeket és 

három páfrányfenyőt. 

Második városi sétánkat is egy parkban fejezzük be, ahol még a padokon ülve gyönyörködhetünk a szebbnél szebb 

virágokban, rózsákban, hallgathatjuk a harangok hangját. Egy kis pihenés után sétálhatunk a csónakázó tó partján. 

A gyerekek pedig a játszótéren tölthetik a délutánt. 

Ha séta közben megszomjaztunk, a szintén természeti 

értékeink közé tartozó Csitáry-kút vízéből ihatunk. Erre a 

savanyúvízre véletlenül találtak rá, amikor a fürdő 

működéséhez termálvizet kerestek. A Csitáry-kút fölé 

1999-ben tetszetős tetőszerkezetet húztak, melyet 4 oszlop 

tart. A tartóoszlopokra harangokat szereltek, melyek 

óránként a „Megjöttek a fehérvári huszárok” dallamát 

játsszák. A harangjáték karácsony közeledtével a 

„Csendes éj” dallamát visszhangozza. 

 kínai ősfenyő páfrányfenyő 


