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A Tiszaliget története

A szolnoki belvárossal átelleni Tisza-part évszázadokon át alig kü-

lönbözött a többi paftszakasztol. A váItozást 1885 hozta meg: Szolnok

ismét törvényszéb szókhely lett, és ekkor költözött s városba Tóth Mór
(1834.1902) tgyesz. A jogtudós Karcag főterét már parkosította, és a me.

gyeszékhelyen Sem fékezte meg városszépítési kedvét. Földterületet bérelt

a szandai uradalomtól, s oda a foghátz rabjaival erdőt telepíttetett' trgy új-

sághír szerint 1892. június 5-én váIt részIegesen látogathatóvá a terúlet,

de már az e\őző évben is Móricz-ligetként említették1étrehozójának ke-

resztnevérőI. ,74 szép terebél1les fÍk bíís tírnyaiaal, kiterjedő sétdnyaival, nagy

kőröndjével, csinos kis paailonair'lal, a Tisza túl partjárólfelénk moso$gi Mó-

ric-liget,,hamarosan népszeríi lett elődeink körében, így l894-ben A1má-

sy Géza főispán a szandai uradalom birtokosához' Wodianer Alberthez

Wárt fordult, hogy az ,,ezideig csak a casinói tagok és ezek csalddtagiaira,'I<lterjedő
*ii#! látogatási engedély.t kibővítsék.

#:; A korlátozás teljes felolclása azonbanjóval később, 1'912-ben kö-
t9kat vetkezett be ,,a kir. ügyészség a gondozrÍsa alatt dllott Móric_ligetet rítenged_

,",dy:: k a vrÍros lakosstÍgtinak, '4 napokban jött létre a rnegtÍllapodds a kir. ügyészség
Fben
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és dr Harsdnyi Gyula polgirrnester között, rnely sze_

rint a uÍros megkapja ingyen a Mőric ligetet, csu_

pdn gondoztis és rendezés címén fzet éaenként 100

koronót az ügyészségnek. Á polgÍrm,ester a ligetben

padokat fog feldilífutni, és a jotlő éabelt előreldt_

hatólag mutatrltÍn1tos bódék' és szórak.ozó helyek is 
ATitza

létesülnek. orrlendiink, hogy r'légre vdrosi hasznrj- i;;í'
latba engedtetett ót Szolnoknak egyetlen tírnyas, |!,!"F,,,
k.ellemes |etala helye!" (A mai Ve,s.g1iy_park terüiete 

o^*

akkor még rendezetlen volt, csak 192ó-ban parko*

sították.) A liget bejfuatánál épült a műIt szánad

elején az ,,Atany Lakat,,vendégló, me1yben kiváló

halételeket szolgáltak fel. Tulaj &í no sa, S t ö ger rn a y e r

,4ntal ,,Halak, vadak elkószítése a magyaÍ konÉa számát*' cimmel szakács_

könyvet adott ki 1912.ben.A iigetben ál7taz ].90]._ben alakultTisza Eve-

zős Egylet (Regatta) fából készült klubháza és csónaktárolója, s mellette

két teniszpálya'

Az első világháború után sok-sok szőrakozási lehetőséget kínáló,

Íengeteg embert vonző majálisokat rendeztek a Móric-ligetben.Itt tartot-

ták1935. szeptember 22_én a NagykunságiPásztottaláIkozót is, melyet az

7999 őtaminden évben megtartott GulyásfesztiváI szervezői jogga} tekint-

hettek rendezvényük előzményének.
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A második világháboru alatt,
illetve utána letarolt ligetet 1'948_
tól újra fásították, nagyjábóI a mai
méretét kialakítva. hz 1946. évi
területfelhasznaJási tervben már

,,kizdrólag x;düIa, sport céIjdra f,,,-
tart o tt terü l e t kén t j e l i) I te te tt ki", majd
az 795a-es évek végén a Hazafias
Népfront szolnoki bizottságának kezdeményezésére megkezdődött * az

ekkor már Ttszaligetnek nevezett - igényes szabadtdő_ és sportközpont

több éwizedre előremutat() tervezése' Kováa Jőzsef és Bíró Jőzsef építész_

mérnök, a Szolnok Megyei Tervező lroda munkatársainaktervjavaslata az

]-960_as évek elején mát a mai állapot legtöbb elemét tartafmazta: SpoÍt.

kombinát (1,974, december 4-én avatták a Magyarország-Svájc labdarúgó

m érkőzés s el), s trandfiir dő (79 6 4 -b en adták át), strandvendéglő, csónakázó

tó, vállalati lidü1ők stb. Az 1960_as óvekben kis vidámpark szőrakoztatta

azifuságot abejáratná!, S e8y másfé1 kilométernyi pátyá1u kisvasút indult

innen, ,,átzakatalvi'a liget tulsó végébe.

A megva1ósítás elengedhetetlen feltétele vollt az árvtzvédelem, mely-

nek alapjait a terület hasznosítási tervét kidolgozó Tiszaligeti Intézőbizott_

ság elnöke, Netnes Gerzson elképzelése alap1ánvalósították meg. A körgát

!961.-rekószü1t el. A liget funkcióinak gyanpodásáthozta a Szolnoki Főis*

kola odateiepülése. Honfoglalásuk a campus 2008. december 4-i avatásá,vaJ'

teljesedett ki.

A város és a liget kapcsolatában minőségi váItozást hoz majd a

Ttszán átíve!ő,kecses gyaloghíd, melynek átadását 2070 őszére tetveztk.


