Kiskunfélegyháza
fejlődik 2014–2015

A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY ALKALMI KIADVÁNYA

KEDVES FÉLEGYHÁZIAK!
2014-ben, még polgármester-jelöltként így fogalmaztam meg azt az alapot, amire szívesen
építeném a munkámat, és városunk jövőjét:
„Amire Kiskunfélegyházának szüksége van,
az a vezetők és az itt élők egymásra találása,
a kölcsönös tiszteleten nyugvó érdekegyeztetés, és az így megteremtett közös nevezőn
elkezdett értékteremtő munka.” Így gondolom ma is, és ennek tükrében dolgoztam az
elmúlt esztendőben.
A kölcsönös tisztelet, a város és az itt élők
jövője iránti elköteleződés és felelősség, a
jobbító szándék vezérelt bennünket, amikor
munkatársaimmal kidolgoztuk azt a munka
programot, ami mentén 2014. október 12-ét
követően képviselőtársaimmal közösen megkezdtük a munkát.
Sokat dolgoztunk. Feltártuk a helyzetet,
felépítettünk egy csapatot, egyeztettünk közösségekkel és vállalkozókkal, meghallgattuk
a félegyháziak kéréseit, észrevételeit. Együttműködtünk a térség országgyűlési képviselőjével, érveltünk döntéshozókkal. Felépítettünk
egy tervet, rövid és hosszú távú célokkal. Az
általunk vélt legjobbat. A megvalósításhoz annak a felelősségnek a tudatában láttunk hozzá,

hogy döntéseink megmérettetnek az idő sodrában és Önök, a félegyháziak bizalmában.
Sok eredményt sikerült elérnünk az elmúlt
egy évben. Kiépítettünk egy új szervezeti
struktúrát, új munkastílust honosítottunk meg,
amiben helye van mások ötleteinek és jobbító
akaratának. Egy integráló várospolitika alapjait
tettük le, amely serkentően hatott a vállalkozások fejlesztési kedvére, munkatársaink kreativitására, városi rendezvényeink látogatottságára, intézményeink működésére, új projektek
elindítására…
A kiadvány, amit a kezében tart Tisztelt Olvasó, az elmúlt egy év legfontosabb történéseit foglalja össze. Azokat az eredményeket,
amelyekre méltán lehetünk büszkék, mert közösen értük el. Egyfajta számvetés ez: honnan
indultunk, hol tartunk, hová igyekszünk. Nem
hallgatjuk el azt sem, hogy sok ügyet még nem
tudtunk lezárni. De nem adjuk fel, keressük a
megoldást.
Amit biztosan ígérhetek, hogy jómagam és
az általam vezetett csapat Kiskunfélegyháza
és a helyiek érdekét most és a jövőben is minden más elé helyezi.

Köszönjük a támogatást és a bizalmat!

Csányi József
polgármester
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OKTATÁS
VISSZAVESSZÜK AZ ISKOLÁINKAT!
„Olyan várost képzelek el, ahol gyermekeinket önálló arculattal
rendelkező intézményekben, elégedett pedagógusok tanítják.” 2014.
Önkormányzati működtetésbe
került 6 általános és egy középiskola. Az erről szóló döntést Csányi József előterjesztése alapján
hozta meg a képviselő-testület. A
városatyákat és a városvezetést
az a szándék motiválta, hogy a
fél
egyházi gyermekek biztonsá-
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gos, tiszta, rendezett körülmények között tanulhassanak.
Mostantól az önkormányzat
gondoskodik az intézmények
állag- és állapotmegóvásáról, a
tisztítószerekről és az informatikai eszközökről is. Az átvételt
követően haladéktalanul meg-

kezdődött az épületek felmérése
és a legsürgetőbb problémák
megoldása: a tűz-, baleset- és
érintésvédelmi vizsgálatok, az
életvédelmi hiányosságok felszámolása, a mosdók és szociális

helyiségek rendbetétele, a világítótestek pótlása. Minden mosdóba falra szerelhető szappanadagoló, elektromos kézszárító és
WC-papír tartó kerül, a tisztítószert havi igénylés alapján, folyamatosan kapják az intézmények.
Az alapvető karbantartási munkálatok sokéves elmaradásainak
pótlását követően szükséges
lesz egy átfogó iskolafelújítási
program megtervezése és elindítása is. Ehhez minden uniós és
megyei pályázatot ki fog használni az önkormányzat.
Az iskolák mellett figyelmet
fordítanak a bölcsődék és óvodák körülményeinek folyamatos
javítására, a speciális nevelési
igényű gyermekek fejlesztésének
feltételeire, a város középiskoláival segítő, partneri viszony ápolására.
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FÉLEGYHÁZÁNAK ISMÉT IGAZI KÓRHÁZA LESZ

EGÉSZSÉGÜGY
„Sok éves fát vágtak ki, amikor a kórház elvesztette az aktív
betegágyait. Újat ültetni, és látni,
amire újra lombkoronába borul, hosszú folyamat.”
Új fejezetet nyit a félegyházi
kórház életében az a mintegy
1,2 milliárd forintos beruházás,
amelynek keretében többek között egy hatszáz négyzetméteres
új szárny épül.
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A nagyszabású fejlesztés alapkövét október 6-án tette le dr.
Mészáros János egészségügyi
koordinációért felelős államtitkár,
dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun
Megyei Kórház főigazgatója, dr.
Körtvélyessy András főigazgató-helyettes és Csányi József

polgármester. A beruházás a jövő
év elejére készül el.
Mit jelent a fejlesztés a Félegyházán és térségében élőknek?
Kulturált körülményeket, egy kiteljesedő egészségügyi ellátást,
és azt, hogy a városnak ismét
igazi kórháza lesz.
A főépülethez csatlakozó új
szárnyban kap helyet az endoszkópia, a belgyógyászat, a
sebészet, az urológia, a fül- orr
gégészet, a pszichiátria és a
tüdőgondozó, továbbá a bőrgyógyászat, a belgyógyászat, vala-

mint a gyermekrendelés. Emellett
megújul a sürgősségi ellátó hely
és új megfigyelő szobák épülnek.
A régi sebészeti részen 2 teljesen új műtőblokkot alakítanak ki a
hozzá tartozó 20 fekvőbeteg ág�gyal, és 12 nappali belgyógyászati ággyal. Az eredmény egy európai színvonalú kórház, a hozzá
kapcsolódó járóbeteg ellátással.
Május óta új, 32 ágyas rehabilitációs osztály működik a fél
egyházi kórházban, ami óriási
előrelépést hozott a mozgásszervi rehabilitációs ellátás és a
kardiológiai rehabilitációs járóbeteg ellátás feltételeiben. A fejlesztés a kórházi tömb harmadik
szintjét érintette, ahol két-három
ágyas, részben erkélyes, klimatizált szobákat alakítottak ki két

szobánként önálló vizesblokkal,
társalgókkal, vizsgálókkal, betegfelvételi helyiséggel, nővérállással, raktárral és egyéb betegellátó-kiszolgáló helyiségekkel. A
32 rehabilitációs ágyat a korábbi
krónikus rehabilitációs osztályról
csoportosították át. Így jelenleg
104 rehabilitációs és 95 krónikus
ágy van a félegyházi kórházban.
A képviselő-testület áprilisi
döntése értelmében havi csaknem 1 millió forintos támogatást
nyújt az önkormányzat a félegyházi kórháznak. Az intézmény
a gyermek, a szemészeti és a
kardiológiai szakrendelések, valamint a sürgősségi fogadóhely
fenntarthatósága, illetve szakmai
színvonalának emelése érdeké-

ben használja fel az összeget.
Ez a gyermek szakrendelés és a
sürgőségi fogadóhely esetében
a jelenlegi ellátások fenntartását, a szemészeti és a kardiológiai szakrendeléseknél egy-egy
szakorvos heti 10 órában történő
alkalmazását, ennek következtében pedig a várólista komoly
csökkentését jelenti. A félegyháziak így számos ellátás esetében
gyorsabban juthatnak segítséghez, mint az ország más településein.
A városvezetés nem feledkezik
meg azokról az ígéretéről sem,
amelyeket hosszabb távra tett,
ezért folyamatosan dolgoznak az
aktív betegellátás és a szülészet
visszahozásáért.
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VÁLLALKOZÁSOK, MUNKAHELYTEREMTÉS, IPARI PARK
TÖBB SZÁZ ÚJ MUNKAHELY 1 ÉV ALATT
„A vállalkozóbarát környezet megteremtésének hosszú távú jótékony hatásában hiszek.
Például abban, hogy az önkormányzat – amely tevékenységével megkönnyítheti, de meg
is nehezítheti a gazdasági szereplők boldogulását – az engedélyeztetésben, a hivatali
ügyintézésben legyen rugalmas.”
A már működő vállalkozások munkájának elismerése és fejlődésük támogatása, továbbá
az újak letelepedésének ösztönzése párhuzamosan érvényesül a félegyházi önkormányzat gazdaságpolitikájában.
A kiskunfélegyházi városvezetés komoly
figyelmet fordít a város ipari parkjának benépesítésére. Ennek eredményeként 2015-ben
már 12 vállalkozás vásárolt magának telephelyet, több száz új munkahelyet teremtve ezzel
a városban.
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Kiskunfélegyházán az ipari és logisztikai szolgáltatások színvonalas központja
a 2007-ben hivatalosan is ipari park címet
elnyert komplexum, ahol mintegy 200 ezer
négyzetméteren, teljesen beépített közműszolgáltatások, autópálya lehajtó, jó közlekedési és létesítménygazdálkodási adottságok
várják a vállalkozásokat. A félegyházi ipari
park kihasználtsága meghaladja a 80 százalékot.

Az egykori honvédségi infrastruktúra optimális szerelő- és gyártócsarnokoknak, logisztikai és tárolókapacitásoknak. A déli ipari
terültekkel együtt a város közvetlen környezetében további 160 ha zöldmezős beruházásra alkalmas, kitűnően megközelíthető,
megpályázható földterület található.
A félegyházi vállalkozások sikere közös
érdek. Nem csak azért, mert munkahelyeket

teremtenek és megélhetést adnak a térségben élőknek, de azért is, mert a város adóbevételeinek stabil alapját képezik. Termelésük, bevételeik, nyereségük növekedése
az önkormányzati források bővülését, végső
soron pedig a közterületekre, oktatási-nevelési intézményekre, szociális ellátások fejlesztésére fordítható összegek gyarapodását is
jelenti.
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„Végre olyan folyamat indulhasson el Kiskunfélegyházán, amely a helyi társadalom valamennyi
tagjának hasznára válik és hosszútávon biztosítja városunk felemelkedését.”

NAPELEMEK ÉS LED-ES
KÖZVILÁGÍTÁS – ZÖLD VÁROS

8

Az erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás a
jövő iránt érzett felelősség egyik
alappillére. Félegyházán e téren
sok teendő van még, de az első
lépéseket már megtette a város.
Még 2015-ben megújul Kiskunfélegyháza közvilágítása. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően
a város bel- és külterületén 3.400
lámpatestet cserélnek korszerű,
energiatakarékos led-es fényforrásokra a mintegy 488 millió
forintos támogatásból, amely a
beruházás száz százalékát fedezi.
A hagyományos fényforrásokat a
led-es lámpák váltják fel.
Az új, korszerű lámpatestek világítóereje legalább ugyanolyan
lesz, mint az eddigi közvilágításé,
azonban használatukkal jelentős
energia-megtakarítás érhető el. A

világítás eddig évente 70 millió
forintba került, a mostani beruházásnak köszönhetően erre a
feladatra 20-25 millió forinttal kevesebbet kell költeni a jövőben.

lámpák edzett síküveggel vannak
ellátva, ezért a fényszennyezettség csökken. Kialakításuk por- és
vízálló, vandálbiztos, még a lámpatest is alumínium.
Kiskunfélegyházának a köz-

Egy sikeres uniós pályázatnak
köszönhetően 196 darab napelem került a nyáron az uszodaépület tetejére. Az 50 kilowattóra
teljesítményű erőmű jóvoltából
immár jelentős részben napenergia szolgáltatja a strand elektromos eszközeinek, gépészeti
berendezéseinek áramigényét. A
villanyköltségek jelentős csökkenése arra ösztönzi városvezetést,
hogy – újabb pályázati lehetőségeket felkutatva – további közintézményeknél is éljen az alternatív energiaforrások nyújtotta
lehetőségekkel.
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TISZTA TEREK,
GONDOZOTT
PARKOK
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A közterek szépítése, gondozása kiemelt figyelmet kapott a polgármesteri programban
is. E téren már az első esztendőben látványos
változásokat tapasztalhattak az itt élők.
A képviselő-testület idén 5 millió forintot szavazott meg Félegyháza virágosításra, így a legforgalmasabb közterek virágágyásaiba mintegy 5 ezer tő színes virág került. A belváros
frekventált útjai melletti villanyoszlopokat – sok
év után először – idén újra muskátli díszítette.
A kezdeményezés pozitív visszhangra talált a
lakosság körében is.
Az idén megújult a könyvtár mögötti park,
cserjékkel, talajtakarókkal, örökzöldekkel ültet-

ték be a lakótelepnél lévő körforgalmat. Tervezett rend szerint zajlik a fűkaszálás és a locsolás, a parkgondozáshoz nélkülözhetetlen új
gépeket és eszközöket – lombfúvót, ágnyesőt,
gyepszellőztetőt, fűkaszát – vásárolt a város.
A közmunka-program keretében megújultak a
köztéri padok és szemétgyűjtők. A Zöld Szem
Környezetvédő és Egészségmegőrző Alapítvány sikeres pályázatának köszönhetően 5 millió forint értékű új eszköz szolgálja a parlagfűvel
szennyezett területek felszámolását.
Mindez egy átfogó rehabilitációs folyamat
kezdete, amely a következő években tovább
folytatódik és bővül.
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KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉSI PROGRAM
CÉL A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS

Még ebben az évben befejeződik a Bercsényi
utca és a Mezőgazdasági bolt közötti kerékpárút
építése, amely az 5-ös főút kereszteződésétől
Kecskemét felé haladva a Petőfi lakótelep melletti jobb oldalon épül meg a bevásárlóközpontig.
Ott – a vasúti sorompó előtt – áttér a baloldalra,
és úgy folytatódik a Mezőgazdasági boltig.
A kerékpárút 1171 méteres szakaszon készül
el, szélességét 2 és 2,8 méter között alakítják ki.
A vasúti kereszteződésben biztonságos átjáró, a
félegyházi vízfolyás fölött pedig híd épül. Ugyancsak a projekt keretében a buszmegálló mellett
egy kerékpártároló is megvalósul.
A fejlesztéshez Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata mintegy 138 millió forint Európai Uniós
támogatást nyert, amely a beruházás teljes költségét fedezi.
A városvezetés törekvése, hogy a most megvalósuló szakasz folytatásaként később egészen az
Aranyhegyi csárdáig kiépüljön a kerékpárút.
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A biztonságos kerékpárút-hálózat kiépítése a
város belterületén is fontos cél. Különösen sürgető a Bercsényi-Mikszáth Kálmán utca mentén,
a Bercsényi úti csomóponttól az Izsáki útig terjedő, továbbá a Csanyi úton a Szentesi úttól a déli
iparterületig tartó szakaszok megépítése. Ezekre
felkészülten várja a pályázati lehetőséget az önkormányzat.
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TEMPLOMHALOM –
ÚJRA A KÖZÖSSÉG
SZOLGÁLATÁBAN
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Idén nyáron elkészült a Templomhalmi Emlékpark. A lakótelep mögött,
a Bankfaluban Félegyháza múltja, hiteles történetének fontos epizódja
időzik a romok között, számos új adattal gazdagítva Félegyháza középkori történetét. Ezek közül az egyik legfontosabb megfigyelés, hogy
– a korai sírokból előkerült pénzek szerint – a templom körüli temetőt
már 1100 körül használták. A XI. században templom is állt ezen a helyen, ami nagy valószínűséggel tűz martaléka lett a tatárjárás idején.
Később, az 1300-as években, gótikus stílusban építették újjá, az 1400as évek elején pedig ismét átépítették és bővítették. A nagy sáncárkot betemették, és kő kerítőfalat emeltek a templom köré. Félegyháza
1500 körül már tekintélyes, „mezővárosiasodó” település. Fejlődését
1526-ban a török hódítás törte derékba. Ezt követően csaknem 200
éven keresztül állt a templom a puszta közepén.
A török hódoltság alól felszabadult város újratelepítői a nagy, gótikus templom köveit használták fel az első kőépületekhez, mint például
az Óplébánia, vagy a Constantinum.
Először a 80-as években, majd újra és újra felmerült az időközben illegális szemétlerakóvá silányult terület emlékparkká alakításának gondolata, de a kezdeményezés mindig elhalt.
A félegyházi önkormányzat az idei költségvetésébe építette be azt
az összeget, amely lehetővé tette a különböző parkelemek: padok, kukák, esőbeálló, szalonnasütő kialakítását, és egyben élhetővé, szerethetővé tenni a helybéliek számára a Temlomhalmot..
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MEGÚJULÓ KÖZTERÜLETEK – ÉLHETŐ VÁROS
Folyamatosan, a pénzügyi lehetőségek függvényében újulnak meg
városszerte a közterületek, sokszor évtizedes problémákat megoldva.
A Szalay Gyula utcán folyamatban lévő fejlesztés eredményeként kiépül a csapadékvíz-elvezető rendszer, megújulnak a parkolók, és a
teljes útburkolat. A burkolat alá épített vízelvezető csatorna a városi
hálózatba vezeti a jövőben a csapadékvizet, megtörténik a szintkiegyenlítés, egységes térburkolat lesz a saroktól az átjáróig, a gyalogosok számára pedig járda épül.
Az önkormányzat megvásárolta, majd lebonttatta a Horváth Zoltán
utca 9. szám alatti, hosszú ideje romos, elhanyagolt ingatlant. A
megüresedő területet termőfölddel töltik fel, és egy pihenőparkot
alakítanak ki a szomszédos játszótérrel együtt, a Horváth Zoltán és a
Dózsa György utcákat összekötve.
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Hamarosan aprócska térré teljesedik ki a Móra Ferenc Gimnázium
előtti járdaszakasz. A kerékpártárolót a Wesselényi utcára áthelyezve
egy ellipszis formájú, díszköves közösségi tér alakul itt ki padokkal, és
az öreg fákat magukba olvasztó terekkel.
A tavalyi 30 méteres szakasz után most 60 méteren újult meg a járda
a Pázmány Péter utcán. Így a piaccsarnoktól egészen a postaépület
sarkáig új térkövet kapott másfél méter szélességben a forgalmas
járdaszakasz.
Műfüves labdarúgó félpálya épül a Honvéd Sporttelepen. A 60x40
méteres játéktér köré térburkolatos közlekedő kerül. A műfüves félpálya kialakítása úgy történt meg, hogy egy esetleges újabb pályázat
elnyerésével egész pályásra bővíthető legyen.
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25 ÉV UTÁN MEGÚJULT A PARKERDŐ
Május elsején debütált a félegyházi nagyközönség előtt a megújult parkerdő, a város új
közösségi találkozóhelye. A beruházásnak
köszönhetően erdei bútorgarnitúrák, padok,
tájékoztató táblák, tűzrakó helyek kerültek a
területre, továbbá erdei pihenőhelyekkel, tanösvénnyel, és egy 18 méter magas kilátóval is
gazdagodott a parkerdő.
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A projektre az erdei közjóléti létesítmények
megvalósítására kiírt pályázaton nyert csaknem 39 millió forintot az önkormányzat, amit
a 10,5 millió forint önerő mellett további 3,1
millió forinttal egészített ki.
A beruházással párhuzamosan, már tavasztól több alkalommal végeztetett az önkormányzat preventív, vegyszeres védekezést a

vérszívó rovarok ellen, ami a kullancsok populációját is csökkenti.
A jól sikerült majálist követően még számos
nagyszabású rendezvény helyszíne volt 2015ben a parkerdő, de kisebb-nagyobb munkahelyi közösségek, családok is szívesen töltik
itt szabadidejüket.
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VÁROSI RENDEZVÉNYEK
A MINŐSÉG JEGYÉBEN
Igényesség, minőség, tartalmas szórakozás. Ez a fő célkitűzés a városi rendezvények szervezésénél és a programok összeállításánál. A
városvezetés törekvése, hogy minden korosztály és érdeklődési kör
képviselője megtalálja a számára megfelelő szórakozási lehetőséget
Félegyházán.
A tapasztalatok, visszajelzések alapján a jövőben tovább bővül a városi rendezvények kínálata. Ezek előkészítése és szervezése a helyi
civil erőkkel és intézményekkel összehangolva történik. A potenciális
helyszínek köre a városközponton kívül a parkerdővel is bővült, amely
a majálissal és a motoros találkozóval már remekül vizsgázott.
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KÖSZÖNJÜK FÉLEGYHÁZIAK!
Kiskunfélegyháza képviselő-testülete, a város vezetése büszke a városra, amelynek képviseletével a választópolgárok bizalma felruházta, ahogy az önkormányzat minden dolgozója is. Bács-Kiskun megye
harmadik legnagyobb, Petőfit és Mórát is megihlető városa, ligetes
főutcájával, árnyas platánsorával, helytörténeti, építészeti, kulturális
emlékeivel, hagyományőrző és hagyományt teremtő rendezvényeivel,
színvonalas iskoláival, folyamatosan fejlődő kórházával méltó a kistérségi központ szerepére.
Hitvallásunk szerint Kiskunfélegyháza legnagyobb értéke mégis
az itt élő ember. A városalapító és városépítő ősök emléke, az innen
származó, itt alkotó művészek, tudósok, sportolók, és a mindennapok
hősei: névtelen pedagógusok, orvosok, kétkezi munkások…
Mi, mindannyian elkötelezettjei vagyunk e csodálatos városnak. Ez
az életterünk, munkánk színhelye és értelme, hagyományaink szülője,
vágyunk szerint gyermekeink jövőbeni felnőttkorának helyszíne.
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