
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2021. június 24-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
33/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságok és ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az 
Önkormányzat által alapított alapítványok 2020-2021. évi uniós- és hazai forrásból 
megvalósuló fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló 
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Kivonat hiteléül: 2021. június 24. 



Melléklet 
 

Megvalósítás alatt álló projektek 
 

1) Ipari Park fejlesztése Kiskunhalason 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 

Rövid összefoglaló: 
A fejlesztés célkitűzése a jelenlegi ipari park bővítése és fejlesztése, hogy ezzel az 
önkormányzat megfelelő teret biztosíthasson a már megtelepült és a jövőben megtelepedő 
vállalkozások számára. Feltáró út kerül kiépítésre és az eddig hiányzó, de szükséges közmű 
hálózatot bevezetjük a területre. A saját tulajdonú meglévő épület szükségszerű felújítása 
után, abban vállalkozásfejlesztési, ipari park és klasztermenedzsment szolgáltatásokat is 
biztosít. 2 db új gép beszerzése is része a beruházásnak, melyekkel az ipari park karbantartási 
feladatait fogjuk ellátni, ezzel is támogatva a betelepülő vállalkozásokat. 
A beruházás végső célja az új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése, a 
vállalkozások működési feltételeik kedvezőbbé tétele által. 
A sikeres közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési tevékenység folyamatban van. A leendő 
út karbantartását szolgáló 4 évszakban használható munkagép beszerzése megtörtént. 

 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.05.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.05.31. (módosítás alatt) 

Projekt összes költsége: 300.000.000,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 288 437 750,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

2) Új iparterület kialakítása Kiskunhalason 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 

Rövid összefoglaló: 
Az új iparterület kialakítását indokolja, hogy a meglévő Ipari Park hasznosított, vagy 
értékesített része már nem rendelkezik a vállalkozások számára megfelelő infrastruktúrával 
ellátott üzleti környezetként igénybe vehetőipari területtel. Mindezt felismerve a településen 
szükséges a fejlesztett, megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területek növelése, bővítése. 
Nem elegendő az egységes, megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területi kezelése, amellett 
befektetés-ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást és a 
megyei paktummal való együttműködést is szükséges megvalósítani. Mindennek 
biztosításához jelen projekt keretében a tervezett ipari területen meglévő épület bontására, 
közművek kiépítésére, valamint egy új feltáró út kiépítésre kerülne sor. A projekt részét 
képezik kapcsolódó gépbeszerzések az ipari terület üzemeltetéséhez és karbantartásához. 
Az építési tevékenységhez kapcsolódó tervek elkészültek, az építési engedélyeket beszereztük; 
a kivitelezés és a gépek beszerzése irányuló közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.12.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.03.15. (módosítás alatt) 

Projekt összes költsége: 381 000 000,- Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 375 285 000,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 



Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 
3) A kiskunhalasi városháza tornyának kilátó céljára történő hasznosítása 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a kiskunhalasi városháza tornyának kilátóvá történő átalakítása turisztikai 
hasznosítás céljából. A szezontól független bemutathatóságot élményelemekkel szeretnénk 
kiegészíteni, pl.: gyermekek számára távcsövek kihelyezésével, kiszolgáló helyiségekkel, 
kiszolgáló terekkel. Jelentős technikai fejlesztést szeretnénk megvalósítani a fogyatékkal élők 
fogadása érdekében, az igényeikhez igazodó szolgáltatások megteremtésével, pl. alternatív 
bemutatást biztosító kijelzőkhöz kapcsolódó számítógép távirányításos kamerarendszerrel. 
Minden a pályázatban vállalt feladatot elvégeztünk. A projekt záró kifizetési igénylése és záró 
beszámolója elbírálás alatt van a Támogatónál. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.08.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.26. 

Projekt összes költsége: 99 847 537,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

4) Felsőváros belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz záportározóban történő 
elhelyezésével 

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 

Rövid összefoglaló: 
Az Önkormányzat célja a projekt megvalósításával a település környezeti állapotának javítása, 
az ár- belvíz- és helyivízkár veszélyeztetettségének csökkentse a településen áthaladó 
vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, 
összehangolt fejlesztésen keresztül. 
A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Kiskunhalas Város lakossága a 
támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz 
károkozástól. 
Minden a pályázatban vállalt feladatot elvégeztünk. A projekt záró kifizetési igénylése és záró 
beszámolója elbírálás alatt van a Támogatónál. 
 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.05.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30. 

Projekt összes költsége: 200 000 000,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

5) Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason 

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 

Rövid összefoglaló: 
A beruházás komplexen tesz intézkedést a biztonságos közlekedési feltételek megteremtésére 
valamennyi közlekedő számára. A fejlesztés célkitűzése a forgalomtechnikailag elavult utcák 
átépítése, a kerékpárhálózat belterületi szakadási pontjainak megoldása, a centrum 



összekötése az egyik legforgalmasabb lakóteleppel, illetve a vasútállomással, illetve a közúti 
közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése buszpályaudvar felújítással.  
A beruházás során megújul a buszpályaudvar és ehhez kapcsolódóan rendezésre kerül a 
gyalogosforgalom meglévő járda felújítással és új gyalogos közlekedési felületek 
kijelölésével, valamint megvalósul a csapadékvíz elvezetés kiépítése is.  
Kerékpárosbarát fejlesztési intézkedések valósulnak meg, melyek érintik a Jókai, a Thúry 
József, a Kossuth Lajos utcát, a Mátyás teret, a Bem sétányt és a Hősök ligetét. A Thúry 
József utcai kerékpárút kivitelezés kapcsán, az útburkolat is felújításra kerül. 
Jelenleg a kivitelezés van folyamatban a buszpályaudvar és a kerékpárutak vonatkozásában 
is. 
  

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.01.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.02.28. 

Projekt összes költsége: 644 950 000,-Ft 

Önerő: 30 509 483,-Ft (nem elszámolható költség) 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

6) Önkormányzati intézmények energetikai felújítása 

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00057 

Rövid összefoglaló: 
A projekt legalapvetőbb célkitűzése, hogy az intézmények által kibocsátott szén-dioxid 
mennyisége csökkenjen, továbbá az épületek fajlagos primer energiafogyasztása olyan 
mértékben változzon, mely a jogszabály szerinti követelményértékeknek megfelel. A tervezett 
projekt megvalósítása a meglévő infrastruktúra korszerűsítését teszi lehetővé. 
A projekt 8 db önkormányzati tulajdonú épület energetikai fejlesztését foglalja magában. 
1.Könyvtár: akadálymentesítés, ablakcsere, homlokzat, födém, lábazat szigetelés, kazáncsere, 
napelemes rendszer. 2.Szilády Áron utcai óvoda: akadálymentesítés, ablakcsere, födém, 
lábazat, pincefödém, padlásfödém szigetelés, vízszigetelés. 3.Felsővárosi óvoda: napelemes 
rendszer. 4.Bóbita óvoda: napelemes rendszer. 5.Bajza utcai óvoda: napelemes rendszer 
6.Városi bölcsőde: napelemes rendszer. 7.Ady Endre utcai óvoda: napelemes rendszer. 
8.Városháza: ablakcsere, födém, pincefödém szigetelés, kazáncsere, napelemes rendszer.  
A projekt keretében a kivitelezés minden helyszínen fejeződött. A beruházások a tervezett 
ütemben befejeződtek, a záró elszámolás és beszámoló összeállítása van folyamatban. 
 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.04.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.03.31. 

Projekt összes költsége: 422 503 411,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

7)  Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása 

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00072 

Rövid összefoglaló: 



A projekt legalapvetőbb célkitűzése, hogy az intézmény által kibocsátott szén-dioxid 
mennyisége csökkenjen, továbbá az épületek fajlagos primer energiafogyasztása olyan 
mértékben változzon, mely a jogszabály szerinti követelményértékeknek megfelel.  
A tervezett projekt megvalósítása a meglévő infrastruktúra korszerűsítését teszi lehetővé, új 
tevékenységek és szolgáltatások nem alakulnak ki a projekt által, de a meglévő szolgáltatások 
magasabb színvonalon lesznek elérhetők. 
Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják az idősek 
otthona épületének a külső hőszigetelését, nyílászárók cseréjét és a fűtési rendszer fejlesztését. 
A projekt befejezése 2020. októberben megtörtént. A projekt záró kifizetési igénylése és záró 
beszámolója elbírálás alatt van a Támogatónál. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.04.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.31. 

Projekt összes költsége: 80 639 627,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 
8) Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 

Projekt azonosítószáma: TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 

Rövid összefoglaló: 
Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások (Sáros utca, Zerge utca, Harangos tér és 
Erzsébet királyné tér) lakói számára a lakhatási feltételeik javítása, a lakás külső- és belső 
felújítása, energetikai korszerűsítése, közműhálózatok fejlesztése, kapcsolódó 
eszközbeszerzéssel kiegészítve, összesen több mint 60 lakásban. 
A lakosságot érintő környezeti károk mérséklése az illegális hulladéklerakók felszámolása és 
a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése révén. 
Nyitott közösségi tér és közösségi kert létrehozása révén a lakosság életkörülményeinek 
javítása, közösségi, közterületi funkció kialakítása a város szegregált területein. 
Folyamatban van a kivitelezés a családi házak, a társasház és a közterületek felújítása 
vonatkozásában is. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.11.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.09.28. 

Projekt összes költsége: 499 999 163,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 490 099 184,- Ft 

Támogatási intenzitás: maximum 100% 

Konzorciumi partnerek: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

9) Együtt egymásért Kiskunhalason 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 

Rövid összefoglaló: 
A projekt átfogó célja: A szegregátumokban élő kiskunhalasi lakosság jobb életlehetőségeinek és 
egyéni és közösségi szintű integrációjának biztosítása. Ezen átfogó cél elemei: 1. Társadalmi 
együttműködés erősítése közösségfejlesztéssel, a társadalmi integráció erősítésével, az egyéni 
közösségi szociális szolgáltatások kiterjesztésével; 2. Az egészséges élet feltételeinek 
megteremtése az egészségtudatosság erősítése, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása 
által; 3. A foglalkoztathatóság javítása révén a hátrányos helyzetű családok életszínvonalának 



emelése; 4. Gyermekkorban és kora-gyermekkorban kialakuló, különösen a leszakadó társadalmi 
csoportokra jellemző tényezők megelőzése és leküzdése. 
 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.07.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31. 

Projekt összes költsége: 149 999 749,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 115 304 272,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

 

10) A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése 

Projekt azonosítószáma: GINOP-7.1.3-15-2016-00014 

Rövid összefoglaló: 
A projekt keretében első sorban a Csetényi park komplex turisztikai fejlesztését kívánjuk 
megvalósítani. Olyan turisztikai attrakciókat kívánunk elhelyezni, amik a felhívás céljához 
illeszkedve vonzó célponttá teszik a területet. A fejlesztés akcióterülete kiterjed a 
városházától a Sportközpontig, ezen a területen belül egységes koncepció mentén végeznénk 
fejlesztéseket, melyek felfűzve, egymást erősítve tennék még vonzóbbá településünket.  
 A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelező megkezdte az építési munkálatokat, 
melyek a tervezett ütem szerint haladnak. A marketing tevékenységre irányuló közbeszerzési 
eljárás előkészítés alatt van. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.01.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.02.28. 

Projekt összes költsége: 897 041 568,-Ft 

Támogatási intenzitás: 97,71% 

 

11) Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban - Esélyteremtés a humán 

szolgáltatásokban 

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00011 

Rövid összefoglaló: 
A projekt legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a 
minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Másik fő cél a helyi 
esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és 
erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának 
támogatása, a humán közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek csökkentése a 
minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával. További cél az alapszolgáltatásokra 
ráépülve, hozzájárulni a helyi egyedi igények kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítő 
szolgáltatások fejlesztéséhez. A projekt hozzájárul többek között a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok felzárkóztatásához és a munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, az egyes 
közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, az integrált, innovatív 
megoldások kialakításához és a pilot tevékenység megvalósításához, ágazati együttműködések 
megteremtéséhez, tematikus stratégia alkotás folyamatához. 
A projekt öt település konzorciumi partnerségével valósul meg: Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, 
Pirtó és Harkakötöny. 



A szükséges szakértők bevonása mellett, a vírushelyzettől függően történik a különböző 
programok, rendezvények megvalósítása. 
 
Projekt összes költsége: 483 280 308,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 295 643 186,- Ft. 

Támogatási intenzitás: 100% 

 
12) Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban 

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00004 

Rövid összefoglaló: 
A projekt legfőbb célja a humán közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek 
csökkentése, a humán közszolgáltatások minőségének és hozzáférésének javítása első sorban a 
köznevelés, a felnőttoktatás által biztosított formális és nem formális tanulás területein a helyi 
tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt hozzájárul többek között a humán 
közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, a közszolgáltatások minőségi 
javulásához, a gyermekek és tanulók közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán 
kívüli programok megvalósításával, komplex óvodai szolgáltatásfejlesztéshez és az egész életen 
át tartó tanuláshoz. 
A projekt 5 település konzorciumi együttműködésével valósul meg: Kiskunhalas, Pirtó, 
Harkakötöny, Kisszállás, Tompa. 
A szükséges szakértők bevonása mellett, a vírushelyzettől függően történik a különböző 
programok, rendezvények megvalósítása. 
 
Projekt összes költsége: 500 000 000,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 393 335 486,- Ft. 

Támogatási intenzitás: 100% 

 
13) Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök 
beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által 
 
Pályázati kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas és Harkakötöny összefogásban kívánjuk megvalósítani a 0813/5, 0824 és 
0148hrsz. Félegyházi külterületi út felújítására irányuló beruházást. A projekt középpontjában 
a mára már erősen alárendelté vált közlekedési útvonal, a Félegyházi út 6550 m-es szakasza 
áll, mely egy intenzív vonalvezetésű, a két települést szinte nyíl egyenesen összekötő, nagy 
vonzáskörzetű út. Emellett az út későbbi gondozásához szükséges eszközöket kívánjuk 
beszerezni. 
A projekt keretében beszerezni kívánt eszközök beszerzését Támogató részben támogatta. Az 
Önkormányzatok a beruházás megvalósa mellett döntöttek. Jelenleg a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban. 
 
Projekt elszámolható összes költsége: 109 941 502,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 53 568 535 

Támogatási intenzitás: 90% 

Konzorciumi partner: Harkakötöny Község Önkormányzata 

 

14) Külterületi lakosság életminőségének javítása Kiskunhalason  



Pályázati azonosítószáma: 1924544098 

Rövid összefoglaló: a projekt célja a külterületi életminőségének javítása, 10 külterületi tanyán 
tervezünk végrehajtani háztartási léptékű villamos energia fejlesztést. 
A kedvezményezettek körének változása miatt Támogatói okirat módosítása van folyamatban. 
 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2019.05.09. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31. 

Projekt összes költsége: 52 384 117,- Ft 

Támogatási intenzitás: 90% 

 

15) Csipke Gyógyfürdő fejlesztése (Kiskunhalas) 

Pályázati azonosító: ET-2020-02-059 

Rövid összefoglaló: A projekt lényegi tartalma a kiskunhalasi minősített gyógyvízre alapuló 
gyógy- és élményfürdő, valamint sportuszoda megépítésének előkészítési feladatainak 
megvalósítása. A fürdő gyógyászati részlege a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházzal 
együttműködve egyedülálló mozgásszervi rehabilitációs központ kialakítását teszi lehetővé. 
Jelen projekt keretében a majdani infrastrukturális fejlesztést előkészítő feladatokat tervezzük 
megvalósítani, úgy mint: ingatlanvásárlás, kiviteli tervdokumentáció elkészítése, kivitelező 
kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítása valamint ezekhez 
kapcsolódó szakértői tanácsadás, szolgáltatás és projektmenedzsment tevékenység. 
A projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek megkezdődtek. Folyamatban van a kiviteli 
tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. 
 
Projekt kezdete: 2021.01.04. 

Projekt befejezésének tervezett napja: 2022.03.31. 

Projekt összes költsége:500.000.000,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

16) Együtt egymásért Kiskunhalason 2. 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00007 

Rövid összefoglaló: 
A projekt átfogó célja: A szegregátumokban élő kiskunhalasi lakosság jobb életlehetőségeinek és 
egyéni és közösségi szintű integrációjának biztosítása. Ezen átfogó cél elemei: 1. Társadalmi 
együttműködés erősítése közösségfejlesztéssel, a társadalmi integráció erősítésével, az egyéni 
közösségi szociális szolgáltatások kiterjesztésével; 2. Az egészséges élet feltételeinek 
megteremtése az egészségtudatosság erősítése, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása 
által; 3. Gyermekkorban és kora-gyermekkorban kialakuló, különösen a leszakadó társadalmi 
csoportokra jellemző tényezők megelőzése és leküzdése. 
A projekt előkészítő feladati megkezdődtek, beszerzési eljárások keretében választjuk ki a projekt 
megvalósításában résztvevő partnereket. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2020.01.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.05.31. 

Projekt összes költsége: 130.100.000,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 119.300.000,- Ft 



Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

 

17) Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 2 

Projekt azonosítószáma: TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00006 

Rövid összefoglaló: 
Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások (Polgár u., Pipa u. Vezér u., Vásártér ) lakói 
számára a lakhatási feltételeik javítása, a lakás külső- és belső felújítása, energetikai 
korszerűsítése, közműhálózatok szükség szerinti fejlesztése. 
Nyitott közösségi tér létrehozása révén a lakosság életkörülményeinek javítása, közösségi, 
közterületi funkció kialakítása a vásártéren. 
A projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek és ezek beszerzési eljárásai megkezdődtek. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2021.07.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.11.30. 

Projekt összes költsége: 307.000.000,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 297.022.500,- Ft 

Támogatási intenzitás: maximum 100% 

Konzorciumi partnerek: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

18) Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportfejlesztése 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00025 
Rövid összefoglaló: 
 A pályázat célja a Kuruc Vitézek téri Bóbita Óvoda épületegyüttes dél-keleti szárnyában 
elhelyezkedő leendő bölcsődének szánt helyiségek részbeni felújítása. A pályázat lehetőséget 
biztosított eszközbeszerzésre, melynek köszönhetően beltéri illetve kültéri játékokkal bővül az 
intézmény. 
A projekt befejezése 2021. márciusban megtörtént. A projekt záró kifizetési igénylése és záró 
beszámolója elbírálás alatt van a Támogatónál. 
 
Projekt kezdete: 2020.02.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.03.31. 

Támogatás összege: 46.000.000,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 
19) Lomb utcai főzőkonyha fejlesztése 

Projekt azonosítószáma: 488 232 
Rövid összefoglaló: 
Az utóbbi években megnövekedett az igény a diétás konyha fejlesztése iránt. Egyre több 
bölcsődés, óvodás, iskolás választja/választaná ezt az érkeztetési módot. Ennek a felmerült 
többlet igénynek a kiszolgálásra kívánjuk fejleszteni a diétás konyhát. A pályázat keretében 
kialakításra kerül a szükséges helység és a tevékenység ellátásához kapcsolódóan új eszközök 
is beszerzésre kerülnek. 
Támogató döntés született, a projekt megvalósításához szükséges beszerzési eljárások 
folyamatban vannak. 
 
Projekt kezdete: 2021. 01. 04. 



Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. 12. 31. 

Támogatás összege: 14.974.896,-Ft 

Hozzáadandó önerő: 4.991.633,-Ft 

Támogatási intenzitás: 75% 

 
20) Vadkerti út felújítása 

Projekt azonosítószáma: 488 302 

Rövid összefoglaló: 
A pályázat célja a Vadkerti út és az Eperd utca burkolatának és csapadékvíz elvezető 
rendszerének felújítása. 
A benyújtott pályázat elbírálás alatt van a Támogatónál. 

Igényelt támogatás: 40.000.000,-Ft 

Hozzáadandó önerő: 32.400.000,-Ft 

 

21) Kiskunhalasi sportcsarnok és küzdősportterem felújítása 2. ütem 

Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával birkózó 
csarnok fejlesztését kívánja megvalósítani a Bundzsák Dezső Sportközpontban infrastruktrális 
fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel. 
 
A Támogatói okirat aláírása van folyamatban van a Támogató részéről. 
 
Projekt összes költsége: 29.000.000,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

22) INPUTRANS 

Projekt azonosítószáma: HUSRB/1903/22/0121 

Rövid összefoglaló: 
A határon átnyúló pályázatban a vezető kedvezményezett Kiskunhalas Város Önkormányzata, 
további partnerek Szerb Vasúti Infrastruktúra Részvénytársaság, KTI Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Szabadka Város és Alma Mons Újvidék 
(Regionális kis- és középvállalkozások fejlesztési ügynöksége). A pályázat keretében a 
Budapest-Belgrád vasútvonallal összefüggésben logisztikai fejlesztések valósulnak meg, 
melynek eredményeként több logisztikai központ konstrukciós terve, illetve különböző 
közlekedési szokásokkal és piackutatásra épülő gazdasági adottságokat, lehetőségeket és 
jelenlegi állapotokat feltáró tanulmányok készülnének el, melyek megfelelő alapot 
biztosítanak a logisztikai központok célirányos, valós igényeken alapuló kivitelezéshez és a 
hosszútávú fenntartható üzemeltetéséhez. Kiskunhalas vonatkozásában ezen túl megvalósulna 
az érintett területek előkészítése (pl. lőszermentesítés, tereprendezés), valamint a 
tulajdonviszonyok rendezésére is van lehetőségünk. Ezek mellett a Kiskunhalas 
tehermentesítését célzó elkerülő út logisztikai központjához kapcsolódó szakaszának tervei is 
elkészülnek. 
 
Projekt kezdete: 2021.01.01. 
Projekt tervezett befejezése: 2022.06.30. 
Támogatás összege: 
- Teljes támogatási összeg: 1.181.132,12 EUR 



- Kiskunhalas Város Önkormányzatára eső támogatási összeg: 407.610,55 EUR 
Támogatási intenzitás: 
- EU: 85% 
- Hazai társfinanszírozás 10% 
- Önerő: 5% 
 

Fenntartási időszakban lévő projektek 

23) Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda megépítése, melynek keretében modern 
óvodai környezet kerül kialakításra, a vonatkozó hatályos rendeletben előírt minőségű 
helyiségek fejlesztésével, kialakításával. Az óvoda 3 csoport szoba kialakításával 60 gyermek 
elhelyezését biztosítja. 
A projekt sikeresen befejeződött, 2021. márciusában fenntartási időbe lépett. 
 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.01.01 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.31. 

Projekt összes költsége: 339 384 613,- Ft 

Önerő: 2 776 471,-Ft (nem elszámolható költség) 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

24) Hirling József Lovaspark fejlesztése, Halasthermál Fürdő fejlesztése 

Döntés száma: 1493/2018 (X.10.) kormány határozat 

Rövid összefoglaló:  
Hirling József Lovaspark fejlesztése: a támogatásból kiegészítő infrastrukturális fejlesztések 
valósulnak meg, mint parkoló terek, kerítés, sorompó és vagyonvédelmi kamera rendszer, 
vízvezeték hálózat, vízelnyelő kialakítása, illetve a VIP épület hűtés-fűtési rendszerének 
kiépítése, fedett szénatároló, körkarám, stb. Az infrastrukturális elemek mellett a versenyek, 
rendezvények lebonyolításához szükséges bútorok beszerzése, pályakarbantartáshoz, illetve 
trágyakezeléshez szükséges gépek, eszközök beszerzése. További cél a II. ütemként tervezett, a 
fedeles lovardát, istálló épületeket és nézőteret-lelátókat érintő fejlesztés engedélyes 
tervdokumentációjának elkészítése. 
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a kivitelezés 
folyamatban van, az eszközbeszerzések folyamatban vannak, a II.  fejlesztési ütemhez az 
engedélyes tervdokumentáció elkészült. 
Halasthermál Fürdő fejlesztése: a fejlesztés keretében elkészülnek a termál kút tervei és 
megvalósul a kútfúrás, majd megépítjük a szabványos vízgépészeti rendszert és a termálkutat 
működésbe állítjuk. Tovább elkészül a Csipke Gyógy-és Élményfürdő építési engedélyes terveit 
és megszerezzük az építési engedélyt. 
Közbeszerzési eljárás keretében a kútfúró és tervező kiválasztása megtörtént, mindkét 
tevékenység folyamatban van, a gépészetre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. 
 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.10.10. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31. 

Projekt összes költsége: 503 200 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 



 

25) Külterületi lakosság életminőségének javítása Kiskunhalason 2. 

Pályázati kódszáma: 1909824302 

Rövid összefoglaló: a projekt célja a külterületi életminőségének javítása, 15 külterületi tanyán 
tervezünk végrehajtani háztartási léptékű villamos energia fejlesztést. 
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, kivitelezővel való 
szerződéskötés folyamatban van. 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.10.10. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.10. 

Projekt összes költsége: 44 216 439,- Ft 

Támogatási intenzitás: 90% 

 

26) Sportpark és futókör megvalósítása 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a Szent György téren egy 150 m2 alapterületű kültéri sportpark kialakítása 15 db 
eszközzel, illetve a Bundzsák Dezső Sportközpontban egy 400 méteres futókör kialakítása. 
A beruházás sikeresen megvalósult, a projekt lezárult. 
 
A Beruházás állami beruházásként részben központi költségvetési forrásból, részben Önkormányzati 
Önerőből valósult meg. 
A futókör kialakításának teljes értéke bruttó 26 393 094,- Ft.  
A futókör kialakításának értéhez az Önkormányzat 50%-os önerővel járult hozzá. A sportpark 
kialakítása Önkormányzati önerőt nem igényelt. 
 

27) A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése 

 Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 
 
Rövid összefoglaló: 
A projekt közvetlen célja a Csipkemúzeum felújítása, illetve szolgáltatási palettájának 
gazdagítása, a kulturális örökség jellegéhez illeszkedő élményelemek, valamint komplex 
turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások kidolgozása. 
A projekt fizikai befejezése megtörtént: az építési munkálatok befejeződtek, az eszközök 
beszerzése megtörtént, marketing tevékenység lezárult, a projekt pénzügyi és szakmai zárása 
megtörtént. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.01.17. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.09.16. 

Projekt összes költsége: 72 800 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

28) Kiskunhalas Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása 

Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01150 

Rövid összefoglaló: 
Az ASP projekt segítségével a Közös Önkormányzati Hivatal, mind a székhely településen, 
mind az érintett tagönkormányzatoknál egységes informatikai háttérre alapozott, központi 
adatkezelő rendszert vezet be. A rendszer előkészítése során az adó szakrendszerben saját 



erőforrás felhasználásával végezzük az adatminőség javítási folyamatot, míg az egyéb 
alrendszerek tekintetében az adatminőség javítás, valamint a migráció folyamatát külső 
erőforrás bevonásával kívánjuk megvalósítani. Az eszközbeszerzés során külső vállalkozó 
által leszállított, 3 év helyszíni garanciával rendelkező eszközöket tervezünk beszerezni.  
Állománylista összeállítása a migrálási folyamathoz megtörtént, jelenleg egyeztetés, 
adattisztítás zajlik.  Folyamatban van a gazdálkodási szakrendszer és az iratkezelési 
szakrendszer oktatása. 
 
Projekt összes költsége: 8 993 805,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

29) Hirling József lovaspark fejlesztése 

Projekt azonosítószáma: egyedi költségvetési támogatás, 1818/2016. (XII.22.) döntés számú 
önkormányzati ingatlanok fejlesztése a lovas iskola megvalósítása érdekében 
 
Rövid összefoglaló: 
A projekt célja Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hirling József 
Lovaspark fejlesztése a lovasiskola infrastrukturális feltételeinek javítása, korszerűsítése 
érdekében. A megvalósítás során szükséges a zsűritorony és a versenyiroda felújítása, a 
központi lelátó korszerűsítése, zárttá tétele. Megtörténik a melegítő pálya felújítása, korszerű 
talajjal való feltöltése, a talajminőség fenntartása érdekében öntözőrendszer kiépítése. A 
pályahasználók részére korszerű és kellő befogadóképességű öltöző-mosdó-wc blokk kerül 
kialakításra. Az istállók befogadóképességének növelése gyors telepítésű boxok 
elhelyezésével oldódik meg. Korszerű csapadékvíz-rendezési hálózat készül és szintén 
környezetvédelmi célú fejlesztésként új trágyatároló épül. A pályák és az istállók közötti 
felületek térburkolásával a belső közlekedő utak korszerűsítésre kerülnek. Az elektromos 
hálózat korszerűsítésre és fejlesztésre kerül, megtörténik a zöldfelület rendezése. 
Eszközbeszerzés keretében a pályafenntartáshoz szükséges traktor vásárlása történik, a 
díjugrató pályák kialakításához szükséges akadálypark kerül beszerzése. 
 
Támogatás összege: 400 000 002,- Ft 

 

30) Tó utcai cigány közösségi ház energetikai korszerűsítése 

Pályázati kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 

Rövid összefoglaló: 
A fejlesztés célja Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában levő épület korszerűsítése, 
az épület kihasználtságának növelése, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása, 
továbbá a gazdaságos, hatékony, valamint fenntartható üzemeltetése. Az épület hőtechnikai 
adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, a fűtési és használati melegvíz 
rendszereinek korszerűsítése, valamint a világítási rendszer energiatakarékos átalakításával 
történő energetikai korszerűsítése a cél. 
 
Projekt összes költsége: 17 592 583,-Ft 

Támogatási intenzitás: 90% 

 

31) Gárdonyi Géza utca építése 

Projekt azonosítószáma: 356 659 ebr42 

Rövid összefoglaló: 



A projekt célja Kiskunhalas város belterületén a Gárdonyi Géza utca Nagy Szeder István u. és 
a Mártírok útja közötti szakaszának útburkolat építése. A projekt tartalmazza Gárdonyi Géza 
utca útburkolat építését, a Mártírok útjához kapcsolódó szakaszon a nyugvó forgalom részére, 
az útburkolathoz csatlakozó parkoló építését, a Városi Rendőrkapitányság mögötti területen 
önálló parkoló tömb építését, a Mártírok útjához burkolattal kapcsolódó vendégforgalmi 
parkoló felújítását (forgalmi rendezés, burkolat kopóréteg felújítás) és a Gárdonyi Géza u. 
Mártírok útja felőli szakaszán, elsősorban a Városi Rendőrkapitányság generálta nyugvó 
forgalom részére épített parkoló és a Rendőrség épülete közötti gyalogos forgalom részére 
gyalogút építését.  
A kivitelezéshez szükséges tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás le lett folytatva, a nyertes ajánlattevő a Rexterra Kft. A kivitelezés idén október végén, 
november elején elkezdődhet. 
 
Projekt összes költsége: 98 526 953,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

32) Kiskunhalasi sportcsarnok és küzdősportterem felújítása 

Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával birkózó 
csarnokot kíván létrehozni a Bundzsák Dezső Sportközpontban. 
A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek és a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. Az eljárás eredménytelen lett, tekintettel arra, hogy 
a benyújtott ajánlatokban szereplő árak jelentősen megahaladták a rendelkezésre álló 
összeget. Jelenleg egy újabb közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik módosított műszaki 
tartalommal. 
 
 Projekt összes költsége: 61 000 000,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

33) Tinódi utca Dong-éri- Kopolyai út közötti szakaszának felújítása 

Pályázati azonosítószám: 406347 ebr42 

Rövid összefoglaló:  
A projekt célja a Tinódi utca Dong-éri és Kopolyai út közötti szakaszának szilárd burkolatú 
felújítása. 
A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztásához szükséges 
közbeszerzési dokumentáció elkészült.  
 
A beruházás tervezett összköltsége: 81 000 000,- Ft. 

Támogatás összege: 30 000 000,- Ft. 

 

34) Bernáth Lajos Kollégiumban rekortán burkolatú pálya kialakítása 

Pályázati azonosítószám: 351298 ebr42 

Rövid összefoglaló: 
A pályázat célja a kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium udvarán lévő sportpálya felújítása. A 
tervezett felújítás során a pálya egyenetlenségei kerülnek eltüntetésre, majd új, rekortán 
burkolattal látják el. A pályát három sportághoz szükséges felfestésekkel, új kosárlabda 
állványokkal, gyűrűkkel látják el, valamint 2 db fixen rögzített focikaput helyeznek el. A pálya 



körül 3 oldalról 5 méter magas labdafogó háló kerül kialakításra. Drénlyukak által biztosított lesz 
a csapadékvíz lefolyása a pályáról. 
A projekt a tervezettnek megfelelően megvalósult, pénzügyi elszámolás van folyamatban. 
 
Támogatás összege: 20 000 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 75% 

 

35) Petőfi Sándor utca felújítása 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a Petőfi Sándor utca szilárd burkolatú felújítása volt 313 folyó méter hosszú 
útszakaszon. 
A projekt a tervezettnek megfelelően valósult 2017. évben. 
 
A projekt elszámolható összköltsége: 25 231 080,- Ft. 

Támogatási intenzitás: 75% 

 

36) Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek finanszírozása 

Projekt azonosítószáma: 338017 ebr42 

Rövid összefoglaló: 
A projekt keretében megvalósult tevékenységek: eszközbeszerzés az önkormányzati rendészet 
számára, közterületfelügyelet autóbeszerzés, kamerarendszer beszerzése és 24 órás felügyeleti 
rendszer működtetése, közvilágítás fejlesztése, polgárőrség és lovasbandérium támogatása, 
szegedi úti migrációs tábor környezetének karbantartása és az oda vezető járda felújítása.  

 
Támogatás összege: 66 241 961,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

37) A Thorma János Múzeum bővítése 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00003 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a kiskunhalasi Thorma János Múzeum bővítése egy új 3 szintes épületrésszel, 
melynek eredményeként a múzeum alkalmassá válik a kb. 500 millió forint értékűre becsült 
Bay-gyűjtemény fogadására és a világ legnagyobb Thorma-gyűjteményének bemutatására. A 
fejlesztés eredményeképpen növekedni fog a múzeum látogatószáma és nem utolsó sorban a 
nagyközönség számára látogathatóvá válik egy egyedülálló, a magyar festészetet bemutató 
kiállítás. 
A projekt a terveknek megfelelően megvalósult, jelenleg a záró beszámoló és a záró kifizetési 
igénylés elfogadása van folyamatban. 
 
Projekt összes költsége: 369.960.982,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 
38) Csipke városközpont megújítása 

Projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.2/A-09-2F-2013-0001 

Rövid összefoglaló: 



Megvalósult a műemlékként kezelt Kiskunhalas Városházatömb részleges rekonstrukciója - 
homlokzat és tető helyreállítása (kb. 7100 m2 homlokzatfelület, ill. kb. 4400 m2 tetőfelület és 
kb. 65-70 db üzletportál, vagy egyéb nyílászáró). A projekt továbbá kiterjedt a belső udvari 
toldaléképületek bontására (kb. 240 m2), az azokban meglévő funkciók (iroda, kazán, 
szellőzőgépház) racionalizálására és áttelepítésére, valamint az áttelepítés miatt felmerülő 
belső, ill. homlokzati közműproblémák kezelésére. Magában foglalja a 2009. év folyamán 
elkészített elvi építési engedélyezési terv által előirányzott átjáró kialakítását a volt "börtön-
szárny"-on keresztül a csatlakozó vizesblokkokkal és mozgássérült wc-vel, valamint a belső 
udvar további osztását szolgáló kerítésekkel. Az akadálymentesítés keretében 1db, a 
mozgásukban korlátozottak által is igénybe vehető felvonót kellett telepíteni az épületbe.  
 
A műemléki környezetbe tartozó közterületek- és épületek rehabilitációja az alábbiak szerint 
valósult meg: 
- a Bethlen téren és Hősök terén a városháza tömbjével összefüggő gyalogos felületek, 
zöldfelületek, és a gépjármű utak, kerékpárutak, valamint a díszburkolathoz és az épület 
megvilágításhoz szükséges díszvilágítás kiépítése,  
- a Szász Károly utca városháza és a vásárcsarnok közötti szakasz gyalogos felületeinek, 
zöldfelületeinek, kerékpárút-szakaszának, valamint a gyalogos felületek megvilágításhoz 
szükséges díszvilágítás kiépítése 
- a Vásárcsarnok előtti tér gépjármű parkolójának, kerékpártárolóinak, gyalogos felületeinek, 
kerékpárút-szakaszának kivitelezését. 
Vásárcsarnok felújítása tekintetében: 
- az épület homlokzatainak és tetőfelületének (kb. 2300 m2 homlokzatfelület, kb. 2100 m2 
tetőfelület, kb. 104 db homlokzati nyílászáró), valamint a belső, közönségforgalmi terek 
felújítása 
- az akadálymentesítés keretében 1 db a mozgásukban korlátozottak által igénybe vehető 
vizesblokkot alakítottunk ki az épületben. 
 
Finanszírozás: 
A megítélt támogatás összege: 660.855.013,-Ft, a projekt teljes költsége: 934.006.408,-Ft. 
 
 
39) Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes 

rendszerrel 
Projekt azonosítószáma: KEOP-2012.4.10.0/C-12-2013-0047 

Rövid összefoglaló: 

A projekt alapvető célja a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti 
terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos 
energia szerepének növelése a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító 
rendszerek elterjesztésével. 
A tervezett napelemes tartószerkezet építésének munkái és a kábelezési munkák megvalósultak. 
A termelői vezeték kiépítése is befejeződött. A kiépített tartószerkezetre felszerelésre kerültek a 
napelemtáblák (2040 db 245 W/db). Emellett a transzformátor állomás is legyártásra és 
leszállításra került. Az erőmű kisfeszültségű rendszerei is (kamerarendszer, monitoring rendszer, 
kerítésvédelem) kiépítésre került. Ezt követően a hálózatra történő kapcsolás berendezései is 
kialakításra kerültek, illetve megtörtént az erőmű hálózatra csatlakoztatása. A napelemes 
rendszer próbaüzemet követően az erőmű a kivitelező részéről átadásra került.  
 
Finanszírozás:  
A projekt összes elszámolható költsége 337.697.000,- Ft 
Támogatás intenzitás: 85 % 
 
 
40) Mezei őrszolgálat fejlesztése Kiskunhalason 



Rövid összefoglaló: 
A támogatás célja, hogy ösztönözze a szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken a 
különböző alapszolgáltatások körének fejlesztését és bővítését, a minőségi szempontok javítása 
és a fenntarthatóság figyelembe vételével. 
A projekt keretében az önkormányzat a mezei őrszolgálatának fejlesztéséhez egy darab új Skoda 
Yeti típusú gépjárművet vásárolt. 
 
Finanszírozás: 
A projekt összes költsége: 6.312.280,-Ft volt. Az elnyert 5.000.000,-Ft támogatás mellé Kiskunhalas 
Város Önkormányzata 1.312.280,-Ft önerőt biztosított a beruházás megvalósításhoz. 
 
 
41) Napsugár Óvodák és Bölcsőde, Kiskunhalas Ady E. utca 4. szám alatti 

tagóvodájában végzendő felújítás 

Rövid összefoglaló: 
A támogatás felhasználási helye a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre utcai központi 
óvodájának épülete volt. A támogatott beruházás keretében megvalósult az intézmény teljes 
energetikai felújítása, a nyílászárók cseréje, az épület szigetelése, fűtési rendszer 
korszerűsítése, valamint az épület akadálymentesítése. 
 
Finanszírozás: 
Projekt összes költsége: 34.262.153,-Ft 
Felhasznált támogatás: 29.122.830,-Ft 
Önerő: 5.139.323,-Ft 
 
42) Épületenergetikai racionalizálás a Bibó István Gimnáziumban 

Projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0014 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja, az önkormányzat üzemeltetésében álló, 1995-ben épült gimnáziumi épület és 
tornaterem épületenergetikai korszerűsítése volt. A korszerűsítést, a magas energiaárak mellett, a 
mára, energetikailag korszerűtlen nyílászárók rossz állapota, a határoló falszerkezetek és födém 
rossz hőátbocsátási tényezője (jelentős hőveszteség) tették szükségessé. A pályázat 
megvalósítása során a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg, 
amellyel a fűtés hatékonysága növelhető, ezáltal a fenntartási költségek (fűtési energiaigény) 
csökkenése várható. A korszerűsítés során a fűtési rendszer szabályozhatósága mellett, a 
beépített nyílászárók mellé a légtechnikai rendszerbe épített hővisszanyerő segítségével tovább 
csökkenthető a fűtési hőigény. 
 
Támogatási összeg: 167 633 621,- Ft 

Támogatási intenzitás: 85% 

 

43) Kiskunhalasi oktatási ingatlanok számára helyi hő- és villamosenergia- igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Kertvárosi Általános iskola, a Felsővárosi 
Általános Iskola, a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, a Bibó István Gimnázium 
és a Bernáth Lajos Kollégium vonatkozásában 

Projekt azonosítószáma: KEOP-4.1.0.0/A 

Rövid összefoglaló: 
Az intézményekben megvalósuló napelemes rendszerek kiépítésével a villamos energia 
költségek csökkentése volt a cél. A tervezett rendszerek méretének a kiválasztása első sorban a 
fogyasztási adatok vizsgálatával történt. Az intézmények tetőszerkezetein elhelyezett napelem 
táblákra vonatkozóan a pályázati kiírás szerint a gyártónak 20 év teljesítménygarancia vállalását 



kell biztosítania. A megtermelt villamos energia a rendszerekbe épített invertereken keresztül a 
hálózatba lesz betáplálva, melyért a mindenkori szolgáltató a jogszabályban meghatározott 
átvételi árat köteles fizetni, ill. megállapodás alapján annak értékével csökkenteni, az adott 
intézmény elektromos energia számláját. 
 
Finanszírozás: 
 

Intézmény neve 
Igényelt támogatás 

(bruttó Ft) 
Szükséges önerő (bruttó 

Ft) 
Összesen (bruttó 

Ft) 
Felsővárosi 

Általános Iskola 
29.159.309 5.145.760 32.842.979 

Fazekas Gábor Utcai 
Általános Iskola 

26.514.884 4.679.097 31.193.981 

Kertvárosi Általános 
Iskola 

28.894.359 5.099.005 33.993.364 

Bibó István 
Gimnázium 

39.149.116 6.908.667 46.057.783 

Bernáth Lajos 
Kollégium 

29.630.276 5.228.872 34.859.148 

összesen: 153.347.944 27.061.401 147.947.255 
 





 

 

 

 

HALASI CSIPKE KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓJA 

2020. év 

A Halasi Csipke Közalapítvány 2020. évben az alábbi pályázatokban vett részt :    

Emberi Erőforrások Minisztérium működési támogatása 

Projekt címe:   Halasi Csipke  támogatása 

Pályázati azonosító szám: 12667/2019 

Támogatási intenzitás:  100% 

Támogató szervezet:  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Támogatás időtartama:  2019. november 1- 2021. október 31. 

Támogatás összege:   30.000.000,-Ft 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kuratóriumi elnök egyedi támogatási igénye alapján az alábbi 
célokra biztosított forrást: 
- Csipkevarrók bérkiegészítése 3 évre, 1 fő új csipkevarró álláshely létesítése és annak finanszírozása 
3 évre és mindezek járulékai - Marketing, reklám filmek készítése, hirdetések, többnyelvű szórólapok 
- Kiállítások költségei - Honlap megújítás, új csipkealbum előkészítő munkái, csipkés asztali naptár 3 
évre 

A pályázatból 2019. évben 6.867.000,-Ft, 2020. évben 8.559.100,-Ft került felhasználásra, amely 
bérkifizetésre és járulékra, asztali naptár, szórólapok, hirdetés finanszírozását jelentette. A 
megmaradt összeget  2021-ben használjuk fel.   

  Hungarikum pályázat 2020 

Projekt címe:   Halasi csipke nemzetközi bemutatkozása 

Projekt  azonosító szám: HF/540/2020 

Támogatás intenzitása:   100% 

Támogató szervezet:  Agrárminisztérium 

Támogatás időtartama:   2020. szeptember 1- 2021. augusztus 31. ( Meghosszabbítva ) 

Támogatás összege:   4.000.000,-Ft 

A Halasi Csipke Közalapítvány  2001-ben Együttműködési megállapodást kötött a 
Külügyminisztériummal, amely szerint  Magyarország nemzeti értékeinek külföldi bemutatása 
érdekében az alapítvány egy kiállítást  állított össze gyűjteménye legszebb darabjaiból. 2001. óta 
számos ország magyar nagykövetségén és Magyarországot bemutató kulturális rendezvényen jelent 
meg ez a kiállítási anyag, az  Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Ukrajnáig. A  Külügyminisztérium 
felelős munkatársai már többször jelezték, hogy a kiállítás további bemutatása érdekében szükséges 
lenne a kiállítási installáció megújítása a mai kor elvárásainak megfelelően. A projekt megvalósítása 
folyamatban van. A pályázati időtartamot a Covid helyzetre tekintettel meghosszabbították. 

   



 

 

 

Csoóri Sándor Alap 2020 

Projekt címe:    Halasi csipke „Érték és szépség” rendezvénysorozat 
Projekt azonosító szám:  CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2020-0110 

Támogatás intenzitása:  100% 

Támogató szervezet:  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Támogatás időtartama:  2020. 09.01-2021.08.31. 

Támogatási  összeg:  4.500.000,- 

A pályázat keretében egy kiállítás sorozatban jelennénk meg több városban. ( Herend, Győr, 
kiskunhalasi Csipkekiállítás és Találkozó ). A bemutatkozások keretében divatbemutatóval, képes 
csipketörténeti előadással és csipkevarrással  színesítjük a megjelenést. A pályázat lehetőséget 
biztosított új, halasi csipkével díszített ruhakollekció elkészítésére. A megvalósítás folyamatban van. 

 Ágazati bértámogatási program 

Projekt címe:    Ágazati bértámogatási program 

Projekt azonosító szám:  GINOP-5.3.10-VEKOP-17 

Támogatás intenzitása:  Bér 50 %-a 

Támogató szervezet:  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és                       
Munkavédelmi Főosztálya 

Támogatás időtartama:  2020.11.01-2021.05.31. 

Támogatás összege:   7 hóX1.302.325,-=9.116.275,- + elengedett Szociális hozzájárulási adó 

 

 

 

Kiskunhalas 2021. május 28. 

 

 

 

        Pajor Kálmán s.k.               Szécsiné Rédei Éva s.k. 

     Kuratórium elnöke               Csipkeház igazgató 
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A Városé rt KözaIapí tvány az a|ábbi projektben kedvezmé nyezett

Pá|yázat cí me: Együtt a halasi kultú ráé rt
Pá|yázat azonosí tó száma : EFoP-1.3.5.16.2016-00778
Támogatás összege: 19.885'280 Ft

Pá|vázat rövid bemutatása:
A 2017 februárjátó| 2o2L februárig tartó projekt időszaka alatt a városban |é vő

programokat tesszük szí nesebbé , i|letve ú j ké pzé seket, tanfo|yamot, tábort tudtunk
e|indí tani é s a támogatás segí tsé gé vel finanszí rozni. A 2020 márciusában beje|entett Covid-
rendeleteknek megfe|e|ően fe|fÜggesztettük a rendezvé nyeinket. É |ni kí vánunk a 3 hónapos
időtartam.hosszabbí tás |ehetősé gé ve|, í gy 2021tavaszán tudjuk |ezárni a projektünket'

A projekt időszaka a|att az a|ább| rendezvé nyek va|ósuInak meg kü|önböző
gyakoriságga|:

Folk est
Negyedé vente megrendezé sre kerü|ő né pzenei műsor, ame|yben he|yi é s határon tú |i
szerep|ők kapnak bemutatkozási |ehetősé get. Az est ké zműves tár|atra (kerámia, vise|et,
é kszerek) é s né pzenei koncertre é pü|. Minden a|ka|omma| magyarországi, vagy határon tú |i
né pzenekarok adnak koncertet, me|yet közös né pda|tanu|ás zár. Á||andó, he|yi táncosok
me||ett vendé g é nekesek, zené szek é s táncosok is szí nesí tik a műsort. A fo|k|ór szí nessé gé t
tánctaní tás é s táncház biztosÍ tja, mottónk: Közönsé g é pí té sbő|- közössé gé pí té s, hisz a ktizös
é rdek|ődé si kör, az á|ta|unk o|y nagyra becsü|t né pi hagyományok összekötnek minket.

Civil konferencia
É vente tervezzük megrendezni a civi| konferenciát, ame|y során a he|yi é s té rsé gi civi|eket
összefogva szakmai tájé koztatásokat kapnak az őket é rintő té mákban. Mive| nagyon sok civi|
szervezet segí t a rendezvé nyek során, í gy ké pzé st kapnak az önké ntes munka fe|té te|eirő| é s
egyé b aktuá|is törvé nyvá|tozásokró| a meghí vott 3.4 e|őadó á|ta|. Az é v e|ejé re tervezett
rendezvé ny nem csak a he|yi egyesü|eteket szó|Í tja meg, hanem egy nagyobb
kommunikációs kampánnya| a té rsé g egyesÚ|eteit fog|a össze.
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citerata|á|kozó
Az é vente 1 aIka|omra tervezett ta|á|kozó cé |.ia, hogy a fiata|abb korosztály megismerje é s
kedvet kapjon a hangszer haszná|atának e|sajátí tására. Ezé rt dé |e|őtt egy szé |esk<irű, nyí |t
bemutatót tartanak a meghí vott zenekarok, dé |után egy szakmai é rtekez|et kereté ben
tapasztaIatot cseré |hetnek az ország minden tájáró| é rkező citerások. A szerb határ közelsé ge
miatt tervezzük határon tú |i zenekarok meghí vását is. Ez é rdekes tapaszta|atcsere lenne'
hiszen megismerhetné nk, hogy hogyan játszanak magyar né pda|okat a határainkon tú |iak.

Város napi né pda|ta|á|kozó
A májusi város napi forgatag kivá|ó időszak a né pda|-ta|á|kozó megszervezé sé re. A 3 napos
város napja kiegé szí té seké nt, a Kiskunha|asra é rkező né pdal.csoportok dé |utánonké nt a
szí npadon is be tudnak mutatkozni, a dé |e|őtti időszakban szakmai megbeszé |é sse|
egybekötött ta|á|kozót tudunk szervezni a hagyományápo|ó civi|eknek. Mindig nagy öröm a
tapasztaIatcsere é s a szakmai tanácsadás a más té rsé gbő| é rkezőktő|.

Szüreti borudvar
A szüreti borudvar szé |es ré teget megmoz8ató fo|k|ór zenekarok fe||é pé sé ve| egybekötött
8asztrorendezvé ny. A he|yi borászok, sajtké szí tők, kü rtőska|ácsosok a porté káikat mutatják
be, a hagyományápo|ó zenekarok, táncosok, egyesű|etek szí npadi produkcióvaI
kedveskednek az é rdek|ődőknek. A hagyományápo|áshoz hozzátartozik a határainkon tú |i
magyarok é s a környező nemzetisé gek ku|turá|is indentitásának megerősí té se. A szé |eskörű,
szí nes fe||é pői repertoár sok é rdek|ődőt vonz majd városunkba, ezze| a he|vi turizmus is
profitá|hat a vendé gé jszakák számának emeIkedé sé ve|.

szent |ván Napi Táncház
Az é v |egrövidebb é jszakájához |egközelebb eső hé tvé gé jé re tervezett táncház
vendé gművé szek meghí vásáva| kí vánja felpezsdí teni a tánco|ni kí vánók kedvé t. A vise|etben
é rkező táncosok nemcsak táncműVé szetre taní !ák az é rdek|ődőket, hanem ö|tözé kük
törté neté t, ké szí té sé t is e|sajátí thatják a je|en|é vők. Fiata|ok é s idősebbek együtt tánco|Va
adják át generációró| generációra a ka|otaszegi, mezősé gi, bukovinai é s a he|yi dé |vidé ki
táncok forté |yait' A heIyi né pdalkörreI kiegé szü|ve a né pdaIok eIsajátí tására is lesz Iehetősé g.
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Szent |stván Nap
A kenyé rszente|é s ünnepé n önké ntesek taní tják meg a gyermekeket a hagyományos kenyé r
e|ké szí té sé re' A bú za őr|é sé tő| kezdődően a dagasztáson át a süté sig a kenyé rké szí té s
minden fázisát kipróbá|hatják az é rdek|ődók. Eme||ett az idősebbek a bú zadí szek ké szí té sé veI
ismertetik meg a fiata|okat, a fazekas műhe|yben pedig tá|kákat, edé nyeket ké szí thetnek a
gyerekek. A kü|önböző generációk ta|á|kozása mindig nagyon izga|mas é s e|őremutató.
Tapaszta|at, hogy a gyerekek sokka| nyitottabbak lesznek az idősek é s nagyszü|eik köré ben a
hagyományos mestersé gek, szokások iránt, de az idősek.is jó szí wel em|é keznek vissza
gyermekkoruk mindennapjaira.

Adventi mé zesünnep
Az adventi időszakban mé zeska|ács-süté sre invitá|juk a fiata|okat. A kenyé rsüté shez
hason|óan, az idősebb korosztá|y mutatja meg a mé zeska|ács-süté s forté |Yait. A dí szí té s
során a kiskunha|asi motí vumokat haszná|Va tanu|hatják meg az ifjak a he|yi hagyományokat.
Kiskunha|as a csipke városa. Ki |ehet próbá|ni, hogy a vi|ághí rí í , Varroü csipkeminták hogyan
mutatnak a mé zeska|ácsokon.

A fenti rendezvé nyek me||ett az a|ábbi tanfo|yamok é s táborok va|ósu|nak me8 a projekt álta|
egyszeri alkalommal:

Fazekas né pművé szeti tábor

A tábor cé lja a magyar né pi fazekasság a|apjainak, a korongozás, dí szí té s, é geté s
technikájának megismerteté se a ré sztvevőkke|. A program aIatt nemcsak technikai
ismeretekre tesznek szert, hanem megismerik-a magyar tájegysé gek né pi kerámiáinak
je||egzetessé geit, szí n-é s formakincsüket. Né prajzi ismereteiket szaké rtők segí tsé gé veI
bőví tik, fazekas oktató a|apozza meg technikai tudásukat. Az a|kotó tevé kenysé get a he|yi
mú zeum kerámiagyűjtemé nynek megismeré se, né prajzi-né pművé szeti bemutató é s
e|őadások egé szí tik ki. A táborban szÜ|etett aIkotásokat kamara kiá||í táson mutatják be a
he|yi közössé gnek, i|l virtuá|is kiá||í tás kereté ben ismerhetik meg a hagyományőrzé s iránt
é rdek|ődők.
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Né pi kerámiaké szí té s tanfo|yam

A tanfo|yam cé |ja a né pműVé szet iránti é rdek|ődé s fe|ke|té se, az aIkotás, mint
szemé |yisé gfejIesztő folyamat né pszerűsí té se. A ré sztvevők né prajzos é s fazekas
szakemberek segí tsé gé VeI megismerik a né pi kerámiaké szí té s aIapjait, a korongozás
technikáját, az egyszerű né pi kerámiatárgyak szí n. é s formakincsé t' Kooperatí v
csoportmunka, mú zeum|átogatás, e|őadások segí tsé gé vel né prajzi-né pművé szeti
ismeretekre tesznek szert' A tanfo|yam fe|adata az aIkotái iránti igé ny kia|akí tása, annak
beé pí té se a ré sztvevők mindennapjaiba, fo|yamatosan működő he|yi aIkotó közössé g
kiaIakí tása a tanfoIyam befejezé se után.
Az a|kotásokat kamara kiá||í táson mutatják be a he|yi közössé gnek, il| virtuá|is kiá||í tás
kereté ben ismerhetik meg a hagyományőrzé s iránt é rdek|ődők.

A né pművé szet je|rendszere . Tűzzománc tanÍ o|yam

A tanfolyam cé |ja a ré sztvevók megismerteté se a magyar né pműVé szet szí n- é s
formakincsé vel, szim bó|umrendszeré vel a tűzzománc technika segí tsé gé ve|' A tárgya|kotás
folyamata csak eszköz a né prajzi.né pművé szeti ismeretek átadására, a művé szeti
befogadóké pessé g fej|eszté sé re. A né phagyományok, a né pművé szet szabá|yainak
megismeré se segí ti a ré sztvevőket a mindennapi é |etben a va|ódi né pművé szeti é rté kek
fe|ismeré sé ben, a né phagyományok iránti é rdek|ődé s fe|ke|té sé ben. A tanfolyam a|att
ké szí tett tárgyak feIdo|gozzák a magyar né pi dí szí tőműVé szet je||egzetes formáit,
szimbó|umait (á||atok, növé nyek, tárgyak, figurák), ezze| is segí tve a nemzeti ku|turá|is
é rté kek átadását.
Az aIkotásokat kamara kiál|í táson mutatják be a helyi közössé gnek, i|| virtuá|is kiá||í tás
kereté ben ismerhetik meg a hagyományőrzé s iránt é rdek|ődők.

,,Né pművé szet é s szecesszió', Tűzzománc aIkotótábor

A tábor cé |ja a magyar né pi dí szí tőművé szet je||egzetessé geinek, szí n- é s formavi|ágának a
tí jzzománc technika segí tsé gé ve| törté nő megismerteté se a ré sztvevőkke|. A program
bemutatja a magyar né pművé szet é s szecesszió kapcso|atát, a he|yi né pi é s szecessziós
em|é keinket (ké pzőművé szet, é pí té szet), segí tve a magyar nemzeti é rté keink megismeré sé t,
hagyományaink őrzé sé t é s ápo|ását. A tárgya|kotás egyben haté kony szemé |yisé g- é s
közössé gformá|ó erő, a program cé |jai közé  tartozik a szociá|is kompetenciák fejleszté se, az
eszté tikai tudatosság kia|akí tása, a művé szi befogadóké pessé g fej|eszté se. A tábor a|kotói
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fo|yamatát városismereti sé ták, mú zeum|átogatás szí nesí ti, kamara kiá||í tás zárja. A
tűzzománc aIkotásokat virtuá|is ga|é riában is megismerhetik az é rdek|ődők.

Né pi bőrtárgyké szí tő tanfolyam

A tanfo|yam ré sztvevői ké zműves oktató segí tsé gé vel megismerik a né pi bőrtárgy ké szí té s
a|apjait, annak anyagait é s eszközeit, a ré gi bőrös mestersé geket. A tárgya|kotás fo|yamata
aIatt betekinté st kapnak a pásztorok hagyományos é |etmódjába, a pásztorművé szet
je||egzetes motí vumkincsé be, tárgyku|tú rájába. Megismerik a he|yi bőrös mestersé gek
je||egzetessé 8eit, je|lemző szí n- é s formakincsé t, tárgyait' A mai bór haszná|ati tárgyak
ké szí té se, azok né pművé szeti motí vumokkaI törté nő dí szí té se fej|eszti eszté tikai
kompetenciáju kat, művé szi befogadóké pessé güket. Az aIkotásokat kamara kiá||í táson
mutatják be a he|yi közössé gnek, i|| virtuális kiá||í tás kereté ben ismerhetik meg a
hagyományőrzé s iránt é rdek|ődők.

Textilmunkák - ké zműves tanfo|yam

A tanfo|yam ré sztvevői szakemberek segí tsé gé ve| megismerik a né pi texti|munkák -fonás,

szövé s,hí mzé s. ké szí té sé nek, a né pi fonaIké szí té s é s fona|fe|do|gozás a|apjait. A program
bemutatja a né pi texti|es hagyományok he|yi je||egzetessé geit, a takácsmestersé g
é rdekessé geit. A ré sztvevők megtanu|nak fonni, szőni kereten é s á||ványon, egyszerű
hí mzé stechnikákkaI haszná|ati tárgyakat ké szí teni. Az alkotásokat kamara kiá||í táson
mutatják be a he|yi közössé gnek, i|| virtuá|is kiá||í tás kereté ben ismerhetik meg a
hagyományőrzé s iránt é rdek|ődők.

Kiskun hagyományőrző tábor

A tábor cé |ja a heIyi- Dé |-a|fö|di . táncdialektus megismeré se, táncaibó| összeá||í tott
koreográfia elsajátí tása, a helyi né phagyományok szé |eskörű megismerteté se né prajzi
e|őadások é s ké zműves foglaIkozások segí tsé gé ve|' A 14-35 é v közötti ré sztvevők megismerik
a he|yi táncok é s viseIetek sajátosságait, a pásztorművé szet é s a házi sztivé s je||egzetessé geit,

e|sajátí tják azok tárgya|kotó technikáit. A közös tánco|ás é s aIkotás, a tábori programok
közössé gfej|esztő erőve| bí rnak, erősí tik a fiata|ok he|yi kötődé sé t, nemzeti é s ku|turá|is
identitását. A tábor é |ő zené s, nyí |t táncházi programma| záru|, í gy gyarapí tva a he|yi
közössé gi programokat.

/)



Városé rt
KözaIapí tvány

Né pművé szet a mindennapokban -ké zműves tanfo|yam

A tanfo|yam ré sztvevői szakember segí tsé gé veI megismerik a magyar né pművé szet
je||egzetes szí n. é s formakincsé t, motí vumait, szimbó|umait' A megismert motí vumokat
termé szetes anyagbó| ké szí tett haszná|ati tárgyakon é s játé kokon a|ka|mazzák (bőr, texti|,
kerámia, fa, nemez). Az aIkotás fo|yamatát né pművé szeti ismertető e|őadások é s
mú zeum|átogatás szí nesí ti. A tanfo|yam erősí ti a nemzeti identitástudatot, a
hagyományőrzé s iránti eIköteIezettsé get, támogatja a né pi é rté kek megismeré sé t. Az
aIkotásokat kamara kiál|í táson mutatják be a he|yi közössé gnek, i|| virtuá|is kiá||í tás
kereté ben ismerhetik meg a hagyományőrzé s iránt é rdek|ődők'

,,csak termé szetesen,, - ké zműves tánfo|yam

A tanfo|yam ré sztvevői szakember segí tsé gé ve| kü|önböző, termé szetes a|apanyagokat
aIkaImazó tárgyké szí té si technikávaI ismerkednek meg - nemeze|é s, bőrözé s,
kerámiaké szí té s, famegmunká|ás, textiImunkák, gyertyaönté s, szappan ké szí té s. A
tárgya|kotást né prajzi e|őadások szí nesí tik, me|yek az adott a|apanyag né pi megmunká|ási
technikáit, az azokhoz kapcso|ódó mestersé geket mutatja be. A tárgya|kotás során a magyar
né pművé szet je||egzetes motí vumait a|ka|mazzák a ré sztvevók' Az a|kotásokat kamara
kiá||í táson mutatják be a he|yi közössé gnek, i|| virtuá|is kiá||í tás kereté ben ismerhetik meg a
hagyományőrzé s iránt é rdek|ődők.

Kiskun haIas' 2020. október 16.

Szőke Sándor
kuratóriumi eInök
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