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A táj, a kert egyben természet, művészet és szociális tett. Kulturális örökségünk része. 
Alkotásainkban alapvetés a táj és az ember tisztelete, a minőségi anyaghasználat 
és anyaghelyes formaképzés, a valós illeszkedés a természeti folyamatokhoz, a  

fenntartatóság természeti és humán erőforrásai szerint.

The landscape and the garden are  being both nature art and social acts. It is part of our 
cultural heritage. Respect of the landscape, sustainable design, the use of natural and 
local materials, fit to natural processes, and to the natural and human resources are 

fundamental to us.
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MAGYAR:

A projekt során megújult a városi főtér és környezete, a helyi piac, két park 

és három játszótér, valamint az ezeket egy tengelyre fűző főutca. A projekt 

célja volt, hogy egy olyan téregyüttest sikerüljön alkotni, amely erősíti a helyi 

identitástudatot, másrészt korszerű és sokáig működtethető megoldásokat 

szolgáltat a közterületek használóinak és kezelőinek.

A teljes zöldfelület - mintegy 15.000 m2 - mátrix kiültetésű, biodiverz 

növénytakarót kapott, melyet több mint 150 taxon alkot. Az öntözéséről 

egy korszerű, központi öntözőrendszer gondoskodik, helyi szürkevíz 

felhasználásával. A Főtér új vízarchitektúrái a térségen belül is kiemelkedő 

attrakciónak számítanak; kedvezően befolyásolják a helyi mikroklímát is a forró 

nyári napokon és szabadidős lehetőséggel is szolgálnak a városlakók számára.

A projekt 2021-ben elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság köztér megújítási  

nívódíját.

ENGLISH:

The project implemented a complex renovation of the Kiskunfélegyháza 

city center. During the works, the city’s main square and its surroundings, 

the local market, two parks and three playgrounds, as well as the local main 

street around one axis, were renovated. The projoct’s key goal was to create 

a spatial ensemble that strongly strengthens local identification and otherwise 

offers modern and long-lasting solutions for the use of public spaces and their 

managers. The entire green area - about 15,000 m2 - received a matrix planted, 

biodiverse vegetation cover, consisting of more than 150 taxons, with central 

irrigation system using local gray water. 

The new water features of the Main Square are also an outstanding attraction 

within the area; they also have a positive effect on the local microclimate on hot 

summer days and also provide leisure opportunities for city dwellers. The project 

won the Hungarian Urban Society for Urban Planning’s award of exellnce in the 

public space renovation category.
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MAGYAR:

Schossberger Zsigmond 1869-ben vásárolta meg a területet, ahol a család nyári 

rezidenciát építtetett, melynek tervezésével a legnevesebb korabeli magyar 

építész, Ybl Miklós tanítványát, Bukovics Gyulát bízták meg. A kert kialakítása a 

kutatási eredmények alapján Petz Ármin és Jámbor Vilmos nevéhez köthető. Az 

épület és kert kutatásánál figyelmet fordítottunk a XIX. század végének tervezési 

és kivitelezési gyakorlatára, eszköztárára, művészeti aspektusaira, a hazai 

és a nemzetközi analógiákra. Elsődleges kiindulási pontot a kert domborzati 

adottságai és meglévő faállománya jelentettek. A kertfelújítás főbb megoldásai 

archív térképeken és fotókon alapulnak. A terv úgy szolgálja a mai igényeket, 

az épület kastélyszálló funkcióját, hogy nem feledkezik meg az eredeti tervek 

szellemiségéről sem; a reprezentatív hatást a legmagasabb színvonalon és az 

eredeti kerthez leghívebben igazodva éri el. A projekt 2021-ben Tájépítészeti 

nívódíjat kapott.

ENGLISH:

Zsigmond Schossberger bought the area in 1869, where he had a summer 

residence built for the family, designed by Gyula Bukovics, a student of the 

most famous contemporary Hungarian architect, Miklós Ybl. Based on research 

results, the design of the garden can be linked to Ármin Petz and Vilmos Jámbor. 

In the research of the building and the garden, we paid attention to the design 

and construction practice, tools, artistic aspects, domestic and international 

analogies of the end of the 19th century. The primary starting point was the 

topography of the garden and its existing tree stock. The main solutions for 

the garden renovation are based on archive maps and photos. The plan serves 

today’s needs, the country house hotel function of the building, without 

forgetting the spirit of the original plans, it achieves a representative effect at 

the highest level and in the most faithful way to the original garden. The project 

won the Landscape Architecture Award of Exellence in 2021.
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MAGYAR:

A fejlesztés célja, hogy a Sport Parkot minden korosztály számára vonzó területté 

alakítsuk, amely szabadtéri tevékenységek széles skáláját kínálja. Ezenkívül a 

fő célkitűzés, hogy a sport- és játszótéri létesítmények beépüljenek a városiak 

számára érdekes zöldfelületbe. Ez az úttörő szellem, amelyben a város legnagyobb 

játszóterét hoztuk létre, ahol élő fűzfaépítmények, tereparchitektúrák és 

organikus játékelemek csalogatják oda a látogatókat. A szomszédos Csónakázó-

tóhoz való hozzáférés előnyös lehetőségeként a gyaloglás és a kerékpározás 

hangsúlyára helyezik a parkot, az Arany-patak felett áthaladó akadálymentes 

gyalogoshíddal, a park fizikailag beilleszkedik a város szélesebb zöld zónáiba. 

A Sport Park funkcionális és térbeli szervezése összecseng a környező lakók 

igényeivel. Fontos, új funkciók beépítése hozzájárul a térség erős és felismerhető 

identitásának megteremtéséhez. A projekt szerepel a 2020-as Barbra Rosa 

katalógusban.

ENGLISH:

The purpose of the development was, by enhancing its functionalities, to convert 

Sport Park into a space attractive to all ages which accommodates a wide range 

of outdoor activities. Besides, the main target was for the sport and playground 

facilities to be embedded in a singular green space interesting to townspeople. 

This is the pioneer spirit in which the biggest playground of the city was created, 

where living willow constructions, land forms and organic gameplay elements 

invite visitors.  As an emphasis put on walking and cycling as preferred options 

for access the neighbouring Lake Csónakázó, with the accessible footbridge 

spanning over the Arany Creek, the park integrates physically into the wider green 

zones of the city. Sport Park’s functional and spatial organization resonates with 

the needs of the surrounding residents. The inclusion of important new functions 

contributes to create a strong and recognisable identity for the area.  The project 

is listed in the 2020 Barbra Rosa catalog.
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