Dinamikus fejlesztések az Alföld egyik legszebb városában
Interjú Csányi Józseffel, Kiskunfélegyháza polgármesterével

Dynamic Developments in a Beautiful City of the Great Plain
Interview with Mr József Csányi, Mayor of Kiskunfélegyháza

PP Polgármester úr, először is engedje
meg, hogy szerkesztőségünk nevében
gratuláljunk az Év Polgármestere megtisztelő kitüntetéshez. Mit jelent ez az
ön számára?
– Nagy megtiszteltetés számomra a kitüntetés, azonban fontosnak tartom elmondani,
hogy ez egy csapatmuka eredménye. Dr.
Faragó Zsolt jegyzővel és Dósai Bence kabinetvezetővel, kollégáimmal és képviselőtársaimmal közösen sokat dolgoztunk azért,
hogy ma itt lehetünk és a város lakossága így
tekint ránk. Külön öröm számomra, hogy
több ezer őszinte gratulációt kaptam, hiszen
ez mutatja meg, hogy valójában mekkora
támogatottság van a kitüntetés mögött. Hiszem, hogy a szorgalmunk, a felfogásunk, az
emberek megbecsülése és tisztelete, valamint
a kellő alázat juttatott ide bennünket mára.
PP Kiskunfélegyháza lakossága immáron a második alkalommal szavazott
önnek bizalmat a város vezetésére.
Mely fejlesztéseket emelné ki az elmúlt
évek munkásságából, illetve milyen
céljai vannak a jövőre nézve?
– Az elmúlt 5 év kiemelkedően termékeny volt a város életében. A magyar állam
46 | DIPLOMATA

2014-ben konszolidálta a város adósságállományának nagy részét, azonban több mint
2,5 milliárd forint adósság így is megmaradt.
Ezt 2017-ben sikerült visszafizetni, egyedi
kormánytámogatásnak köszönhetően.
Mondhatni innentől szabad volt a pálya,
hiszen az adóbevételek nagy része, valamint
az EU-s pályázati források teljes egészében
a város fejlesztésére voltak költhetőek. Ennek
ellenére nem voltunk könnyű helyzetben,
hiszen az adósságcsapda miatt mindent egyszerre kellett pótolni. A város úthálózatának
felújítását, a temetők és a közterek rendbetételét, valamint a 2007-ben bezárt Egészségügyi Központot is saját forrásból újítottuk
fel, évente mintegy 500 millió és 1 milliárd
forint befektetésével. Pályázati forrásból pedig új, 100 fős óvodát építettünk, a Zöld
város program keretében teljesen megújult
Kiskunfélegyháza városközpontja, 26 intézményünkön 630 kW-nyi napelemet telepítettünk, de folyamatban van még egy ipari
park, két csoportos bölcsőde létesítése és a
szociális rehabilitációs program is. Ez összességében kicsivel több mint 6 milliárd forint,
plusz ha hozzáadjuk még a saját forrású fejlesztéseket, akkor 5 év alatt már 10 milliárd
felett járunk, ami egy ekkora városon már
jól látható. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy messze nincs még vége, tele
vagyunk tervekkel!
PP Az önkormányzati igazgatásba közgazdász szakemberként az üzleti szférából érkezett. Miben segítik korábbi
tapasztalatai a polgármesteri tisztség
ellátásában? Vezetőként hogyan fogja
össze csapatát?
– Amikor 2014-ben felmerült a nevem
polgármesterjelöltként, akkor nagyon sok
volt a szkeptikus, legfőképpen arra hivatkozva, hogy egy üzleti szektorból érkező ember
nem látja át az államigazgatást, és szociálisan
nem elég érzékeny. Én ezzel már akkor sem
értettem egyet, a kétkedők többsége pedig
mára belátta, hogy nem volt igaza. Csapatommal pontos stratégiát és terveket dolgoztunk ki arra, mit is szeretnénk csinálni. A
terveket azonban nemcsak kitaláltuk, hogy

PP Mr Csányi, first of all, allow me on
behalf of our editorial staff to congratulate You on becoming Mayor of the
Year. What does this title mean for You?
– It is indeed a great honour for me to have
received the award, but it is also important
to add that it is the result of a teamwork. We
worked together with Notary Dr Zsolt Faragó, Head of the Cabinet Bence Dósai, my
colleagues and fellow representatives, to earn
the right to be here today and enjoy the recognition of citizens. The thousands of sincere
congratulations are especially meaningful, as
they show the real support behind the recognition. I believe that our diligence, our approach, the esteem and respect of the people,
and the necessary humility have brought us
to this place.
PP The people of Kiskunfélegyháza
have trusted You with the management
of the city for the second time. What
achievements would You highlight
from recent years, and what are Your
future goals?
– The last 5 years have been remarkably
prolific in the life of the city. In 2014, the
Hungarian state consolidated most of our
debt, but more than 2.5 billion forints remained. We repaid that in 2017, thanks to
individual government support. We can say
that the road was clear from there, as most of
the tax revenues as well as the EU tender
funds could be spent entirely on the development of the city. Nevertheless, our position
was not advantageous, as we suddenly had to
make up for every deficiency caused by the
debt trap. We financed the renovation of the
city’s road network, the tidying up of cemeteries and public spaces, as well as the Health
Centre, which closed in 2007, from our own
resources, with an annual investment of approximately HUF 500 million to HUF 1
billion. We built a new kindergarten for 100
children from a tender source, the city centre
of Kiskunfélegyháza was completely renewed
within the framework of the Green City programme, with 630 kW solar panels installed
in 26 institutions, and an industrial park, a

two-group nursery and a social rehabilitation
programme are also in progress. This is a little over HUF 6 billion in total, and if we add
the developments funded on our own, we will
exceed 10 billion in 5 years, which is already
clearly visible in a city of this size. It has to be
stressed, though, that we are far from finished!

szerintünk mi lenne jó, hanem megkérdeztük
a város lakosságát, egyeztettünk a kisebbnagyobb közösségekkel, és ezek szerint tűztük ki céljainkat. A tanult szakmám pedig
kifejezetten jól jött, hiszen pontosan tudtuk,
mennyi pénzünk van és mennyi költhető el
úgy, hogy a város stabil pénzügyi helyzetét
fenntartsuk. Ezenfelül kőkemény tárgyaló
partnerek voltunk a projekteknél. Számomra nagyon fontos, hogy ne csak meghallgassuk az embereket, hanem figyeljünk is arra,
amit mondanak. Szeretem demokratikusan
vezetni a hivatalomat, de tudom, mi az az
élethelyzet, amikor az enyém kell legyen az
utolsó szó és azt is, amikor belátással kell
lennem.
PP A járványhelyzet miatt a városoknak sok kihívással kellett szembenézniük és újratervezni a költségvetést.
Milyen megoldások születtek a stabilizálásra?
– Az emberiség olyan helyzettel találta
magát szemben, amire sokunk életében még
nem volt példa. A teljesen új élethelyzet pedig
új megoldásokat követelt meg. A legnagyobb
kihívás az, hogy nincs olyan társadalmi réteg
vagy személy, akit ne érintene a pandémia.
Az államigazgatás szerepe felértékelődik,
hiszen a gazdaság szereplői is az államtól várják a megoldásokat, nem csak a magánszemélyek. Már az első napokban megalakítottuk a Helyi Operatív Törzset, ahol folyamatosan és közvetlenül információt biztosítottunk a város vezetői részére. Az egyik legnagyobb kihívást mindenképpen az jelentette,
hogy senki nem maradhat egyedül (sok az
egyedül élő idős ember), mindenkiről gondoskodni kell, és biztosítani szükséges a fo-

PP You arrived at the municipal administration as an economist from the business sector. How do Your previous experiences help Your work as a mayor?
Being a leader, how do You bring Your
team together?
– When my name came up as a mayoral candidate in 2014, a lot of sceptics
claimed that a person from the business
sector is unable to see through the state
administration and is not socially sensitive
enough. I did not agree with them, and
most of them have since realised they were
wrong. My team and I worked out precise
strategies and plans for how we wanted to
proceed. However, our viewpoint had to be
accommodated with those of the city’s
residents, we consulted with smaller and
larger communities, and set our goals accordingly. My qualification turned out very
handy, as we knew exactly how much
money we had and how much could be
spent to maintain the city’s stable financial
position. In addition, we were tough negotiating partners about projects. It is very
important to me that we not only hear what
people say, but also listen to their message.
I like to run my office in a democratic way,
but I can differentiate between situations

when I must have the last word and when I
have to be reasonable.
PP Due to the pandemic, cities have had
to face many challenges and redesign
their budgets. What solutions have You
found for stabilisation?
– Humanity has found itself in a situation
that many of us have never seen before. This
entirely new situation required new solutions.
The biggest challenge is that there is no social
stratum or person unaffected by the virus.
The role of the state administration has become more appreciated, because not only
individuals, but also actors of economy expect
solutions from the state. We created the Local
Operational Staff in the first days, and
continuously and directly provided information to the city leaders. One of the biggest
challenges, however, was that no one could
be left alone (many of the elderly live by themselves), everyone had to be taken care of, and
a constant manpower was necessary for functioning. From the economic aspect, everything had to be recalculated, as the revenue
side has also changed, and we had to identify
expenditures that were not essential and could
be deferred. In addition, we contacted our
account-holding financial institution and
agreed to provide a financial safety net to keep
the municipality liquid. I would add that with
a little luck we will not need it.
PP Kiskunfélegyháza is the city of
literature; Sándor Petőfi, Ferenc
Móra, our great Hungarian poets and
writers were inspired by this region
of the Great Plain. What cultural and
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kel is felvettük a kapcsolatot, és egy pénzügyi
védőháló biztosításában egyeztünk meg annak érdekében, hogy az önkormányzat folyamatosan likvid maradjon. Megjegyzem, kis
szerencsével erre nem lesz szükség.

lyamatos létszámot a működéshez. Gazdasági szempontból mindent újra kellett számolni, hiszen a bevételi oldal is megváltozott,
illetve fel kellett mérni, mik azok a kiadások,
melyek nem létfontosságúak és halaszthatóak. Emellett a számlavezető pénzintézetünktouristic values would You recommend
to us?
– Specifically, we are Petőfi’s and Móra’s
city, as both of them carried the love for their
hometown throughout their lives and gave
voice to it in many of their works. Our most
beautiful jewel is definitely the Town Hall
with the majolica, built between 1909 and
1911 in neo-Art Nouveau style. The main
street of the town is bordered by a famous
100-year-old row of sycamore trees, and there
is the Swan House of Félegyháza, which functions as a library today, but was the slaughterhouse of Petőfi’s father in the 19th century. The
Kiskun Museum, where the rogue Sándor
Rózsa was imprisoned as well, houses the
only original prison exhibition in the country.
Goose breeding and the related goose liver
production play major roles in our city’s economy, and we celebrate them every September
with the Goose Festival, which has now become a national event. Our Side Carriage
Motorcycle Meeting is unique in Hungary,
attracting guests from all over the world. We
have also organised the International Stone
Carving Festival, where professional artists
and common art lovers could prove them48 | DIPLOMATA

PP Kiskunfélegyháza az irodalom városa, Petőfi Sándort, Móra Ferencet,
nagy magyar költőinket, íróinkat is
megihlette az alföldi tájegység. Mely
kulturális és turisztikai értékeket ajánlaná figyelmünkbe?
– Konkrétan Petőfi és Móra városa vagyunk, mindkettőjük életét végigkövette
szülővárosuk szeretete és ennek számos művükben hangot is adtak. A város legszebb
ékköve mindenképpen az 1909–1911 között
neoszecessziós stílusban épült majolikás városháza. A város főutcáját messze földön híres
100 éves platánfasor szegélyezi, de
Félegyházán található a Hattyúház is, amely
ma ugyan könyvtár, de a XIX. században
Petőfi édesapjának a mészárszéke volt. A Kiskun Múzeumban az ország egyetlen eredeti
börtönkiállítása található, ahol még Rózsa
Sándor is raboskodott. Városunk gazdaságának kiemelkedő része a libatenyésztés és az
ehhez kapcsolódó libamájtermelés, melyet
minden év szeptemberében a Libafesztivállal
ünneplünk meg, mely mára országos rendezvénnyé alakult. Magyarországon egyedüli
selves. I think we can proudly say that neither
the residents nor the visitors get bored with
us, we have programmes all year round, and
the packed events show our success.
PP If we can also ask You a personal
question: please tell us about Your family and Your preferred leisure activities.
– I have been happily married for 21 years
to my wife Andrea, who works as an accountant. We have two daughters, the older one
has just graduated from secondary school and

módon kerül megrendezésre városunkban az
Oldalkocsis Motoros Találkozó, ahová a világ
minden tájáról érkeznek résztvevők, de rendeztünk már Nemzetközi Kőfaragó Fesztivált is, ahol a szakma kiválóságaitól kezdve a
műkedvelők is próbára tehetik tehetségüket.
Azt hiszem, büszkén mondhatjuk, hogy nálunk sem a lakosok, sem az idelátogatók nem
unatkozhatnak, egész évben van program és
ez a telt házas rendezvényeinken látszik is.
PP Ha személyes kérdést is feltehetünk:
kérjük, meséljen a családjáról, és arról,
hogy milyen szabadidős tevékenységeket kedvel.
– 21 éve élek boldog házasságban feleségemmel, Andreával, aki könyvelőként dolgozik. Két lányunk van, a nagyobbik most
érettségizett és készül az egyetemre, a kisebbik az 5. osztályt végezte. Számomra külön
fontos a szülői lét értelme, hiszen szüleimtől
olyan nevelést és lehetőségeket kaptam, ami
egész életemre kihat és kiváló példát helyezett
elém. Próbálok én is jó szülő lenni és a lányaimnak olyan lehetőségeket adni, mellyel
széles körű tudásra és ismeretekre tehetnek
szert. Éppen ezért sokat utazunk, hogy megismerjék a világot. Mind a négyen szeretünk
olvasni és moziba járni, szeretjük a közös
programokat.
Végh Nóra Judit
is preparing for university, the younger has
finished 5th grade. The meaning of parenting
is particularly important to me, as I have received an education and opportunities from
my parents that affect my entire life, and they
set an excellent example for me. I also try to
be a good parent and give my daughters a
chance to gain a wide range of knowledge
and skills. That is why we travel a lot to get
to know the world. All four of us love to read
and go to the cinema, we love to have programmes together.

