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A város közterületein található virágágyások évről évre új arcukat mutatják. Tavasztól- őszig 

az egynyári virágok szín-kavalkádja pompázik az ágyásokba, októbertől – májusig a kétnyári-

és hagymás virágok veszik át a díszítő szerepet. 

Minden évben pályáztatások útján kerül megrendelésre az egynyári,- kétnyári virágok 

termesztése, a kiültetési javaslatok elkészítése. Az elfogadott javaslatok alapján kerülnek 

kiültetésre májusban az egynyári virágok, majd az ősz beköszöntével a kétnyári és hagymás 

virágok. A kiírásban iránymutatóként lehetőleg magyar nemesítésű, jó várostűrő képességű 

fajtákkal kérjük a javaslat elkészítését, a termesztést, melyek jól bírják a helyi klimatikus 

viszonyokat.  

Az egynyári virágok tekintetében a tervezésnél figyelembe vett szempont az egyes ágyásokra 

való rálátás, a fény-árnyék viszony, mivel nem minden egynyári virág viseli el a tűző napot. 

Fontos szempont a növények magasságának ismerete is a rálátás szempontjából.   

Őszi kiültetéskor nem csupán a kétnyári virágok színharmóniáját vesszük figyelembe, hanem 

a hagymás növények a jácint, a nárcisz, a tulipán, a császárkorona színeinek is harmonizálni 

kell a kiültetett kétnyári virágokkal.   

2013. őszén kerültek kiültetésre a kétnyári virágok az árvácska, a százszorszép, a nefelejcs, 

megfelelő talaj előkészítés, kórokozó-kártevőmentesítés, tápanyag utánpótlás után.  

A téli tartós fagyok károsítása ellen december közepén fenyőlombbal takartuk az ágyásokat. 

Az enyhe téli időszak és a korán beköszöntött tavasz miatt a takarás hamar lekerült az 

ágyásokról.  

A hagymás virágok közül elsőként a nárcisz és a jácint virított a parkokban. A tulipánok most 

mutatják színpompájukat a városközpontban, a Szent István úton, a Március 15. Parkban. 

    



Március 15. Park. 6. ágy nárcisz  Szent István úti körforgalom nárcisz  

     
Önkormányzat jácint „Woodstock”         Március 15. Park 5. ágy jácint „White Pearl” 

    
Szentháromság szobor tulipán „Apeldoorn”         Házasságkötő terem tulipán „Apeldoorn” 

 

    



Szent István út tulipán”American Dream” Lorántffy Szobor tulipán „Apeldoorn” 

A hagymások elvirágzása után az elnyílott virágokat leszedjük. Tulajdonképpen ezután látszik 

a tavaly ősszel kiültetett kétnyári virágok színpompája, melyet az alábbi képek is mutatnak. A 

képek mellett látható az eredeti kiültetési terv. 

  
Szent István út körforgalom virágágy Szent István út körforgalom kiültetési terv  

  

  
 

Szent István út körforgalom sávelválasztó Szent István út sávelválasztó kiültetési terv 

   



Március 15. Park 6. ágy      Március 15. Park 4-6 ágy kiültetési terv 

  
Március 15. Park 1. ágy   Március 15. Park 2. ágy 

 
Március 15. Park 1-3 ágy kiültetési terv 
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