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Kiválóan sikerült a Matolay Nem-
zetközi Emlékverseny megrende-
zése, aminek a Kész Aréna Városi 
Sportcsarnok adott otthont ápri-
lis 2-án és 3-án. A szervezéssel 
dr. Magyar Zoltán, a Magyar 
Olimpiai Bizottság alelnöke, egy-

ben a nemzet sportolója is elége-
dett volt. A verseny sztárvendége 
volt Berki Krisztián, a lólengés 
londoni olimpiai bajnoka. Mind-
ketten a torna népszerűsítését, a 
körülmények javításának fontos-
ságát emeleték ki, aminek fontos 

lépcsője az utánpótlásbázis kibő-
vítése.

A Matolay Nemzetközi Emlék-
versenyen a magyarokon kívül a 
térség legjobb női tornászai vet-
tek részt három korosztályban. A 
serdülőkorúak mellett ifjúsági és 

felnőtt versenyzők indultak. Április 
2-án a Magyar Országos Szuper 
Csapatbajnokság első fordulóját, 
április 3-án pedig a szerenkénti 
döntőket tartották meg. Mindkét 
napon kiváló gyakorlatokat látha-
tott a félegyházi közönség.

Fotó: Takahashi K
atsum

i

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon! 

Folytatás a 2. oldalon
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A versenyt Csányi József, 
Kiskunfélegyháza polgármestere 
nyitotta meg, köszöntve a ver-
senyzőket, és méltatva dr. Magyar 
Zoltánt, a MOB alelnökét. A díja-
kat ugyancsak a város első embe-
re adta át a legjobbaknak. 

A Félegyházi Térségi Sportis-
kola tornász szakosztályának ve-
zetője, Juhász Tamás – aki külö-
nösen sokat tett az elmúlt három 
évben a félegyházi tornasport 
fellendítéséért – fontos ered-
ménynek nevezte, hogy Félegyhá-
za ilyen nagyszabású versenynek 
adhat otthont. 

2014-ben a Jövő Bajnokai Ku-
pán járt dr. Magyar Zoltán, a MOB 
alelnöke Félegyházán, és az ak-
kori jó tapasztalatok nyomán tett 
eleget a mostani felkérésnek. 

A nemzet sportolója bizakodó-
an tekint a jövőbe. Mint mondta, 
a kiemelt állami támogatás kap-
csán a torna utánpótlásbázisa ki-
bővült, több egyesület is alakult. 
Ráadásul az infrastrukturális fej-

lesztések kapcsán a körülmények 
is sokat javultak.

A sportág elitjébe ennek ellené-

re nagyon nehéz bekerülni, utol-
sóként Berki Krisztián szerzett 
olimpiai érmet: 2012-ben a lon-

doni olimpián lólengésben nyert 
aranyat.   

                  Gubu Zoltán

Jó úton halad a torna népszerűsítése

Felére mérsékelték 
a büntetést
A Móra Ferenc Gimnázium  
TÁMOP pályázatával kapcso-
latos szabálytalansági eljá-
rással kapcsolatban Csányi 
József tájékoztatta a város-
atyákat a március 31-i testü-
leti ülésen. 

A polgármester elmondta: az 
ügyben a városvezetés megke-
reste a Miniszterelnökséget és 
személyesen tárgyalt dr. Dan-
ku Csaba jogi ügyekért felelős 
helyettes államtitkárral. A tár-
gyalások során azt a határozott 
álláspontot képviselték, hogy 
ennek a bírságnak több mint a 
fele a KLIK-et, mint konzorci-
umi partnert illetné, és ezt az 
önkormányzat nem kívánja meg-
fizetni. Ezt követően a helyettes 
államtitkár és Lezsák Sándor 
segítségével Balog Zoltán mi-
niszterhez fordultak.  Ennek 
köszönhetően elindult egy tár-
gyalássorozat az Emberi Erőfor-

rások Minisztériumával, minek 
eredményeként a korábban meg-
határozott 48.634.850 forint kö-
vetelés 23.459.322 Ft összegre 
csökkent, amit 2016. április 10. 
és 2017. március 10. között 12 
havi ütemezéssel, 1.955.777 fo-
rint havi összegben szükséges 
visszafizetni.

A polgármester beszámolt 
arról is, hogy a Nemzeti Nyo-
mozó Iroda bűnszövetségben, 
üzletszerűen elkövetett, különö-
sen nagy vagyoni hátrányt oko-
zó költségvetési csalás gyanúja 
miatt nyomoz és az önkormány-
zat feljelentését is a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal illetékes-
ségébe utalták. Mint kifejtette: 
bízik abban, hogy az országos 
nyomozás eredményre vezet és 
kiderül, hogy Kiskunfélegyházán 
kik álltak az adófizetőket több 
tízmillió forinttal megkárosító 
ügy mögött.

Régi-új igazgató
2021. március 31-éig továbbra 
is Kállainé Vereb Mária vezeti a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtárat. 
Erről legutóbbi ülésén döntött a 
félegyházi képviselő-testület. 

A városatyák támogatták to-
vábbá Ágoston Tibor, a Kis-
kunhalasi Szakképzési Centrum  

Középiskolája, Szakiskolája, 
Speciális Szakiskolája és Kol-
légiuma tagintézmény-vezetői, 
valamint Tasi Judit, a Kiskun-
halasi Szakképzési Centrum  
Közgazdasági Szakközépiskolá-
ja tagintézmény-vezetői pályá-
zatát is. 

Példaértékű  
a félegyházi értéktár
A Kiskunfélegyházán 2013-ban 
megalakult Értéktár Bizottság 
munkája nem csak Magyaror-
szágon, de a határon túl is fel-
keltette más települések érdek-
lődését. Április 1-jén a Kiskun 
Múzeumban találkoztak Puszta-
szabolcs és Kisiratos település 
képviselői a helyi bizottság tag-
jaival, hogy általuk megismerjék 
a félegyháziak jó gyakorlatát.

A kiskunfélegyházi Értéktár 
Bizottság a magyarországi Pusz-
taszabolcs, és testvértelepülése, 
a romániai Partiumban található 

Kisiratos képviselőit látta ven-
dégül a Kiskun Múzeumban. 

A találkozás célja a helyi ér-
tékgyűjtő munka, mint jó gya-
korlat bemutatása volt – tudtuk 
meg Mészáros Mártától, a Kis-
kun Múzeum igazgatójától. Az 
előadások keretében a vendé-
gek megismerték a félegyháziak 
munkáját, és hogy a bizottság 
2013-as megalakulása óta mi-
lyen szervezetekkel, intézmé-
nyekkel tud együtt dolgozni a 
helyi értékek összegyűjtésében 
és népszerűsítésében.  



2016. április 8. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 3

Balesetveszélyes fákat vágtak ki 
Lezárták a Molnár Béla utca elejét 
március 31-én. A forgalomkorlátozás 
oka az volt, hogy a szűk utcában hét 
nagyra nőtt, már balesetveszélyes 
nyárfát kellett kivágni. A környék la-
kói már régóta kérték kivágásukat, 
mert amellett, hogy a járdát tönk-
retették, gyökérzetük már a közeli 
lakások padlózatát is feszegette. 
Virágzásukkor pedig nem lehetett 
szellőztetni sehol, mert a piheköny-
nyű virágok hólepelként lepték el 
környezetüket, a legkisebb résen is 
bejutottak a lakásokba, és sokaknak 
allergiás panaszaik is voltak emiatt.

Balla László, a körzet önkormány-
zati képviselője elmondta, hogy a 
probléma ismert volt előtte, de most 

sikerült előteremteni a pénzt a város 
költségvetéséből, illetve saját képvi-
selői keretéből a fák kitermeléséhez. 
Hangsúlyozta, hogy a költségekhez a 
Molnár Béla utca és a Móra tér lakó-
közösségei is hozzájárultak. Az utcai 
fák mellett a Móra tér és Molnár Béla 
utca lakótömbjei által zárt játszóté-
ren is volt egy nyárfa, amely hasonló 
gondokat okozott, azt is kivágták.

A körzet képviselője azt is elmond-
ta, hogy a kivágott fákat rövid időn 
belül pótolni fogják olyan fajtákkal, 
amelyek a későbbiekben nem okoz-
nak gondot. Az új fák telepítésében 
számítanak a környék lakóinak segít-
ségére, éppúgy, mint a gyökérzet-ron-
gálta járdaszakasz felújításában.

Megtalálták az egykori Petőfi-kutat tápláló artézi kutat
A napokban feltárták az egyko-
ri Petőfi-kutat tápláló artézi kút 
csonkját. Sajnos, mint kiderült, 
megszüntetésekor nem zárták 
le szakszerűen, így a vízforrás 
eltömődött – tudtuk meg Bense 
Zoltántól. A képviselő azonban 
továbbra sem adja fel a tervet, 
miszerint ezen a helyen – a rég-
múlt emlékét és a tiszta ivóvíz 
tiszteletét – ismét kút hirdesse.

– Körülbelül tíz éve fogalmazódott 
meg először a Petőfi-kút visszaál-
lításának gondolata. A korosabbak 
bizonyára emlékezhetnek még erre 
az építményre, gyerekként jómagam 
is gyakran oltottam itt a szomjamat 
a József Attila iskola diákjaként. 
Félegyháza történetében mindig ki-
emelt jelentősége volt a jó ivóvíznek, 
márpedig az itt felszínre törő víz az 
volt. Bizonyította ezt, hogy sokan 

vitték innen lovaskocsival, személya-
utóval az artézi kút vizét, amely 290 
méter mélyről tört a felszínre. Az 
1948-ban épült kút mintegy 40 évig 
üzemelt, amikor – a szóbeszéd sze-
rint – elapadt – mondta el a képvi-
selő, akinek feltett szándéka, hogy 
még ebben a ciklusban újra ihassa-
nak a félegyháziak a Petőfi-kútból.

Bense Zoltán elmondta, hogy 

dr. Tarjányi József kezdeményezé-
sére kötelezte el magát az ügy mel-
lett, aminek jelentőségét véleménye 
szerint nem elsősorban a Petőfi-kút 
építészeti jelentősége, hanem a vá-
ros életében betöltött szerepe adja.

Időközben itt, a Deák Ferenc utca 
– Korond utca találkozásánál állí-
tották fel Lezsák Sándor országy-
gyűlési képviselő kezdeményezésé-

re Fekete Pál, a rendszerváltozás 
utáni első országgyűlési képviselő 
mellszobrát is, amelynek elhelyezé-
sekor már figyelembe vették a Pe-
tőfi-kút visszaállításának tervét is 
– tájékoztatott a képviselő.

– Miután sikerült egy régi fotót 
találni, a Bácsvíz Zrt. szakemberei 
az alapján a napokban behatárolták 
az egykori kút lehetséges helyszínét, 
majd fémdetektorral meg is találták 
azt. Ekkor derült ki, hogy annak ide-
jén nem lett szakszerűen ledugózva, 
így a belekerült sóder eltömítette 
a kutat. A következő lépés az lesz, 
hogy a szakemberek megpróbálják 
a dugulást elhárítani, s ha ez sike-
rül, bevizsgáltatják a vízminőséget. 
Mindezek tükrében folytatódnak a 
Petőfi-kút visszaállításáért tett erő-
feszítések – foglalta össze Bense 
Zoltán.                                         T. T.

Az éneklés fiatalít
– Nagyon szeretünk énekelni, ver-
set mondani, szerepelni. Vidám 
kis társaság vagyunk. Közöttünk 
nincsenek viták sem a próbákon, 
sem a fellépések során. Így mutat-
ta be a Barátság Énekkart Nagy 
Ferenc karvezető, a dalos közös-
ség megalakulásának 15. évfordu-
lóján a Móra Ferenc Művelődési 
központban.

Az énekkar tagjait egy „mini tár-
lat” is várta az évfordulós összejö-
vetelen. A kiállítás 15 év 112 fellé-

pésének legfontosabb pillanatait, a 
baráti összejöveteleket idézte. De 
ott volt az a körülbelül 80 oklevél is, 
amelyekkel fellépéseiket jutalmaz-
ták, köztük Kiskunfélegyháza váro-
sának elismerő dokumentuma is.

A Barátság Énekkar sok-sok he-
lyi rendezvényre kap meghívást. 
Rendszeres résztvevői a tiszakécs-
kei országos találkozónak éppúgy, 
mint a szolnoki tiszaligeti dalos 
összejövetelnek. Legutóbb március 
8-án, az országos Ki Mit Tud? se-

lejtezőjén is énekeltek, és a zsűri 
döntése alapján továbbjutottak a 
harkányi középdöntőbe.

Az énekkar vezetője elmond-
ta, hogy közösségük nyitott, és 

szívesen látnak minden énekelni 
szerető, jókedélyű, 60 év feletti 
félegyházit kéthetente a próbáik-
ra, valamint közösségi összejöve-
teleikre.                                          s. r.
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Nagytakarítás Haleszban 
és Selymesben

Több mint húsz esztendeje, 
hogy tavaszelőn a haleszi és 
selymesi városrész lakói közö-
sen végeznek nagytakarítást 
az utak, dűlőutak, kerékpáru-
tak mentén, de a környező er-
dőket is megtakarítják a sze-
méttől. A körzet önkormányzati 
képviselője, Ván Jenő hívó sza-
vára április 2-án is több mint 
száz ember járta a terepet és 
gyűjtötték a szemetet.

Az akció szervezésében aktívan 
részt vesznek a civil szervezetek, 
köztük a Nagyszőlő úti és a Haleszi 
Gazdakörök, a Selymesért Egyesü-
let, de a mezőőrök is segédkeztek 
a munkálatokban.

Bizony sok minden került a zsá-
kokba idén is. A legfertőzöttebb 
területnek most is a vágóhíd előtti 
szervizút bizonyult, ahol eddig az 
állatszállító teherautók és kami-
onok parkoltak, várakoztak. Itt 
még állattetemet is találtak. De a 
Csólyosi úton is össze kellett gyűj-
teni a kidobott csomagolóanyagok, 
pet-palackok mellett az oda szállí-
tott bélmaradványokat is.

Az utak mentén és az erdőkben 
a szemét zömét nem a környékbe-
liek szórják szét. Ennek ellenére 
a halesziak és selymesiek gondo-
san kitakarították a területet. Ván 
Jenő képviselő elmondta: ez azért 
van, mert az itt élők igényesek 
környezetük állapotára, tisztasá-
gára, szépségére. Az, hogy idén 
már 21. esztendeje végzik el a 
tavaszi nagytakarítást, hatással 
van a környezetre, a kívülállókra 
is. Csökken a hulladékok meny-
nyisége. Véleménye szerint jövőre 
a szervizút mellett dolgozóknak 
is sokkal könnyebb lesz a dolguk, 
mivel (a térség lakóinak nagy meg-
elégedésére) az önkormányzat ott 
megtiltotta az állatszállító autók 
parkolását, várakozását.

És ha valaki azt gondolná, hogy 
az itt élőknek a szemétgyűjtés egy 
kényelmetlen, néha gusztustalan 
munka, az téved. Részt vesznek 
benne a felnőttek éppúgy, mint a 
fiatalok. Közösségépítő akció is ez, 
amely a gazdakörök és a vadász-
társaság segítségével, ebéddel, ba-
ráti beszélgetéssel zárul.         s. r.

Közösen az illegális  
hulladék felszámolásáért
A város lakóinak rengeteg bosz-
szúságot okoz, az önkormány-
zatnak pedig óriási küzdelem az 
illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolása. Kiskunfélegyházán 
április 1. és szeptember 30. kö-
zött 10 közfoglalkoztatott napi 8 
órában dolgozik ezen a szinte re-
ménytelennek látszó feladaton.

Ódor László, az önkormányzat 
szociális és közfoglalkoztatási osz-
tályának munkatársa elmondta: a 
városban számos olyan kritikus pont 
van, ahol szinte sziszifuszi munkát 
végeznek, mert rendre újraterme-
lődnek az illegális hulladéklerakó 
helyek. Ráadásul újabban a kom-
munális hulladék mellett egyre több 
zöldhulladékot is kihelyeznek.

A közelmúltban a B. Szabó Jó-
zsef utca környékét tették rendbe a 
közmunkások: a szemét összegyűj-
tése mellett felgallyazták a fákat, 
megszépítették a nádas előtti elga-
zosodott, elvadult területet. Ottjár-
tunkkor a Lisznyai utcán dolgoztak 
a szorgos kezek, a munkálatokat a 

térség önkormányzati képviselője, 
dr. Ónodi Izabella is figyelemmel 
kísérte. A képviselőasszony hangsú-
lyozta: fokozott figyelmet fordítanak 
a rendbetett területek ellenőrzésére, 
megfigyelésére. Mint fogalmazott, 
a közösségellenes és felelőtlen ille-
gális hulladéklerakással szemben 
határozottan és következetesen kell 
fellépni. Az elkövetőnek pedig tisztá-
ban kell lennie azzal, hogy tette akár 
150 ezer forint bírságot vonhat maga 
után.

Az illegális hulladéklerakó he-
lyekről óriási mennyiségű szemetet 
szállíttat el a város. Az önkormány-
zat számít a félegyháziak segítségé-
re és közreműködésére a kialakított 
rend fenntartásában. Ezért arra 

kérik a lakosságot, hogy jelezzék 
mihamarabb a még meglévő hulla-
déklerakó helyeket, és tegyenek be-
jelentést, esetleg készítsenek fény-
képet, ha illegális hulladéklerakás 
tanúi. A bejelentéseket az odorl@
kiskunfelegyhaza.hu email címre 
küldhetik el.

Konténerjátszóház lesz a strandon
Javában készülnek a városi 
strandon a május 1-jei nyi-
tásra – tudtuk meg Kelemen 
Józseftől. A fürdővezető azt is 
elmondta, hogy a tavaszi kar-
bantartási munkálatokat ezút-
tal teljes üzem mellett végzik 
el, így a fürdőzőknek egyetlen 
napig sem kell nélkülöznie a 
fürdő szolgáltatásait.

A napokban megújul a Fadrusz 
János utcai kerítés, és megérkezett 
az a konténer is, amely hamarosan 
gyermekjátszóházként üzemel 
majd a strand udvarán.

– Decemberben nyitottuk meg 
az uszodában a gyermeksarkot, 
aminek a sikere nyomán merült 
fel bennünk a játszóház lehető-
sége. A gyermekekkel strandoló 
szülők, családok szórakozását 
szeretnénk teljesebbé tenni az-
zal, hogy a fürdés és a szabadté-
ri játékok mellett kedvükre való 
változatos elfoglaltságot kínálunk 
a legkisebbeknek. A konténert 
igyekszünk hűvös helyen, a játszó-
tér közelében elhelyezni, sövény-
nyel lekerített részen – mondta el 
a fürdővezető.

Kelemen József hozzátette: a 
berendezésben, a játékok, kellé-
kek beszerzésében, és a játszóház 
tartalommal való megtöltésében is 
számítanak a félegyháziakra. Vár-
ják mindazok jelentkezését, akik 
segíteni tudnak ebben bármilyen 
felajánlással: berendezési tárgy-
gyal, játékkal, írószerrel, mese-
könyvvel, vagy társadalmi munká-
ban szívesen foglalkoznának itt a 
gyerekekkel. Középiskolás diákok, 
főiskolai hallgatók, nyugdíjas peda-
gógusok jelentkezését külön öröm-
mel fogadják. Az elképzelések 

szerint a konténerjátszóházhoz 
tartozik majd egy kisebb színpad 
is, ahol akár fellépőket is vendégül 
tudnak látni.

Kelemen József bízik a félegy-
háziak összefogásában és segí-
tőkészségében, hiszen már eddig 
is rengeteget segítettek a fürdő 
szépítésében. A vezetőtől meg-
tudtuk, hogy nagyon sok virág ér-
kezett adományként úgy bel-, mint 
kültérre, és a fürdő gyermeksarkát 
is ilyen összefogással rendezték 
be. A felajánlásokat az uszoda-
vezeto@vszksz.t-online.hu email 
címre kérik jelezni. 

                   T. T.
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Gyilkos vagy humánus gazdaságot a Kárpát-medencében?
Ezzel a címmel rendezett kon-
ferenciát a Közép-Európa Klub 
Kiskunfélegyházán, a város-
háza dísztermében március 
18-19-én. A jeles előadók és 
a résztvevők arra a kérdésre 
keresték a választ, milyen in-
tézkedésekkel lehetne lassí-
tani az éghajlatváltozást, an-
nak káros hatásait, Földünk 
felmelegedését. A rendezvény 
fővédnöke Tőkés László, eu-
rópai parlamenti képviselő, 
szervezője Kelemen József, a 
Közép-Európa Klub elnöke volt.

Kelemen József 1994 márci-
usában szervezte meg az első 
tanácskozást Kiskunfélegyházán 
„Közép-Európa, mint perspektí-
va” címmel. Azóta tudós emberek 
több találkozón is megfogalmaz-
ták a Kárpát-medence, Európa 

tökéletes földrajzi és ökológiai 
egységének klímavédelmével, kör-
nyezetbiztonságával kapcsolatos 
teendőit. Teszik ezt azzal a céllal, 
hogy felhívják a figyelmet a po-
litikai eszközökkel szétdarabolt, 
szétrombolt természeti és földraj-
zi egység gazdasági, kulturális ösz-
szetartozására, arra, hogy ebben a 

térségben csak az itt élők és a po-
litikai döntéshozók összefogásával 
tehetünk meg mindent környeze-
tünk védelméért.

2001-ben létrehozták a Kár-
pát-medencei kutatók és fejlesztők 
munkacsoportjait is. A csoportnak 
felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, dél-
vidéki és magyarországi tagjai is 

segítették a mostani, félegyházi 
konferencia szervezését. Ez a ta-
nácskozás már előkészítője a kö-
vetkező, várhatóan novemberben 
tartandó tanácskozásnak, amely-
nek kiemelt feladata a szubrégió 
éghajlatváltozásainak vizsgálata 
mellett az alkalmazkodási straté-
giák kidolgozása, megfogalmazása 
lesz – mondta el a Közép-Európa 
Klub elnöke. Kelemen József szólt 
arról is, hogy Kiskunfélegyházán 
egy klímabiztonsági központ létre-
hozását tervezik, amely biztosíta-
ná a tudományos kutatás feltétele-
it és a feladatok koordinálását.

A kiskunfélegyházi konferencia 
résztvevőit és előadóit Csányi Jó-
zsef polgármester köszöntötte. A 
tanácskozást Tőkés László, euró-
pai parlamenti képviselő nyitotta 
meg.                                         s. r.

Mórások a Bódeni-tónál
Közép-Európa smaragdzöld ékkövénél, a Bódeni-tónál töltött esemé-
nyekben gazdag nyelvi hetet márciusban a Móra Ferenc Gimnázium 38 di-
ákja Dobó Aliz, Kissné Fekete Éva és Kovácsik Zita tanárnők kíséretében. 

Dózsások „Határtalanul”

Színes beszámoló keretében osz-
tották meg élményeiket iskolatársa-
ikkal a közelmúltban a „Határtala-
nul” program keretében Erdélyben 
járt dózsás diákok. Farmasi Ádám 
és Gyenes Attila szervező-tanár 
gazdag képanyaggal, videofelvé-
telekkel illusztrálta a tordai, se-
gesvári, fehéregyházi és sóvidéki 

élményeket, a gyönyörű tájat. Be-
számoltak arról is, hogy valamennyi 
helyszínen felkeresték a Petőfi-em-
lékhelyeket, és felemelő érzés volt 
Félegyháza testvértelepülésén, Ko-
rondon együtt ünnepelni ottani di-
áktársaikkal. Elmondták azt is, hogy 
mindenütt őszinte vendégszeretet-
tel, segítőkészséggel fogadták őket.

Madárvilág – a földi élet kulcsa
A madárvilág a földi élet kulcsa – 
véli Meizl Ferenc nyugalmazott  
iskolaigazgató, aki április 2-án 
az ország egyetlen madárbarát 
könyvtárába várta a Madárba-
rát Klub tagjait. Mint mondta, az 
utóbbi években Félegyházán ren-
geteg odút sikerült felállítani, ami 
a madaraknak az életben mara-
dáshoz nyújt segítséget.

– Nemcsak mi, Kiskunfélegyhá-
za és a környező községek lakói 
törődünk a madarakkal, hanem a 
madarak is velünk. A kihelyezett 
mintegy ezer odú és sok madá-
retető, itató is hozzájárult az em-
ber számára hasznos rovarevő 

madarak számának növekedésé-
hez – mondta elégedetten a Ma-
dárbarát Klub vezetője. 

A közösség tagjai – a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 7. számú csoportjának 
támogatásával – május 10-én, a 
Madarak és fák napján a Péteri 
tóhoz látogatnak, ahol dr. Ban-
kovits Attila ornitológus, a Pé-
teri tó madárvilágának legjelen-
tősebb kutatója mutatja be a tó 
gazdag élővilágát. A túrán részt 
vesznek még a Kiskunfélegyházi 
Múzeum Baráti körének tagjai és 
csatlakozhatnak a madárbarát 
érdeklődők is. 

Csatlakoztak 
Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc 
Gimnázium egy maroknyi tanári 
csapata csatlakozott az iskolák 
polgári elégedetlenségéhez kap-
csolódó akcióhoz március 30-án. 
Mellettük félegyházi polgárok is 
jelen voltak, az oktatási rendszer 
megváltoztatásának szükséges-
sége mellett foglalva állást.

„Mi már a gyermekeinkért, 
unokáinkért, a jövőért aggó-

dunk, amikor támogatjuk a pe-
dagógusokat követeléseik eléré-
sében” – fogalmaztak a civilek. 

Az engedetlenséghez csat-
lakozó pedagógusok szerint jó 
irányban haladnak a dolgok az 
eddigi eseményeknek köszön-
hetően. De ami eddig történt, 
az közelében sincs annak, amire 
szükség lenne. Amennyiben nem 
lesz eredmény, készek akár új 
eszközökkel is folytatni tiltako-
zásukat. 
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A város lakóit ezúttal a 
félegyházi terek, közte-
rületek virágosításával 
kapcsolatban kérdeztük. 
Ötleteiket, javaslataikat, 
tapasztalataikat is meg-
osztották velünk. 
Molnár Lajos-
né (69):
– A Petőfi té-
ren lehetne 
több virág, va-
lamint a Sarlós 
Boldogasszony 
Templom előtt. 
Szeretem a rózsákat, a piros mus-
kátlit, a tulipánt. Jobb a közérze-
tem a virágos környezetben, gyak-
ran kiülök a padra napsütésben. A 
könyvtár előtt nagyon szépek a 
virágok.

Székely Ber-
talanné (48):
- A központban 
szépen mutat-
nak a virágok, 
s ze r e n c s é r e 
megérkezett a 
tavasz. Jó idő-
ben sokat vagyok a parkok padja-
in. Fontosnak tartom, hogy minél 
több virág legyen, a sokszínű nö-
vények jó hangulatot teremtenek.
Márki Anna (67):
– Nagyon szé-
pek a virágok, 
látszik, hogy 
gondozzák a 
tereket. Pozi-
tív értelemben 
sokat változott 
a központ az 

elmúlt időszakban. A virágos kör-
nyezetben az ember kedve is jobb. 
Szívesen sétálok a tereken, ha te-
hetem a természetbe is kimegyek, 
a parkerdőt nagyon kedvelem.
 Kovács Gyula:
– Nemcsak a 
k ö z p o n t b a n , 
hanem a vá-
ros határában 
is lehetnének 
virágok a fo-
gadó helység-
tábláknál. A tömegközlekedési 
eszközökkel sokan megfordulnak 
Félegyházán, így a vasútállomás 
és a buszmegálló virágosítására 
nagy hangsúlyt fektetnék. A kór-
ház mellett és az iskolák környe-
zetét is megszépíteném, akár a 
diákok bevonásával. Az éghajlat 

megváltozott, forróbbak, szára-
zabbak a nyarak, hőségtűrő nö-
vényeket telepítenék. Tetszenek a 
városháza előtti száz szorszépek 
és tulipánok. A Petőfi tér felújí-
tásra szorul, amikor ott rendez-
vényt tartanak, akkor az emberek 
gyakran a füvön állnak, emiatt 
virágot sem tennék a tér mellé, 
mert letaposnák. Esetleg róz-
sák, kandeláberek dobhatnák fel 
a teret. Virágoszlopokat átme-
neti jelleggel ki lehetne helyezni 
petúniával, muskátlival. Az elmúlt 
évekhez képest sokat lépett elő-
re a város virágosítás terén. Ez 
azért is fontos, mert a települé-
sek jövője is múlhat azon, hogy 
milyen benyomást nyújtanak a tu-
risták, idelátogatók számára.

G. Z.

KÖRKÉRDÉS: Hová ültetne még virágot a városban?

Ezerszer csendült fel az Üdvözlégy Mária
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a régi hagyománynak meg-
felelően a félegyházi katolikus egyházközségek hívei ezerszer 
imádkozták el az Üdvözlégy Máriát. Április 4-én reggel az Ótemp-

lomban, déli 12 órakor pedig az Újtemplomban kezdődött a közös 
ima. A félegyházi hívők e szokása ma már a helyi értéktárat is 
gyarapítja.

Szőnyegtisztítás felsőfokon!
Egy 2×3 méter-es szőnyegből akár 6 kilónyi port, homokot, szöszt, hajszálat, állatszőrt is eltá-
volítanak a professzionális tisztítógépek – vallja a Nagykőrösön szőnyegtisztító üzemet üzemel-
tető Pallagi Róbert. Cége- Pallagi team- 18 éve foglalkozik szőnyegtisztítással, 2000 óta jelenlegi 
160 négyzetméteres üzemében. A szőnyegtisztítás fortélyairól a tulajdonost kérdeztük.

– Milyen időszakonként érdemes szőnyeget tisztíttatni?
– Tejesen egyéni, hogy kinél mikor válik szükségessé. Egy panellakásban élő, a tisztaságra 

különös gonddal vigyázó idős pár esetén 2-3 évente, de egy kisgyerekes családnál sokkal több 
szennyeződéssel kell számolni. Ott akár félévente – évente is szükség lehet az alapos tisztításra. 
Külön kategóriát képviselnek a háziállatot tartók szőnyegei, ők akár havonta – kéthavonta is 
elvégeztetik a szőnyegtisztítást.

– Mesélne arról, hogy milyen technológiával dolgoznak?
– A szőnyeg is egy textil, amit hatékonyan mosással lehet tisztítani.
Egy 4,5 méter széles ipari szőnyegporoló géppel kezdődik a tisztítás.
A különböző vastagságú, anyagú szőnyegekhez beállíthatók a porolófejek, így lehetővé válik 

a hatékony, de mégis kíméletes porolás. A homok, por eltávolítása után a mosótérbe kerülnek 
a szőnyegek, ahol kefélő gépekkel samponos vízzel habosra keféljük, ezzel feloldódnak még a 
masszív szennyeződések is. Az öblítés magas nyomású vízsugárral történik, a szőnyeg minkét 
oldalán, amely a feloldott szennyeződést a vízsugár erejével eltávolítja.

A kimosott szőnyeg a centrifugába kerül, menynek használata jelentősen lerövidíti a száradá-
si időt, így az ügyfeleknek rövidebb ideig kell nélkülözniük azokat.

A rongyszőnyegek külön kategóriát képviselnek, ezek tisztítását egy 22 kg-os mosó és szárí-
tógéppel végezzük. A szárítás felpuhítja, „ujjá varázsolja” a rongyszőnyegeket.

– És mi a helyzet a padlózatra leragasztott szőnyegekkel?
– Ezeket a helyszínen tisztítjuk a fentiekkel hasonló mosási eljárással, ehhez kifejlesztett ipari 

gépekkel.
– Kinek ajánlja még a szőnyegek mosásos tisztítását?
– A lakossági szőnyegek mellett, az irodák, óvodák szőnyegeire is ráférne a rendszeres, alapos 

tisztítás, mivel ezeken a helyeken a szőnyegeken nagy a gyalogos forgalom, és a koszolódás.
– Tudnak e segíteni a nagyobb, nehezebb szőnyegek szállításában?
– Igen, háztól – házig szállítjuk a szőnyegeket, ha kérik, de sokan személyesen hozzák el az üze-

münkbe, így láthatják a szőnyegtisztítás folyamatát.
– Felújítás, festés idejére tudják e tárolni a szőnyegeket?
– A tisztított szőnyegek raktárunk polcain várják, hogy a felújítást követően a már tiszta lakásba 

kerüljenek vissza.
Látogasson el honlapunkra és, vagy kövessen minket facebookon ahol további képeket talál.

Tel.: 0653/352-143, 0620/5903629 � www.pallagiteam.hu
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Bónuszkártyával a Kulcs Patikában
A Kulcs Patika Bónuszkártyá-
jával többféle kedvezmény 
vehető igénybe, annak tulaj-
donosa kedvezőbb áron gon-
doskodhat egészségéről.

A Kulcs Patika hálózat tagjaként 
a Körpatika a Prémium Egészség-
pénztárral közösen kidolgozott le-
hetőséget biztosít a patika vásár-
lóinak arra, hogyan igényelhetik 
vissza az egész éves gyógyszer ki-
adásaiknak 20 százalékát. A rész-
letekről dr. Kőhalmi Józsefnét, 
a félegyházi Körpatika vezetőjét 
kérdeztük. 

– Mit nyújt ez a kártya a be-
tegeknek?

– Azonnali kedvezményt, vény 
nélküli gyógyszerek, és egyes ét-
rend-kiegészítők vásárlásakor, és 
ezen felül egyedülálló kedvez-
ményt a vényköteles gyógysze-
rekre is.  

A jelenlegi jogszabályi háttér 
nem engedélyezi, hogy vényköte-
les, a társadalombiztosítás által 
támogatott gyógyszerekre ked-
vezményt adjunk. Gyógyszertá-
runkban lehetőség van arra, hogy 
a Prémium Egészségpénztári 
szolgáltatás keretében minden 
megvásárolt gyógyszer – vénykö-

teles, és vénynélküli – térítésének 
összegéből a beteg 20 százalékot 
utólag visszakaphat adókedvez-
mény formájában. Az egészség-
pénztár a gyógyszertár jelentése 
alapján összegzi a kártyatulaj-
donos egy évben gyógyszerekre 
fordított kiadását, amely utáni 
adókedvezményt – az egészség-
pénztári jutalék levonását kö-
vetően – a következő évben az 
egészségpénztári számlára kerül. 
Ez az összeg gyógyszertárunk-
ban levásárolható. A kedvezmény 

igénybevételéhez sem a kártyatu-
lajdonosnak, sem a munkáltató-
nak nem kell befizetnie a pénztári 
számlára, mindössze a szokásos 
módon kell megvásárolni a vény-
köteles és vény nélküli gyógysze-
reket, tápszereket, babaápolási 
cikkeket, pelenkákat és egyes ét-
rend-kiegészítőket. A kedvezmény 
igénybevétele semmilyen többlet 
adminisztrációval nem jár, nem 
kell számlákat gyűjtögetni és be-
küldeni, mert a gyógyszertár ezt 
elvégzi a beteg helyett. 

– Kinek ajánlják ezt a szol-
gáltatást?

– Elsősorban azoknak, akik adó-
köteles jövedelemmel rendelkeznek. 
Fontos azonban tudni, hogy GYES-
en lévők a párjuk által is lehetőséget 
kapnak a visszatérítésre, a nyugdí-
jasok pedig gyermekeiket, hozzá-
tartozóikat segíthetik azzal, hogy az 
általuk megvásárolt gyógyszer után 
adó-visszatérítést kapnak. 

– Hogyan érhető el ez a szol-
gáltatás?

– Nincs más teendő, mint a 
gyógyszertárunkban kitölteni a 
Bonusz kártya-Prémium szolgálta-
tásba való belépési nyilatkozatot. 
Bármilyen további felmerülő kér-
désben készséggel adnak felvilá-
gosítást a gyógyszertár dolgozói.

Az egészség jegyében
Április 9-én, szombaton 10 
és 17 óra között a művelődési 
központban, április 10-én, va-
sárnap pedig a városi strand 
és uszodában várják egész-
ségmegőrző programokkal 

az érdeklődőket az Egészség 
Világnapja alkalmából. A gaz-
dag kínálatban lesz véradás, 
komplex egészségügyi szűrés, 
termékbemutató, és az aktívab-
baknak testmozgás. 

Tanultak és mozogtak
Gazdag program várta március 
31-én Pálmonostora lakóit a Gár-
donyi Géza Általános Iskola és az 
önkormányzat összefogásával 
megrendezett egészségnapon 
– számolt be Győriné Farkas 
Anna szervező. 

Az iskola tanulói a gyógynövé-
nyekkel, az internet és drog ve-
szélyeivel, valamint a kamaszkori 

bőrápolással, míg a kisebbek a 
tisztálkodás alapjaival ismerked-
hettek. 

A rendezvény színfoltja volt, 
amikor gyerekek és szüleik 
mutattak be ízelítőt a tavaszi 
öltözködésről, szokásokról. 
Természetesen voltak ingyenes 
egészségügyi szűrések és ter-
mékkóstolók is.

Családi értékek napjainkban
Családi értékek a 21. szá-
zadban III. címmel szervezett 
minikonferenciát a Nagycsalá-
dosok Kiskunfélegyházi Egye-
sülete a városi könyvtárban, 
március 23-án. 

A rendezvényen részt vettek 
egészségügyi dolgozók, bölcső-
dei nevelők, pedagógusok, a 
téma iránt érdeklődő anyukák, 
továbbá a Kiskunhalason kis-
gyermek gondozó-nevelő kép-
zésben résztvevő diákok is 
eljöttek. Az előadásokon szó 

esett egyebek mellett a kötődést 
segítő nevelésről, a szoptatás 
gyakorlatáról, a női ciklusról, 
valamint Tarnóczki Sándorné 
védőnő, a Nagycsaládosok Kis-
kunfélegyházi Egyesületének 
elnöke előadásában az iskolavé-
dőnők sikereiről és kudarcairól. 
A minikonferencia az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és 
Kiskunfélegyháza Város Képvi-
selő-testületének Művelődési és 
Szociális Bizottságának támoga-
tásával valósult meg.

Igazságkeresés vagy boldogság
„Igazságosság és megbocsájtás” 
címmel tartott előadást Pál Feri 
atya március 29-én a félegyházi 
művelődési központban. A derűs 
és humoros római katolikus pap 
teltház mellett beszélt családi és 
társas kapcsolatokat érintő prob-
lémákról, amelyek megoldására 
hétköznapi példákon keresztül 
mutatott irányt. Előadása minden-
kinek szólt, legyen katolikus, vagy 
sem, hisz a problémák sem válo-
gatnak közöttünk. 

Pál Feri atya sok más mellett 
előadásában rávilágított, hogy 
a kapcsolatokban meghúzódó 
konfliktusok feloldása a megbo-

csátáson is múlik. Ez azonban 
cseppet sem könnyű. A megbo-
csátás nem történhet parancsszó-
ra, vagy kényszerből. Üzenete van 
annak is, ha nem bocsátunk meg. 
Ezzel távolságot tudunk tartani 
az „elkövetőtől”, védve magunkat 
az újabb sérelmektől. Ha mégis a 
megbocsátást választjuk, ahhoz 
nem kell a „tettesnek” bocsánatot 
kérnie. Mint mondta: a kibékülés-
hez kell két ember, a megbocsáj-
táshoz csak én kellek. Ha valaki 
úgy dönt, hogy megbocsát, a leg-
nemesebb emberi értéket teszi, 
mellyel a jogos haragról, és bosz-
szúról mond le.
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Félegyháziak a világban  
– Dr. Nemes-Nagy Tibor
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 2015. december 
1-jei hatállyal Nemes-Nagy Tibort nevezte ki a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. élére Tasó László közlekedéspolitikáért felelős ál-
lamtitkár javaslatára. Nemes-Nagy Tibor a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (NFM) Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztályá-
nak főtanácsadójaként dolgozott, korábban a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium osztályvezetője volt. Eddig a szűkszavú hír, 
aminek kapcsán egy félegyházi kötődésű szakember sikerének 
örülhettünk.

Dr. Nemes-Nagy Tibort budapes-
ti irodájában kerestük fel. A hazai 
állami közúthálózat üzemeltetési, 
fenntartási, forgalomszabályozá-
si és hálózatkezelési feladatait 
93.030 négyzetkilométeren ellátó, 
csaknem 10 ezer főt foglalkoztató 
cég vezérigazgatója örömmel fo-
gadta az „otthonról jövő” érdeklő-
dést, hiszen mint mondta: számá-
ra Félegyháza ma is az a hely, ahol 
akár éjjel kettőkor is tárcsázhatja 
néhány jó barát számát.

– Lehet ezt a feladatot jól 
csinálni?

– Ahonnan indulunk, onnan 
csak jól lehet csinálni. Ehhez most 
„pénz, paripa és fegyver” egyben 
van. A 2016-os év mindenképpen 
mérföldkő a közút életében, amit 
új prioritások, megnövekedett 
forrás, valamint ebből adódó új 
lehetőségek jellemeznek, termé-
szetesen ezzel egyenes arányban 
növekvő feladatokkal és elvárá-
sokkal.

– Honnan indulunk?
– Közútjaink több mint 50 szá-

zaléka rossz minőségű. Ez azt a 
kritikus szintet jelenti, ahonnan 
már csak felfele van út. Ennek 
okai messzire vezethetők vissza. 
Az aprófalvas, tanyás területeken 
30-50 évvel ezelőtt az elsődleges 
cél a földutak leaszfaltozása volt, 
ami többé-kevésbé sikerült is. Az 
idő telt, a személy- és teherszál-
lítás a vasútról is a közutakra 
tevődött át, miközben az autók 
súlya és teljesítménye folyama-
tosan nőtt. A gépjármű forgalom 
és a teherszállítás fejlődésének 
dinamikájával a közútfejlesztés 
nem tudta tartani az iramot, így 
a Csepel és Zil teherautókra épült 
utakon ma már harckocsi súlyú 
kamionok járnak. Csak miután 

2004-ben beléptünk az EU-ba, 
akkor lett kötelező az utak teher-
bírását a 46 tonnás kamionokhoz 
szabni. Az elsődleges cél termé-
szetesen az autópálya-hálózat 
kiépítése volt, s a gyorsforgalmi 
utak mellett az alsóbbrendű utak-
ra sokkal kevesebb pénz jutott. 
Ez abból is adódik, hogy az EU az 
autópályákat finanszírozza, az al-
sóbbrendű utak fejlesztését hazai 
forrásból kell megoldani. A feladat 
nagyságrendjét mutatja, hogy Ma-
gyarországon 32 ezer kilométer 
közút van. (Összehasonlításkép-
pen: az egyenlítő hossza 40 ezer 
kilométer.)

– A napokban került nyilvá-
nosságra a hír, miszerint hazai 
forrásból országszerte 444 ki-
lométer főúti és 119 kilométer 
mellékúti szakasz újulhat meg 
még az idén.

– Azokból a forrásokból, ame-
lyeket a kormány 2020-ig biztosít 
több kormányhatározaton keresz-
tül, összesen mintegy 5-6 ezer ki-
lométer utat tudunk felújítani. Eh-
hez fogható dinamikát a szakma 
„öreg motorosai” sem láttak még.

– Hogyan érkezett az Ön éle-
tébe ez a feladat?

– A külügy után kerültem a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
ba, ahol a Közlekedéspolitikáért 
Felelős Államtitkárságon dolgoz-
tam. Ez az időszak nagyszerű al-
kalom volt a tapasztalatgyűjtésre, 
ami a közúton közlekedés jogsza-
bályi hátterét, a prioritásokat, a 
hazai és a nemzetközi útfejlesztés 
ütemét és irányát illeti.

– A munka évek óta a fővá-
roshoz köti. Elhalványult eköz-
ben a félegyházi kötődés?

– A családom továbbra is Fé-
legyházán él. S bár én ötödik éve 

Budapesten dolgozom, a „haza” 
most is Félegyháza számomra. Én 
Budapesten is vidéki maradtam, 
és sokat őrzök városalapító őseim 
kiskun mentalitásából is.

– Figyelemmel kíséri a fé-
legyházi utak állapotát?

– Természetesen. A Félegyháza 
táblán belül azok az utak, ame-
lyek hozzánk tartoznak, relatíve 
jók: az E5-ös teljesen használha-
tó, a Szentesi út, a Majsai út és 
az Izsáki út újra van aszfaltozva. 
Egy adóssága van még a közút-
nak a város felé, ez pedig a Majsai 
út vasút előtti és utáni szakasza. 
Tudom, hogy a Kecskemét-Félegy-
háza közötti közlekedés kiemelt 
jelentőségű a város életében. Az 
E5-ös ezen szakasza megfelelő, 
igaz, magam is tapasztaltam, hogy 
a Városföld és Kunszállás közötti 
szakaszon vannak kátyúk (a cikk 
megjelenésekor már kijavították az 
úthibákat). Bizonyára erre is meg-
találjuk a megoldást. Félegyháza 
déli táblától a megyehatárig már 
hagy maga után kívánnivalót az 
E5-ös. A városhatárt körbenézve 
az általunk fenntartott utakon az 
aszfaltminőség rendben van, a csa-
tornafedelekkel van még teendő.

– Hosszú utat tett meg, mi-
óta 1988-ban Kunszálláson el-
kezdte a pedagóguspályát, de 
a sport mindvégig a társa volt.

– Ma is naponta járok a Mar-
gitszigetre futni, általában 10-15 
kilométer a „penzumom”. Ha ez 
megvan, kiegyensúlyozott a teher-
bírásom, nyugodtan alszom, reg-
gel frissen ébredek. 36 éve megy 
ez így. Külföldre is mindig viszem 
a futófelszerelést, sok helyen csak 
úgy hívnak, „a futó”. 69 alkalom-
mal futottam le eddig a maratoni 
távot, legutóbb idén januárban.

– Miért éppen hosszútávfutás?
– Labdarúgónak készültem, 

de rájöttem, hogy az nem az én 
sportágam. Miután 1979-ben har-
madik lettem Félegyházán egy 
mezei futóversenyen, megszeret-
tem ezt a magányos sportot. 19 
évesen futottam le életem első 
maratoni távját, majd egyik jött 
a másik után. Néhány éve célul 

tűztem, hogy benevezek a világ 
hat legnagyobb és leghangulato-
sabb maratoni versenyére. Tokio, 
Berlin, New York és Chicago már 
megvan, most London és Boston 
következik. Azután elmondhatom, 
hogy végrehajtottam, amit elter-
veztem. Ez számomra komoly 
motiváció.

– Mikor mondhatja ezt el a 
jelenlegi pozíciójában?

– Boldog leszek, ha egyszer 
olyan mellékúton tudok végig-
menni, amelyen egyetlen kátyú 
sem lesz. De elégedett akkor le-
szek, ha sikerül a társadalomba 
úgy „beágyazni” a társaságot, 
hogy a nevének pozitív felhangja 
lesz. Ez olyan szép és inspiráló 
kihívás, amiből kevés adódik az 
életben.

– Felkészült a mélypontokra?
– A maratoni futás sok minden-

re megtanított.  Az évek múlásá-
val fel kellett dolgoznom, hogy 40 
ezerből már nem az elsők között 
érek célba a futásban, hanem 
adott esetben ezredikként. Ez sok 
mindent átértékelt, de mióta sike-
rült elfogadni, már az élményért 
futok. A maratoni táv során a 
hetedik, tizennyolcadik, huszony-
nyolcadik és harmincötödik kilo-
méter környékén érkeznek meg a 
mélypontok.  Életemben kétszer 
fordult elő velem, hogy nem tud-
tam átbillenni rajta, és feladtam 
a versenyt. Ha a társaság előtt 
álló feladatokat 2020-ig  mély-
ponttal felfelé haladva teljesíteni 
tudjuk, akkor az teljesen rendben 
lesz. Az én dolgom, hogy ezeken 
túllendítsem a társaságot. Ez iga-
zi nemes és nagy feladat. Abban 
biztos vagyok, hogy szép évek elé 
nézünk, és hogy jó gazdái leszünk 
az utaknak.

Tóth Timea
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Hattyúházi könyvajánló
A Költészet napját 1964-től 
ünnepeljük. Azóta minden év 
április 11-én irodalmi ren-
dezvények keretében emlé-
keznek meg a poétikáról és 
az egyik legnagyobb költőnk-
ről, József Attiláról. Sokan 
azonban nem is tudják, hogy 
nemcsak József Attila szü-
letett ezen a napon, hanem 
Márai Sándor, a 20. század 
egyik legjelentősebb pró-
zaírója is. 

Ezúttal néhány róluk szóló írást 
és általuk írt olvasmányt ajánlunk.

Valachi Anna: „A nő számomra 
rejtély” című könyvében a szerző 
József Attila képzelt és valódi nő-
kapcsolatait tárja fel. Márai Sán-
dor Füves könyve egyszerű példák-
kal felel az élet fontos kérdéseire, 
elemi ismereteket közvetít.

A szegények iskolája című írá-
sát maga Márai Sándor nevezi ké-
zikönyvnek, azaz használati utasí-
tásnak a szegénységhez. Ebben a 

kötetben szabadon röpdös a szer-
ző játékos kedve, iróniája. Sokan 
tartják az író legszórakoztatóbb 
írásának.

A költészet napját követően, ápri-
lis 14-e a Könyvtárosok Világnapja. 
Olyan közismert emberek is „mű-

velték” életük egy-egy szakaszában 
ezt a hivatást, mint például Louis 
Hector Berlioz, Immanuel Kant 
vagy XI. Pius pápa, a magyarok 
közül pedig Móra Ferenc, Weöres 
Sándor, Antall József, Sólyom 
László és Földes László Hobó. 
Hamvas Béla magyar író, filozófus, 
esztéta, – aki ugyancsak könyvtá-
ros volt –, így méltatja ezt a pályát: 
„A könyvtáros pedig az az ember, 
akinek a könyv olyan táplálék, szen-
vedély, sors, szerelem, gyönyör, 
mámor, kaland és végzet, mint ten-
gerésznek a tenger, a parasztnak a 
föld, a kertésznek a növény.”

Wifi a könyvtárban
Mára az internetfelhasználás any-
nyira természetes, hogy szinte 
csak a hiánya tűnik fel. Mivel nem-
régiben a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban is bevezették a ve-
zeték nélküli internet-hozzáférést, 
immár az olvasóteremben is bát-
ran lehet kalandozni a világhálón. 
Az új szolgáltatással az intézmény 
az olvasók igényeinek tett eleget.

Csányi Lászlótól, a könyv-
tár informatikusától megtudtuk: 

a könyvtárban eddig is volt in-
ternetszolgáltatás, amit az in-
tézmény médiatár részlegén 
vehettek igénybe a beiratkozott 
olvasók. Mostantól azonban az 
olvasóteremben is használni le-
het a vezeték nélküli hálózatot. 
Az intézmény területén elérhető 
WiFi-szolgáltatást minden, az ol-
vasói adatbázisban regisztrált lá-
togató használhatja, olvasó- vagy 
látogatójegy mellett.
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN:

VÁN JENŐ – 10. VÁLASZTÓKÖRZET
Böjti szél és március végi napsütés volt a kísérőnk, míg Ván Je-
nővel, a 10-es választókörzet dűlőútjait bejártuk. Egy egész dé-
lelőtt is kevésnek bizonyult, hogy megismerjek minden történe-
tet és tervet, arra meg végképp, hogy saját magáról faggassam 
a képviselőt. S bár a személyére vonatkozó kérdéseket rendre 
hárította, azt azért megtudtam róla, hogy nem jönne zavarba, 
ha lóval kellene szántani, ekézni vagy vetni, de tudna petrencét, 
boglyát, akár kazlat rakni is. Tanyán nőtt fel, már gyerekként 
megtanulta a kétkezi munkát, s ezzel együtt a hagyományok és 
az ősök tiszteletét. Érdeklődése olthatatlan e témában. Több 
mint négy órás együttlétünk alatt egy helytörténeti könyvre való 
információt ismertem meg a térségről és az itt élő elődök küz-
delmeiről, akiknek keze nyomán – így fogalmazott Ván Jenő – a 
terméketlen futóhomok aranyhomokká változott. 

– A városalapító elődök errefelé 
hagyták el a várost a szőlőtermő 
területekre, a vándorgalambokról 
elnevezett galambosi földekre tartva 
– tudom meg alkalmi „idegenveze-
tőmtől” a Nagyszőlő úton autózva.  
Egyébként ez utóbbi elnevezésben 
az első telepített szőlők iránti tisz-
telet mutatkozik meg.

Míg a délnyugati elkerülő úthoz 
jutunk, a Ván családról érdeklődöm. 
Az 1650-ig visszavezetett családfa 
kun eredetről, és a föld melletti mély 
elköteleződésről árulkodik.  Ván 
Jenő Kiskunhalas térségét cserélte 
fel a félegyházira, amikor 1972-ben 
ide költözött. 1994-ben volt első íz-
ben képviselő-jelölt, a Kisgazdapárt 
felkérésére, és kezdte meg a munkát 
képviselőként.

– Miután szétesett a párt, egé-
szen mostanáig nem találtam a he-
lyemet. 2014-ben Csányi Józseffel 
és a többiekkel a hasonló értékrend 
mentén találtunk egymásra. Ez sta-
bil alapot ad a közös munkához. Ter-
mészetesen vannak viták közöttünk, 
de mindent meg tudunk beszélni, 
és a legfontosabb dolgokban egyet-
értünk. A városvezetés elismeri a 
külterület sajátos igényeit, és ezek 
teljesítéséhez támogatást és sza-
badkezet kapok.

Közben a délnyugati elkerülő út-
hoz érünk, amit képviselői pálya-
futásának legnagyobb eredményei 
közé sorol Ván Jenő. 2005-ben még 
alpolgármesterként képviselte Fé-
legyházát az Állami Közútkezelővel 
folytatott tárgyalásokon, amikor 
kezdeményezésére a jelenlegi útvo-
nal, és az útkereszteződések helyett 
körforgalom valósult meg.

Míg rójuk a kilométereket, a kép-
viselő, tejszövetkezeti elnök, eme-
ritus kapitány, birkózóedző ki nem 
fogy a történetekből. Megismerem 
többek között a Kispista út, a Ring-

hegy, a „Vöttút” nevének eredetét, a 
homokkal vívott küzdelem állomá-
sait és módszereit…

– A külterületen élő ember lele-
ményes és dolgos, tesz önmaga bol-
dogulásáért. Nem várnak el többet, 
mint az utak karbantartását, és a 
közvilágítás lehetőség szerinti bőví-
tését. Az előbbit tavasszal és ősszel 
gréderezéssel próbálják elérni, most 
is folyamatosan dolgozik a földgyalu.

Meg is győződünk az eredmény-
ről, és a körzetben dolgozó közmun-
kásokat is meglátogatjuk tuskózás 
közben.

Errefelé gyakori látvány az útmen-
ti kereszt, kísérőm ismeri mindegyik 
történetét. A ringhegyit például 
1868-ban Szegesdi Mátyás állít-
tatta, és 2014 áprilisában lakossági 
kezdeményezésre, Ván Jenő anya-
gi hozzájárulásával újult meg. Tőle 
tudom: ezt is az akkor fővezetésű 
út mentén állították fel. Szolgálatot 
tett útbaigazítóként, s ki tudja hány 
elmondott könyörgő és hálaima 
szentelte meg. Akkoriban „vöttúti” 
keresztként ismerték az eredetileg 
hat méter magas építményt, ugyan-
is a területet az 1850-es években a 
haleszi, ringhegyi, felsőhegyi sző-
lősgazdák és állattartók megvásá-
rolták, hogy a földek között kerülő 
nélkül jussanak ki az Izsáki útra. Ván 
Jenő szeretné ezeknek a történelmi 

jelentőségű utaknak a rövid históri-
áját táblákon is megörökíteni.

A virágzó gyümölcsfák, gondozott 
porták, dolgos kezek nyomát ma-
gukon viselő fóliaházak az itt élők 
munkaszeretetéről, a térségben mű-
ködő három jól működő civilszerve-
zet pedig közösségi aktivitásukról 
árulkodik. Ennek szervezeti keretei-
nek megteremtésében Ván Jenőnek 
meghatározó szerepe volt: 1998 óta 
elnöke a Nagyszőlő úti Gazdakörnek, 
együttműködnek az 1995-ben meg-
alakult Haleszi Gazdakörrel, 2012-
ben kezdeményezésére alakult meg 
a Selymesért Egyesület. A három 
civil szervezet összefogásának egyik 
ékes példája volt az április 2-i sze-
métgyűjtési akció is. Az aktív mag 
adott esetben akár 3-5 ezer főt ké-
pes mozgósítani.

A közösségi munka eredményei 
közül is a legkedvesebbek közé so-
rolja Ván Jenő a kápolnát. Tóth 
László, az előző gazdaköri elnök 
gondozza az egykori tanítói lakásból 

kialakított kegyhelyet, ahol rend-
szeresek a vasárnapi szentmisék. 
Időt és pénzt nem kímélve áldoz az 
ügyért: a padokat Németországból 
hozatta, a kegytárgyakat sok év alatt 
gyűjtötte össze.

A Nagyszőlő úti óvodánál járva 
megtudom: az intézményt támogató 
alapítvány alapítója Ván Jenő. Míg a 
Beálló boltnál időzünk, meghallgat-
juk egy kerékpáros férfi panaszát, a 
Vakulya megállónál megnézzük a ha-
marosan kikerülő napelemes lámpa 
helyét, majd átmegyünk Haleszba, 
miközben a városrész történetével 
ismerkedek. A szóbeszéd szerint az 
elnevezés a kocsmai, vásári beszél-
getéseken gyakran elhangzó mon-
datból ered, amikor azt latolgatták, 
vajon lesz-e termés a silány minő-
ségű földön: „Ha lesz, lesz. Ha nem 
lesz, nem lesz.”

Míg a helyi presszóban megiszunk 
egy kávét, a birkózásról kérdezem 

beszélgetőtársamat. Rengeteg te-
endője mellett általában hetente 
háromszor edzőként is a szőnyeg 
mellé áll.  Azt mondja, ha össze-
csapnak a feje fölött a hullámok, az 
edzőteremben, a gyerekek között 
tud kikapcsolódni.

Innen a Haleszi iskolához me-
gyünk. Az épületet – miután 2004-
ben a megye utolsó külterületi ta-
nyasi iskolájaként bezárta kapuit 
– a Haleszi Gazdakör kapta meg 
használatra, így azóta is a térségben 
élőket szolgálja. Rendeznek itt előa-
dásokat, kulturális programokat, és 
itt rendel az orvos is.

Mindez nem mondható el a volt 
selymesi iskoláról. Ván Jenő szerint 
a helyi közösség most is sérelmezi, 
hogy ez az épület – máig tisztázat-
lan körülmények között – dr. End-
re Szabolcs, a város korábbi jegy-
zőjének magántulajdonába került, 
miközben azt várta volna az önkor-
mányzattól a lakosság, hogy segít-
sen az itt élők szolgálatába állítani. 
Az ingatlant a Jövő Bajnokai Diák 
Sport Egyesület közreműködésével 
mintegy 30 millió forint pályázati 
pénzből felújították, de ottjártunk-
kor annak semmi jelét nem láttuk, 
hogy ott bármilyen ifjúsági, vagy 
sporttevékenység folyna.

– Nem tisztem megítélni, hogy 
mindez szabálytalan-e. Az viszont 
szilárd meggyőzősem, hogy etikát-
lan – szögezi le Ván Jenő. 

Azért szerencsére az itt élők nem 
maradtak közösségi ház nélkül. A 
régi lakatosüzem körül gyereknapon 
akár 400-500-an múlatják az időt. 
Igaz, bőven akad még tennivaló az 
épületen és a hozzá tartozó telken is.

A gyenge adottságú területen 
felszaladt fű selymes hullámzásá-
ról elkeresztelt városrész „köldök-
zsinórja”, a Csólyosi út. Az állaga 
kulcsfontosságú a környékben élő 
számára, de eddig nem sikerült 
e célra pályázati forrást szerezni. 
Ezért – mutatja Ván Jenő – tavaly 
megkezdődött a szakaszos rendbe-
tétel. Minden évben a rendelkezésre 
álló pénz függvényében javítanak ki 
egy szakaszt, míg el nem érnek a 
nyugati elkerülőig.

Ennyi fért bele egy hosszú déle-
lőttbe, amely arra is elegendőnek 
bizonyult, hogy Ván Jenő szemén át 
meglássam a külterület egyre több 
fiatalt, családot idevonzó és itt tartó 
arcát. 

 Tóth Timea
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Újra élen a KHTK!

Sok helyzetet, élvezetes játékot, 
gólokban gazdag mérkőzést lát-
hatott a publikum április 2-án, a 
megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokság 21. fordulójában. 

A Kiskunfélegyházi HTK az utol-
só helyezett Soltvadkertet fogadta. 
A szünetben már 3-1-re vezettek, 
a második félidő alapján akár 5-6 
góllal is nyerhettek volna, végül 

megismételve az őszi eredményt 
4-1-re győztek a félegyháziak. 

A KHTK lélektanilag fontos si-
kert aratva visszavette a vezetést 
a bajnokság élén, a Tiszakécske 
ugyanis értékes két pontot ve-
szítve 0-0-ás döntetlent játszott 
a Kecellel.

Bács-Kiskun Megyei I. 21. 
ford.uló, 04.02.

Kiskunfélegyházi HTK – Solt-
vadkerti TE (3-1) 4-1

Gólszerzők: 9. p. Katona Ba-
lázs, 37. p. Medgyesi László, 39. 
p. Szabó Attila (11-esből), 58. p. 
Medgyesi László ill. 20. p. Sopro-
ni András (11-esből). 

Piros lap: 89. p. Frei Tamás 
(Soltvadkerti TE)

52 gólt dobtak
Alaposan megszórta ellenfelét 
az NB II dél-keleti csoportjának 
éllovasa, a Kiskunfélegyházi HTK 
férfi kézilabdacsapata. Az utolsó 
helyezett Karcag legyőzése nem 
okozott gondot a félegyháziak-
nak. Előzetesen fölényes sikerre 
lehetett számítani, hiszen ősszel 
is 20 gól volt a különbség (43-
23). A mostani mérkőzés még 
simábban alakult, szűk félóra 

után 26-7-re vezetett a KHTK. 
A félegyháziak támadójátéká-
val nem tudtak mit kezdeni a 
vendégek, számtalan lehetőség 
adódott a hazai csapat előtt (52-
26). Gólarány-javító győzelmével 
a KHTK továbbra is első. 

NB II. férfi felnőtt Dél-kelet 
17. ford. 04. 03.

Kiskunfélegyházi HTK – 
Karcag SE (27-10) 52-26

Három országos bajnoki 
cím súlylökésben

Szombathelyen rendezték meg 
márciusban az Újonc- és Ser-
dülő Országos Bajnokság dobó-
számát, ahol Kiskunfélegyházát 
a Jövő Bajnokai DSE tagjai kép-
viselték. Az egyesület súlylökői 
átütő sikert aratva, három or-
szágos bajnoki címet szereztek, 
ami felülmúlta a legoptimistább 

várakozást is. A fiúk versenyében 
az újonc Tóth Patrik és a serdü-
lő Fekete István egyaránt nagy 
fölénnyel nyert bajnokságot. A 
serdülő lányoknál Beregszászi 
Renáta magabiztosan lett or-
szágos bajnok, ugyanitt Juhász 
Boglárka harmadik helyet ért el. 
Edző: Kerék Csaba

Négy érem 
ökölvívásban
Kiválóan szerepeltek a Kiskun-
félegyházi HTK Ökölvívó Szak-
osztályának tagjai a március 
23-a és 26-a között Vecsésen 
megrendezett diákolimpián. Ösz-
szesen 400 versenyző nevezett, 
a félegyháziak közül heten léptek 
ringbe. A 13-15 éves korosztály-
ban Lőrincz Róbert diákolimpiai 
bajnok lett, Sándor Olivér ezüst, 
míg Rácz Alex bronzérmet szer-
zett. A nők között Mátrai Klau-
dia ezüstéremmel tért haza. 

Uniós munkavállalásra is alkalmas

MASSZŐR- 
KÉPZÉSEK

( SVÉD frissítő testmasszázs, 
NYIROKmasszázs,

TALPreflexológia tanfolyamok)

indulnak: április 21-től
Kiskunhalason és

Kiskunfélegyházán.
RÉSZLETFIZETÉS ÉS 

KEDVEZMÉNYEK

Tel.: 06-70/ 944-6427
(nyilv.szám: 00777-2012)

Hirdetés
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Harmadik női díszpolgárunk: Fazekas Ágnes Mária Blandina
A Constantinum 1908-tól 1948-ig tartó története során nagyon 
sok nővér tanított a különböző iskolafokozatokon, de talán egyi-
kük működése sem hagyott olyan mély nyomokat az intézet éle-
tében, mint a félegyházi származású, a Constantinumban több 
mint húsz évig tanító Fazekas Mária Blandina nővér. 

Fazekas Ágnes – a későbbi Blandi-
na nővér – tehetős félegyházi család-
ból származott, felmenői között több 
személyt is találunk, akik tevőlege-
sen is részt vállaltak a város, illetve 
a vármegye vezetésében. Ágnes ötö-
dik lánygyermekként 1897. február 
24-én született. Elemi és polgári 
iskolai tanulmányait szülővárosában 
végezte, tanítónői oklevelét 1915-
ben vette át a Constantinumban, 
majd a kalocsai polgári iskolai taní-
tónőképzőben tanult tovább.

1918 januárjában, 21 éves ko-
rában kérte felvételét a Miasz-
szonyunkról nevezett Kalocsai 
Szegény Iskolanővérek Társulatá-
ba, ahol a Mária Blandina szer-
zetesi nevet kapta. 1918 és 1920 
között a társulat kalocsai polgári 
leányiskolájában tanított, majd 
Budapesten folytatott egyetemi 
tanulmányokat, 1922-ben szerezte 
meg a pedagógia és filozófia szak-
csoportra képesített tanítónőkép-
ző-intézeti tanári diplomáját és ez 

évtől kezdődően a kiskunfélegyhá-
zi Constantinum tanítónőképző-
jéhez kapott beosztást. Itt egy új 
és a maga nemében egyedülálló 
iskolatípus, a két évfolyamos gaz-
dasági leányiskola létrehozásánál 
bábáskodott 1924-ben.

1930 szeptemberétől őt nevezték 
ki a Constantinum összes iskoláinak 
igazgatónőjévé. 1933-ban a társulat 
bajai iskolájánál lett tanulmányi fel-
ügyelő, majd 1936-tól újra Félegyhá-
zán dolgozott, a Constantinum igaz-
gató-főnöknőjévé nevezték ki. Úttörő 
jellegű vállalkozásként 1938-ban lét-
rehozta városunkban az ország első, 
négy évfolyamos, érettségit adó me-
zőgazdasági leány-középiskoláját, 
melynek tantervét és érettségi uta-
sításait is ő dolgozta ki.

Munkássága elismeréseként az 
országos tanügyigazgatásba is be-
vonták. Blandina nővér 1942-től 
1946-ig az intézet összes iskoláinak 
igazgatónőjeként működött, majd 
1946-tól a Constantinum anyagi 

ügyekért felelős igazgatója lett, s 
emellett 1948-ig, az iskola államo-
sításáig megtarthatta a mezőgazda-
sági középiskola közvetlen irányítá-
sát is. 1948-ban államosították az 
egyházi iskolákat, 1950-ben pedig 
feloszlatták a szerzetesrendeket. 
Blandina nővér Félegyházán ma-
radt, a még saját tulajdonában meg-

hagyott földbirtok jelentős részét 
önként átadta a Constantinum egyik 
utódintézményének, a maga hasz-
nálatára csak kb. 4,5 hold területet 
tartott meg.

1981-ben hunyt el, az Alsóteme-
tőben lévő családi kriptában he-
lyezték végső nyugalomra. Az utcát, 
ahol lakott az 1990-es évek elején 
róla nevezték el, 2010-ben pedig 
Kiskunfélegyháza díszpolgárává vá-
lasztották.

   Ónodi Márta

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10. 

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu

Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Kiss Gabriella újságíró, Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő

Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Virágh Ádám (anyja neve: 
Tóth Julianna), Szepesi Vivien (Bagi Éva),  
Almási-Szabó Árpád (Tóth Melinda), 
Rácz Bence József (Tóth Adrienn),Ko-
vács Dávid (Kiss Regina), Patai Máté 
Zsolt (Patai Emília), Ambrus Péter Zsolt 
(Krizsán Tünde Mária), Salamon Vivien 
(Luczás Melinda Rozália), Nagy Noémi 
(Primusz Edit) 
Házasságot kötöttek: Fekete Mónika – 

Fisz Ferenc István, Zahorecz Mária – Egri 
László, Dobos Anita – Fekete István 
Meghaltak: Kalmár Győző, Rekedt-Nagy 
Gáborné Keserű Zsófia, Tóth Bálint 
Károlyné Dinnyés Zsuzsanna, Szondi 
Sándor, Kürti Péter Pálné Fejér Veroni-
ka – Kiskunfélegyháza, Svendor István 
Ferencné Miklovits Zsuzsánna Mária – 
Kecskemét, Ladányi Imre – Orgovány, 
Sándor Mihály – Kunszállás, Kiss Lász-
lóné Nagy Éva – Szabadszállás, Almási 
Ferenc Antal – Pálmonostora

Hirdetés

TAVASZKÖSZÖNTŐ AKCIÓ!
ÚJ NOTEBOOK! Lenovo G50-30 notebook: Intel Dual Core N2840, 2 Gb mem., 
500 Gb HDD, 15,6” LED kij. 2 év garancia, br. ár:  79.890 Ft  + ajándék egér!

Toshiba Satellite C55 hófehér notebook: Intel Core–i3, 4GB mem, 1TB HDD, DVD-
író, fehér szín,15,6” LED kij. 2 év garancia, br. ár:  125.990 Ft + ajándék egér!

ÚJ TABLET! Lenovo A7-10F, 4magos, 8 Gb/1 Gb mem.Bluetooth, kamera,  
7”-os tablet, ajándék stylus! 1 év garanciával:  br. ár: 28.990 Ft

                                         AKCIÓÓÓÓÓ!
                     Kingston 16 Gb-os SDmicro kártya:  
                     4.290 Ft helyett CSAK 3.290 Ft/db!
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GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt 
ebek és gazdájuk egymásra 
találását szeretnénk segíte-
ni. Amennyiben a gazda nem 
jelentkezik az állatért, az 14 
nap elteltével szabadon egy 
új gazdához juttatható.

1. Szőrmók: Kb. 1 éves puli 
jellegű drapp keverék szuka, 
03.23-án került be.

2. Stefánia: Kb. 1 éves staffor-
dshire szuka, 03.24-én a Mol-
nártelepi útról került be.

3. Zéró: Kb. 2 éves vörös keve-
rék kan, 03.23-án a VI. kerület-
ből került be.

4. Ördög: kb. 4-5 hónapos bar-
na-fekete tacskó jellegű keverék 
szuka kölyök, 03.29-én került 
be.

5. Morzsi: Kb. 4-5 hónapos 
fekete színű, tacskó jellegű ke-
verék szuka kölyök, mellkasán 
fehér csíkkal. 03.29-én került be.

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekinthe-
tők meg. A bemutatott kutyák után 
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634 és 
a 70/313-9059 telefonszámokon, 
vagy a Csólyosi úti telephelyen le-
het. Nyitva tartás: hétfőtől szom-
batig 13.00 – 16.30-ig.

1 2

3

4 5

Örökbefogadó nap a menhelyen
A felelős kutyatartás szabálya-
ira is felhívták az árva kutya 
befogadását tervezők figyelmét 
a félegyházi kutyamenhelyen 
első alkalommal megrendezett 
örökbefogadó napon. Mint azt 
Papp Viktória önkéntes, a csa-
ládi nap főszervezője elmondta, 
az eseményre sokan érkeztek a 
város határain túlról is. 

Bár csaknem 70 gazdira váró 
kutya tölti most is a mindenna-
pokat a félegyházi menhelyen, a 
rendezvény célja elsősorban nem 

az azonnali örökbefogadás volt, 
hanem a lakók és az érdeklődők 
összeismertetése. Ezzel is azt 
szeretnék elérni, hogy a kutyavá-
lasztás felelős, átgondolt, végér-
vényes legyen.


