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Amikor először gyullad fel a lámpa

Fotó: Tóth Timea

dó ruha! Van viszont remény, és egy
rég nem látott vendég: a szebb jövőbe vetett hit is visszaköltözött a
sötétséghez szokott falak közé.
Csányi József polgármestert és
Vakulya Lászlót, a mezőőri szolgálat vezetőjét kísértük el körútjukra, amikor a tanyavillamosítási
programban résztvevő családokat
látogatták meg, hogy begyűjtsék az
első tapasztalatokat. Nem ez volt az
első alkalom, hogy a polgármester
az érintetteknél járt, megkülönböztetett figyelemmel kísérte végig a
projekt minden szakaszát.
Csányi József elmondta: a félegyházi önkormányzat a Nemzeti

Tanyafejlesztési Program keretében
még 2015-ben nyert lehetőséget
hét áram nélküli, külterületi tanya
mobil üzemű napelemes rendszerrel történő villamosítására, összesen 55 millió forint értékben. A projekt részeként kihelyezték a mobil
napelemeket, az ingatlanokba pedig
világítótestek és dugaljak kerültek,
lehetővé téve az elektromos háztartási gépek üzemeltetését.
– A 12 napelem időjárásálló alumínium tartószerkezetre van elhelyezve, és villámvédelemmel is
ellátták. A teljesen környezetbarát
és egészségre ártalmatlan zselés
akkumulátorokat a házon belül he-

lyezték el, meghibásodás esetére
ezekből egy-egy tartalékkészlet is
rendelkezésre áll. Amikor az épületben
villamosáram-fogyasztás
van, a megtermelt energia közvetlenül a fogyasztást elégíti ki. Más
esetben az akkumulátorokba kerül,
és áramelosztó biztosítja a folyamatos töltöttséget. A villamosáramot az épületek minden helyiségébe bevezettük, energiatakarékos
led-lámpák világítanak, és az igények figyelembevételével építtettük
ki a dugaljakat. A kivitelezés során
ügyeltünk az épületek állagának
védelmére és az esztétikumra is.
Mindez az érintett tanyák lakóinak,

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

Folytatás a 2. oldalon

Az ovis Tóth Barbi esténként megnézi Traktor Tom legújabb kalandjait, nagymamája hűtőszekrényre
gyűjt, édesanyja pedig már nem
kézzel, hanem mosógéppel mossa
a ruhákat. Az elmúlt hetekben velük együtt összesen hét Félegyháza
környéki tanya lakóinak változott
meg gyökeresen az élete azzal, hogy
számukra is elérhető lett az elektromos áram. Nem kell többé a pislákoló gyertyafény mellett bogarászni
a keresztrejtvény betűit, nem fogy
ki a benzin az aggregátorból a film
legizgalmasabb pillanataiban, nincs
több megromlott étel, kézzel súrolt
és kicsavart, soha meg nem szára-

Folytatás az 1. oldalról
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Amikor először gyullad fel a lámpa
a Kunvill Kft. csapatának, a mezőőri szolgálat és az önkormányzat
munkatársainak szoros együttműködésével történt – magyarázta a
polgármester.
Pajkos Lászlóné 1981 óta él a
tanyáján villany nélkül. Amikor néhány napja először gyulladt fény
az aprócska konyhában, Magdika
életében új fejezet kezdődött. Készséggel mutatja a világítótesteket,
a dugaljakat, az akkumulátort, a
tévét… Meséli: eddig gyertyafény
mellett töltötte az estéket, keresztrejtvényt fejtett, olvasott. Mostantól
ugyanezt világítás mellett teheti, és
ha a kedve úgy tartja, akár televíziót is nézhet. A legnagyobb örömöt
mégis a mosógép jelenti számára.
Közmunkásként dolgozik, nem volt
könnyű kézzel tisztántartani a ruhákat.
Szabóné Katika lányával, fiával, és unokájával, az óvodáskorú
Barbarával él a külterületi szerény
ingatlanban. Érkezésünkkor a kicsi
lány és nagymamája félbehagyták a
kártyapartit, s örömmel osztották
meg velünk a szinte felfoghatatlan
változást, amit a villamosáram hozott a mindennapjaikba.

Katika büszkén vezet bennünket
a keverőtárcsás mosógéphez és
a centrifugához. Meséli: most hűtőszekrényre gyűjt. Így nyugdíj után
Barbit is kényeztetheti majd némi
ínyencséggel, nem kell attól tartani,
hogy megromlik az étel. A kislány
előbb megmutatja kedvenc fekete
csibéjét – amelynek társaival együtt
egyelőre a konyhaasztal alatt van az
elkerített otthona – majd elárulja,
hogy számára az a legjobb a villanyban, hogy megnézheti a tévében
Traktor Tomot.
Gál Mihály élettársával és lányával hármasban él a tanyán,

A vidék angyalai
Kozma Imre atyától, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat elnökétől hallottam először a
vidék angyalainak nevezni a
tanyagondnokokat. Mint fogalmazott, a gondnok szót esetükben úgy kell érteni, akinek
„gondja van a másikra”, aki
„gondot csinál magának a másik bajából”.
Félegyházának is vannak ilyen
gondnokai, szám szerint kettő:
Serfőző Istvánné és Fekete Judit. Az ő munkájuk nyomán jut el
mindaz az odafigyelés, törődés,
gondoskodás, jó szándék a külterületen élőkhöz, amit egy széleskörű
összefogás táplál. Ebben a munkába kaptunk betekintést azon a rendezvényen, amelyet április 15-én,
pénteken tartottak a Nagyszőlő úti
Gazdakör épületében.
Mint Németh Péter településfejlesztési referenstől megtudtuk, ez
az alkalom tulajdonképpen annak a

két pályázatnak a záró rendezvénye
volt, amit a Nemzeti Tanyafejlesztési Program keretében még 2015ben nyújtott be és nyert meg Félegyháza önkormányzata. Az egyik
hét, áram nélküli, külterületi tanya
mobil üzemű napelemes rendszerrel történő villamosítását jelentette
55 millió forint értékben, a másik
pályázat jóvoltából a félegyházi tanyagondnoki szolgálat – az önkormányzati önerővel együtt – 2 millió
225 ezer forint értékű eszközzel
gazdagodott.
A megjelent vendégeket Csányi
József polgármester köszöntötte,
a rendezvényen jelen volt Csörszné
Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének
ügyvezetője is, aki nemrégiben a
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át
a köztársasági elnöktől, a falu- és
tanyagondnoki szolgálat megvalósítása és országhatárokon átívelő

amely születése óta az otthona.
Sokáig egyáltalán nem volt áram,
az utóbbi öt évben a legfontosabb
elektromos készülékeket aggregátor segítségével használták. Azzal
viszont csínján kellett bánni, hiszen
heti 3-4 ezer forintba is belekerült a
benzin. Mostantól viszont kedvükre
nézhetik a televíziót, működtethetik
a mosógépet, centrifugát Gál Mihályék. A házigazda elárulja: szeretnének fürdőszobát kialakítani, szivattyút venni, de a beszerzési lista
első helyén a hűtőszekrény áll, hogy
az élelmet tárolni tudják.
Gulyás Máriáékhoz egy hete

kötötték be az áramot. A fiatalas�szony szerint gördülékenyen mentek a munkálatok, ők pedig máris
hozzáláttak a legfontosabb felújítási feladatok elvégzéséhez. Két kicsi
gyerekkel élnek az erdő melletti idilli környezetben, és mostantól semmiben sem kell hiányt szenvedniük:
használhatják a mosógépet és a
centrifugát, készül a hidrofor-akna,
működnek a lámpák, a televízió, a
DVD-lejátszó, és a számítógép sem
hiányzik.
A tanyák felmérésében és kiválasztásában a tanyagondnokok
mellett a mezőőri szolgálat munkatársai voltak az önkormányzat
segítségére. Vakulya László, a szolgálat vezetője is leplezetlen örömmel beszél arról a változásról, ami
a villamosítással együtt költözött
az érintett családok otthonába. A
szakember szerint még három-négy
tanya van Félegyháza külterületén,
amely megfelel a program kritériumainak, és életvitelszerűen laknak
benne. Amennyiben lesz még lehetőség ilyen támogatásra, ezeket az
ingatlanokat is be szeretnék vonni a
programba.
Tóth Timea

eredményes működtetése terén
végzett értékes szervezőmunkája
elismeréseként. Ugyanis – tudtuk
meg tőle – a magyar minta, a vidéken, tanyákon élőkért felbecsülhetetlenül sokat tevő szolgálat a környező országokban is példaértékű.
A tanyagondnoki szolgálat mintáját
átvették a Vajdaságban, Romániában, és a szervezése folyamatban
van már Ukrajnában is.
– Felbecsülhetetlenül sokat tehetnek a tanyagondnokok, falugondnokok a külterületen élők életminőségének javításáért. Autóval
rendelkeznek, amivel egész nap a
tanyavilágot járják. Ott vannak, ha
a gyerekeket iskolába, a felnőtteket orvoshoz kell vinni, beszerzik a
gyógyszereket, kiviszik az ebédet,
a fontosabb élelmiszereket, segítenek olyan rendezvények megszervezésében is, ami összehozza a
külterületen élőket – foglalta össze
Csörszné Zelenák Katalin a szolgálat előnyeit.
Mindezt Ván Jenő is megerősítette. A külterületi képviselő sze-

rint a jelenleg Kiskunfélegyházán
működő két tanyagondnoki ellátási körzet példaértékűen működik,
amiben meghatározó szerepe van
a két tanyagondnoknak és annak is,
hogy az önkormányzat sokat tesz a
technikai háttér megteremtéséért.
Ván Jenő emlékeztetett: tavaly új
tanyabuszok álltak munkába, majd
új eszközökkel: többek között gyermekülésekkel, vérnyomás- és vércukorszint mérőkkel, elektromos
hűtőtáskákkal, fűnyíróval, fűkaszával, láncfűrésszel, utánfutóval…
gazdagodott a szolgálat.
– Mindezért a tanyán élők nevében is köszönetet mondok. Teljesen
elégedett viszont csak akkor leszek,
ha Félegyháza teljes külterületén,
bárki számára elérhető lesz ez a
szolgáltatás – szögezte le Ván Jenő.
A képviselő hozzátette: az önkormányzat elkötelezett amellett, hogy
a jelenlegi két tanyagondnoki körzet
mellett újakat hozzon létre. Ennek
érdekében már tettek is lépéseket,
így a kilátásokat illetően bizakodó.
T. T.
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A kátyúmentes utakért dolgoznak
Két-három hét, és eltűnnek a
kátyúk Félegyháza kül- és belterületi aszfaltozott útjairól. Az
önkormányzati utak javítását
a Kossuthvárosban kezdték,
április 13-án pedig a Kossuth
utca déli szakaszán, illetve az
ide torkolló utakon folytatták.
A biztonságos közlekedést
szolgáló felújításra, karbantartásra idén 12 millió forintot
szánt az önkormányzat.
Sipos Róbert, a városüzemeltetési osztály munkatársa elmondta,
hogy a tél nem volt túl szigorú, de a
hőmérséklet szélsőséges váltakozása, a sok csapadék komoly károkat okozott az utakon. A helyreállítási munkálatokat a legkritikusabb
szakaszokon kezdték, de mindegyik kül- és belterületi útszakaszon szakszerűen helyreállítják a
megrongálódott aszfaltfelületet.

Arra kérik a lakosságot, hogy ha
azt tapasztalják, hogy – bármi okból – van még pótolnivaló azokban
a városrészekben, ahol már végeztek a kátyúzással, jelezzék azt az

Óvodai beiratkozások
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata értesíti a város lakosságát, hogy a Kiskunfélegyházi
Napköziotthonos Óvoda tagintézményeibe a 2016/2017. nevelési
évre május 9-én és 10-én 8 és 17
óra között lehet beíratni a gyermekeket.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2016. augusztus 31. napjáig betölti és még
nem jár óvodába.
A részletekről az érintettek
tájékozódhatnak a kiskunfelegyhaza.hu és a felegyhazikozlony.eu
oldalakon.

önkormányzatnál, a 76/562-037es telefonszámon. A cél ugyanis
az, hogy minden kátyú eltűnjön az
utakról.
s. r.

3

Elhunyt
dr. Ficsór Mária

Március 26-án, 65 éves korában elhunyt dr. Ficsór Mária,
aki 1965-től 2006-ig a félegyházi kórház fül-orr-gégészetén
dolgozott előbb segédorvosként, majd szakorvosként, adjunktusi és főorvosi beosztásban. Egykori kollégái, a kórház
vezetése ezúton is köszönetet
mondanak a félegyházi betegekért tett több mint négy évtizedes lelkiismeretes munkájáért.

Drogprevenciós csoport
alakult fiatalokból

Program a kirekesztés és
a zaklatás ellen
Az elmúlt évben öt iskola több mint
160 tanulója tréningsorozat keretében dolgozta fel a korunk ifjúságát leginkább veszélyeztető problémák egy csoportját. A Kreatív
Mozaik Alapítvány által szervezett
foglalkozásokon a szakemberek
mellett a Félegyházi Táncszínház
Kulturális Egyesület fiataljai a
dráma- és élménypedagógia eszközrendszerével az internet, a zaklatás és a családon belüli erőszak
veszélyeire hívták fel a figyelmet,
prevenciós jelleggel.
2016-ban a témában szervezett

projektnapokon újabb 300 általános iskolás korú diák tanulhatta
meg, hogyan váljon jó internet-felhasználóvá, hogy a nők és a férfiak
ugyanolyan jogokkal rendelkeznek,
és felhívták a figyelmüket arra is,
hogy mit tehetnek, ha kirekesztést,
vagy zaklatást tapasztalnak a környezetükben.
A projekt a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósult
meg.

Újraindult a tüdőszűrés a félegyházi kórházban
A kiskunfélegyházi kórház tájékoztatja a város és a környező települések lakosságát, hogy az intézmény-

ben – az építkezés miatti leállást
követően – ismét igénybe vehető a
tüdőszűrés az első emeleten.

Drogprevenciós kortárs segítők
csoportjának kialakítását kezdték meg a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányságon a Kreatív
Mozaik Alapítvány segítségével.
A foglalkozások célja, hogy egy
olyan aktív csoportot hozzanak
létre, akik a későbbiekben felkészülten tudnak segíteni a
hozzájuk forduló fiataloknak,
emellett partnerei tudnak lenni
a rendőrségnek éppúgy, mint a
gyermekvédelmi hatóságoknak.
Dr. Horváth-Rekedt Gréta, a
foglalkozások vezetője elmondta,
hogy céljaik eléréséhez olyan fiatalokat válogattak, akik aktív részvevői
a városi életnek, legtöbbjük tagja a
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak is. Szeretnék elérni, hogy a
csoport a későbbiekben önállóan

működjön, kortársaik megkeressék
őket problémáikkal, a kortárs segítők pedig megfelelő tájékoztatást
tudjanak adni a hozzájuk fordulóknak, szükség esetén a segítő szervezetekhez irányítva őket.
A felkészítés során a résztvevőket
szembesítik a drogok okozta problémákkal, megismertetik őket olyan
életutakkal, amelyeket a droghasználat tört ketté, felvilágosítást kapnak
a szerek hatásairól. Kipróbálhatják
a részeg- és a drogos szemüveget,
valamint több játékos foglalkozás is
segíti ismereteik gyarapítását – tette
hozzá a bűnmegelőzési előadó.
s. r.
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Vita a támogatásról
– nyertek a gyerekek
508 ezer forint támogatást szavazott meg márciusi ülésén a félegyházi képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Kiskunfélegyházai Tankerülete részére abból a célból,
hogy a Dózsa György Általános Iskola és a Móra Ferenc Gimnázium
tanulóinak 2016-ban is tarthassanak tornaórákat a KÉSZ Aréna
Sportcsarnokban. Bár a szándék egyértelmű – nevezetesen, hogy
félegyházi gyerekek a szűk iskolai folyosók helyett a tágas és kényelmes sportcsarnokban tornázhassanak – a képviselő-testület
tagjai között a napirendi pont mégis komoly vitát generált. Végül
a többség mégis támogatta a kezdeményezést, így megszületett
a határozat, miszerint a 2016. év végéig az önkormányzat magára
vállalja a városi sportcsarnok használatának költségét mindkét intézmény esetében. Ez összesen 508 ezer forintot jelent.
Az erre vonatkozó kérelmet dr. velésórák megtartását, a Platán isKása Zsuzsanna, a KLIK Kiskunfé- kola tanulóinál a távolság okán nem
legyházai Tankerülete vezetője nyúj- jöhet szóba a sportcsarnok hasztott be az önkormányzathoz arra nálata, a Darvasban pedig nincs rá
hivatkozva, hogy a mindennapos szükség, hiszen van sportudvar és
testnevelés törvényi bevezetését korrekt méretű tornaterem – sorolja
nem tudta követni az infrastrukturális fejlődés, így a félegyházi
iskolák nagy részében nem lehet a
testnevelés órákat rendezett körülmények között megtartani. A KÉSZ
Aréna Sportcsarnokhoz földrajzilag
közel fekvő intézmények esetében
kínálkozik a megoldás, mivel a KLIK
az ismert financiális problémák miatt nem tudja vállalni a bérleti díj
megfizetését, ebben az önkormánya városi iskolák adottságait Csányi
zat segítségét kérte.
– Tény, hogy ebben a két intéz- József. A polgármester szerint a
ményben különösen kedvezőtle- kezdeményezést támogató képvinek az infrastrukturális feltételek selők a félegyházi gyerekek érdekeit
a tanulólétszámhoz viszonyítva. A tartották szem előtt.
Az ellenzők másik nézőpontból
József Attila Általános Iskolában
multifunkciós sportudvar, tornaszo- közelítették meg a kérdést. Horba áll rendelkezésre, a Batthyány váth Tamás például a testületi
iskolában korszerű, igaz nem túl ülésen nem szavazata indokaként
nagy tornaterem, sportudvar, és egy kijelentette: nem látja okát annak,
nagyobb méretű aula segíti a testne- hogy a város bármilyen módon tá-

Virágos Félegyházáért

Ákosné igazgatónőtől megtudtuk,
heti 80 testnevelés óra helyszínét
kell az intézménynek biztosítania,
ami nem kis szervezést igényel.
Luchmann Péter testnevelő tanár éppen a 7/B-t hozta formába,
a bemelegítésnél tartottak. A sportcsarnokba a dupla órákon jönnek át
a gyerekek, vagyis a 200 felső tagozatos diák hetente egy alkalommal
fordul meg itt. A többi alkalommal

a suli 18x9 méteres tornaszobáján
és az aulán osztoznak a többiekkel,
jó időben pedig az iskola sportudvarán edződnek.
– A tornatermet nem véletlenül
mondjuk tornaszobának, ugyanis
nem éri el a terem méreteit. Jó időben használni tudjuk az iskolaudvaron a szabvány méretű kézilabdapályát és a salakos távolugró helyet
is, amikor viszont az időjárás nem
kedvez a szabadtéri órának, marad
az aula – foglalja össze a lehetőségeket a pedagógus hozzátéve: itt a
tornaórák tematikáját sokkal szabadabban állíthatja össze, a gyerekek kulturált és tiszta környezetben,
jó feltételek között mozoghatnak,
ezért a sportcsarnokos tornaórák
hangulata is jobb, még fegyelmezni
is ritkábban kell.
Vidéki Marcell is a 7/b-sek között tornázik. Mint mondja, a legtöbb osztálytársa hozzá hasonlóan
rendszeresen sportol, ő például teniszezik, sokan tornáznak, fociznak,
kosárlabdáznak, lovagolnak. A fiú
szerint mozgás után jobban megy
a koncentráció, a sportcsarnokos
órák pedig azért különösen jók,
mert a nagyobb helyen több sportágban ki tudják magukat próbálni.
– Ez az 508 ezer forintos támogatás végső soron semmibe nem
kerül a félegyháziaknak, hiszen az
összeget támogatásként átutaljuk a
KLIK-nek, az pedig visszautalja az
önkormányzatnak a sportcsarnok
használatáért cserébe. A sportcsarnok fenntartási költségei pedig akkor
is az önkormányzatot terhelnék, ha
ott egyetlen labdapattintás sem történne. Számomra nagy öröm látni,
amikor ezt a városnak már annyi
fejfájást, terhet, gondot okozó építményt a mi gyerekeink zsivaja tölti
meg! – szögezte le Csányi József.
T. T.

„Tegyük virágosabbá városunkat!” mottóval, idén hatodik alkalommal hirdeti meg Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület a Virágos Félegyházáért versenyt, amelynek
fővédnöke Csányiné Pap Andrea polgármesterné asszony.
Elő- és belső kert, konyhakert;
virágos ablak, erkély; valamint intézmények, vállalkozások által gondozott közterület kategóriákban
várják magánszemélyek, közösségek, lakóközösségek, vállalkozások,

vendéglátóhelyek, jelentkezését. A
legvirágosabb kert kiválasztásában
helyszíni szemle alapján, kategóriánként szakmai zsűri dönt.
Az elismeréseket a XVIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál keretében, 2016 szeptemberében adják
át. A kert- és virágbarát félegyháziak június 30-áig jelentkezhetnek
a versenyre. A jelentkezési lap letölthető a www.kiskunfelegyhaza.
hu oldalról, valamint beszerezhető
és leadható a városi könyvtárban,
a művelődési központban és a
Tourinform Irodában.

mogassa a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot.
– A Félegyházának 6,5 milliárd
forintjába kerülő sportcsarnok itt
van, ha akarjuk, ha nem. Ennek
a fenntartási költségeit fizetnünk
kell akkor is, ha üresen áll. A KLIK
helyzetéről és szerepéről nyilván
mindenkinek van véleménye, de
meggyőződésem szerint ez esetben
nekünk a helyi gyerekek érdekeire
kell fókuszálnunk. Ezért nem értem
tartózkodó képviselőtársaim: Kapus Krisztián és Dongó József
döntését – mondta el Csányi József.
Ottjártunkkor a Dózsa György Általános Iskola tanulói, összesen három
osztálynyi gyerek tornázott a városi
sportcsarnokban. Mint azt Terbe
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Egy katona sikeres életútja
A Honvédelemért Kitüntető Cím
arany fokozatát vehette át még
márciusban a 85 esztendős Deli
József nyugállományú ezredes.
A több évtizedes honvédelmi,
közösségi munkát méltányoló elismerést Vargha Tamás
miniszterhelyettes a Stefánia
Palotában adta át. Deli Józsefet ennek apropóján kérdeztük
életútjáról.
– Bevonulásom előtt kineveztek
az ebesi állami gazdaság igazgatóhelyettesének. A sorozáskor azt
mondták nekem, hogy tiszti iskolára
kellene mennem. Dehogy megyek
én, hiszen jól érzem magam a munkámban – mondtam én. Végül addig
unszoltak, hogy nem sokkal utána a
Hűvösvölgyben, a tiszti iskolán találtam magam – kezdte a visszaemlékezést a nyugalmazott katonatiszt.
Mesélt a Mórahalmon töltött kezdeti időkről, a védelmi vonal aknáinak felszedéséről és tragédiáiról.
Volt, hogy a Borsod megyei Szikszóra szólította a parancs, majd János-

halmára, ahol húsz esztendőt töltött
el. Innen került Kiskunfélegyházára,
ahol 1986 május 1-jéig, nyugállományba vonulásáig szolgált. Hosszú
volt az út idáig, de Deli Józsefet ma
már mindenki félegyháziként ismeri.
– Ez jóleső érzés – szögezi le a kitüntetett. – Aktív katonaként katonaként nekem nagyon jó kapcsolatom
volt a várossal, a városvezetéssel.
Sok társadalmi munkát végeztem
akkor is, amire nyugdíjba vonulásom

után még több időt tudtam fordítani.
Szervezője vagyok az 1987-ben megszűnt hadosztály évfordulós találkozóinak. Összeszerveztem Békéscsabától Bajáig – az egykori hadosztály
területén – működő nyugdíjasklubokat. Bugacon, a BEOSZ megalakulásának 10. évfordulójára rendezett
ünnepségünkön több mint 650 vendégünk volt.
Szívemen viseltem és viselem ma
is, hogy jöjjön össze (segítve egy-

Pedagógusként a honvédelemért
– Félegyházán hosszú ideig működött a laktanya, ráadásul a fiam is
hivatásos katona volt. Éppen ezért
gondoltam, hogy a félegyházi hadosztálytörzs megszűnte után is
ápolni kell városunkban a honvédelmi hagyományokat – nyilatkozta
Ágoston Tibor (képünkön fiával, ifj.
Ágoston Tiborral), miután átvette a Honvédelemért Kitüntető Cím
III. fokozatát. A Simicskó István
honvédelmi miniszter által adományozott oklevelet Budapesten, a Stefánia Palotában adták át a Kossuth
Szakképző Iskola igazgatójának.
– Annak ellenére, hogy megszűnt
a hadosztály, az egykori katonák
nyugdíjasként itt élnek a városunkban, a fiatalok pedig továbbra is
szolgálnak más állomáshelyeken.
Tehát nem feledkezhetünk meg arról, hogy Félegyháza „katonaváros”
volt – hangsúlyozta Ágoston Tibor.
Igazgatóként, pedagógusként
mit tehet azért, hogy a honvédelem emlékei megmaradjanak,
esetleg a fiatalok is kedvet kapjanak a haza fegyveres szolgálatára?
– Kezdődött azzal, hogy felvettem a kapcsolatot a Zrínyi Miklós

Nemzetvédelmi Egyetemmel. Iskolánkban, az Arany János Program
keretén belül túlélő táborokat szervezünk. Itt az álcázástól a bunker
készítéséig, az erdőben való túlélésig, a kötélpálya használatával
éppúgy megismerkednek a fiatalok, mint az elsősegélynyújtással.
Mindezt fegyelmezett körülmények
között, katonai kiképzők segítségével. A kilencedikes osztályoknak
téli tábort is szervezünk, de az
már jutalom. A részvételi lehetőségért mindig nagy a versengés.
Diákjainkkal mindig részt veszünk
a doni áttörésre emlékező rendezvényeken, és megkoszorúzzuk a II.

világháborúban elhunyt félegyháziak emléktábláját. Úgy gondoltam,
hogy az Öreglaktanya előtt is emléket kellene állítni fiainknak, akiket
innen vittek harcba az első és a
második világégés során is. Történelmi ágyúkat ugyan nem tudtunk
szerezni, de két páncéltörő üteget
igen, amit a tanulók segítségével
újítottunk fel, mielőtt kikerültek a
parkba. Reményeim szerint ez a
park honvédelmi parkká fejlődik,
amelyhez megkapjuk a Hadtörténeti Múzeum támogatását is.
– Vannak még további tervei?
– Szeretnénk bekapcsolódni a Katonasuli Programba. Lehetővé tenni,
hogy diákjaink katonai ismeretekből
is érettségizhessenek, ami a felvételinél előnyt jelent. Idén szeptemberben már szakköri keretek között
elkezdjük a képzést. Amennyiben a
fenntartó is engedélyezi, akkor már
a kilencedikeseket is így toborozzuk.
Ennek köszönhetően a katonai pálya
is nyitva állna előttük. Az Arany János
Programban részt vevő hátrányos
helyzetű gyerekeknek pedig nagyon
komoly segítséget (lakás, étkezés,
ruha), és biztos elindulást jelenthetne
a honvédég támogatása.
s. r.

mást) az a közösség, amely annak
idején együtt dolgozott. Ez a célom a
BEOSZ Dél-Alföldi Régiós Szervezete, és a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület tiszteletbeli elnökeként.
A nagy megtiszteltetés apropóján
Józsi bácsi feleségét, Eszter as�szonyt is megkérdeztük a katonafeleség életéről.
– 1959-ben esküdtünk, 60-ban
született meg fiúgyermekünk, 65ben pedig a leányunk. A férjem
sokszor hónapokig távol volt, sok
éjszakát töltöttem egyedül a két
gyermekkel. Nem volt könnyű, de
soha nem panaszkodtam. Egymás
segítésével és szeretettel megoldottunk mindent. Mindig azon törtem magam, hogy az én férjemnek
otthona legyen, segítsem abban,
amiben ő elindult. Gyerekeinkkel
együtt nagy szeretetben éltünk,
hivatásos katona lett a fiunk és a
lányunk is. Ők is büszkék a papa kitüntetésére, de velünk örül három
unokánk Márti, Dóri és Gergő éppúgy, mint dédunokánk Franciska.

A közművelődés
szolgálatában
A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban tartotta évi rendes közgyűlését a 132 tagot számláló
Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület. A Kiskunfélegyháza történelmi és kulturális
hagyományainak
ápolásán
dolgozó közösség sokat tesz
a helyi közművelődési tevékenységért, az irodalmi-művészeti kezdeményezések felkarolásáért.
Kapus Béláné, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület elnöke
felidézte a 2015-ben megszervezett
gazdag programkínálatot, és ismertette a jövőre vonatkozó terveket.
Közülük is kiemelte a 2007-ben
megjelent díszpolgárokról szóló
könyv bővített kiadását. Az egyesület a rendezvények és kulturális
programok mellett a jótékonyságra
is figyelmet szentel. Most egy kárpátaljai iskolának gyűjtenek és juttatják el adományaikat. Programjaik nyitottak, bárki csatlakozhat a
kirándulásaikhoz és részt vehet az
egyesület által szervezett megemlékezéseken, előadásokon is.
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Bécsben tanultak a kossuthosok
Ausztriai szakmai tapasztalataikat összegezték egy sajtótájékoztató keretében a Kossuth Lajos Szakiskola diákjai
és kísérőtanáraik. A 10 szociális gondozó és 5 kisgyermekgondozó-nevelő tanuló három
hetes szakmai gyakorlaton vehetett részt Bécsben az Erasmus+ program támogatásával.
Mint elmondták, Ausztriában az
óvodai foglalkoztatás és az idősek
ellátása is sokkal korszerűbb, mint
a hazai, volt tehát mit ellesni, megfigyelni. Az új gépek használata
elmélyítette szakmai ismereteiket

is. Szívesen fogadták őket az intézményekben, és mindenben segítséget kaptak. A mentorok magas
színvonalúnak értékelték a munkájukat, és ennek köszönhetően
valamennyien Europass Mobilitási
Igazolványt kaptak.
A szakmai gyakorlaton részt vevő
diákoknak: Bereczki Nikolettnek,
Lakatos Klaudiának, Nagy Erzsébetnek, Bognár Gabriellának,
Surányi Kittinek, Zsigmond Erzsébetnek, Györe Nikolettnek,
Víg Edinának, Tyukász Dzsenifernek, Andrási Dorinának, Sztojka
Viktóriának, Somogyi Nikolettá-

Sikeres dózsások

A Dózsa György Általános Iskola
diákjai természettudományos versenyeken is helytálltak az elmúlt
tanévben.
A Curie országos versenyen VIII.
helyezett lett Karádi Attila, Ócsai
Miklós, Simon Tamás és Tóth
Ambrus-alkotta csapat.
A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny körzeti döntőjében
IV. helyezést ért el Farkas Péter,
Pozsár Dávid, Seres Vanda; V.
lett Fábián Evelin, Szekeres
Zsófia, Ócsai Miklós; a VI. helyen
végzett Bakó Liza, Földi Kitti,
Tulkán Gitta csapata.
A Kalandpróba országos döntőben I. helyezett lett Farkas Péter,

III. helyezést Gulyás Gréta, IV.
helyezést László Laura és Rózsa
Gitta értek el.
A természettudományos versenyeken részt vevő diákok felkészítő
tanárai Verebné Vadkerti Krisztina és Tarjányi Csilla voltak.
A Curie Kémia Emlékverseny
körzeti döntőjében VII. lett Sárkány Marcell. A versenyre Somkuti Judit tanárnő készítette fel.
A „természettudósok” mellett
a kis nyelvészek is kitettek magukért. A Bendegúz „NyelvÉSZ” levelező verseny megyei döntőjében
Horváth Emma a 7. helyen végzett. Felkészítő tanára Gyenesné
Mészáros Edit tanárnő volt.

Madárijesztőt is készítettek
Iskolájuk és tanműhelyeik,
tangazdaságuk környezetének
takarításával kezdték a napot
a mezgés diákok és tanáraik
április 14-én, és a város néhány utcáját is megtisztították a szeméttől. A Mezgés-nap

csúcspontja a sütés, főzés, játék és sportolás volt a tangazdaságban. Természetesen idén
sem maradt el a madárijesztő-készítő verseny, miközben a
pikniken minden osztály maga
főzte az ebédet.

nak, Zsibrita Zsanettnak, Fekete
Szabinának, Józsa Dominikának
és kísérőtanáraiknak, Fekete Paulának, Dr. Balogné Dévai Katalin-

nak, Tóth E. Katalinnak, Kovács
Nórának és Schönfelder Anikónak
Ágoston Tibor igazgató köszönte
meg az eredményes helytállást.

Ifjú művészek
A Kiskunfélegyházi Alapfokú
Művészeti iskola második alkalommal rendezte meg a magyar
szerzők vokális és hangszeres
műveire kiírt országos versenyt.
A megmérettetésre mintegy 200
fiatal nevezett. Az ifjú hegedűsök,
zongoristák, fuvolisták, és kamarazenekarok az ország számos településéről érkeztek, hogy magyar
szerzők műveit mutassák be. Az
április 10-ei gálán Balázs Árpád
Erkel-díjas zeneszerző, Kiskunfélegyháza díszpolgára adta át a dí-

jakat és értékelte a produkciókat.
Az országos versenynek Kiskunfélegyháza nemcsak házigazdája
volt, de szereplője is. Az Alapfokú Művészeti Iskola tanulói szép
eredményt értek el a megmérettetésen. Az első korcsoportosok
versenyében Závogyán Bercel
(marimba) az első, Borsos Donát
(kürt) a második helyen végzett. A
negyedik korcsoport szóló kategóriájában Trombitás Emese (klarinét) az első helyezettnek járó
oklevelet és ajándékot vehette át.

Árvízvédelem, tűzoltás
Homokzsákokat
töltöttek,
gátat építettek, hogy megakadályozzák a virtuális buzgár
feltörését. Életet mentettek,
gurították a tűzoltófecskendőt, és sok-sok játékos, gyakorlati és elméleti feladatot
oldottak meg a kiskunfélegyházi tűzoltólaktanyában megtartott
katasztrófavédelmi
vetélkedő résztvevői április
6-án.
A közép- és általános iskolás
csapatok mind a tíz helyszínen
lelkesen láttak hozzá a feladatok
megoldásához. A diákok azt is elmondták, hogy tanáraik segítségével készültek a versenyre.
Leiz Gábor tűzoltóparancsnoktól megtudtuk, hogy minden évben
megrendezik a katasztrófavédelmi
vetélkedőt, játékos feladatokkal. A
cél, hogy a diákok, versengés közben fontos ismereteket sajátítsa-

nak el és betekintést nyerjenek a
tűzoltók munkájába.
Az elméleti és gyakorlati feladatok megoldásában a Dózsa György
Általános Iskola és a Móra Ferenc
Gimnázium csapata bizonyult a
legjobbnak, így ők képviselik Kiskunfélegyházát és térségét a területi döntőn.
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Tanulmányi versenyen
Szakmák éjszakája
remekeltek a gölleszes diákok
Kiskunfélegyházán a Göllesz
Viktor Általános iskolában rendezték meg április 5-én a XLI.
Megyei Komplex Tanulmányi
Versenyt. A gyermekek magyar
nyelvi és irodalmi, történelmi,
természetismereti, informatikai és életviteli ismereteikről
adtak számot.
A versenyre Bács-Kiskun megye
valamennyi, a tanulásban akadályozott gyerekek nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményéből
érkeztek felkészült csapatok.
Legjobbnak a Göllesz Viktor
Óvoda, Általános Iskola csapata

bizonyult. (Tagjai: Halál László,
Kozák Viktor Ivó, Somodi Beatrix, Juhász Zoltán.)
A második helyen a Tiszakécskei
Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium Eltérő Tantervű
Tagiskolájának diákjai végeztek.
(Túri Nelli, Szatmári Dávid, Balogh Nikolett, Szente Árpád.)
A harmadik helyezésért járó díjat
a dunavecsei Duna Menti EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola
tanulói (Kertész Bettina, Csorba
Krisztián, Csorba Szilvia, Jakab
Violetta) vették át. (Mindannyian
6. és 7. osztályos tanulók.)

Kiskunfélegyházán a Kossuth Lajos Szakiskola és a Közgazdasági
Szakközépiskola is csatlakozott
a Szakmák éjszakája országos
akcióhoz. Mindkét intézmény
gazdag programmal várta az ér-

deklődőket. A betérők megismerkedhettek az iskolák életével, az
elsajátítható szakmákkal, a cégek
bemutatkozó foglalkozásai pedig
a munkahelykeresésben nyújtottak segítséget.

Érmet, éremre halmoznak

Összefogással újult meg
a tornaterem
Egy hónap alatt újult fel a Móra Ferenc Gimnázium tornaterme.
Bizony nagyon ráfért a teremre a parkettacsere, a vakolat rendbe
tétele, és hogy a rácsokat hálók váltsák fel. A több mint 11 millió forintos beruházás a Félegyházi Térségi Sportiskola részére
felajánlott 2015. évi társasági adóból valósulhatott meg, hiszen
a gimnázium a helyi kosárlabdasport utánpótlásának bázisintézménye is. A felújított tornatermet április 11-én ünnepélyes keretek között adták át a diákoknak, sportolóknak.
A nemzeti színű szalag átvágása
– Egy város erejét az mutatja
meg igazából, hogy mennyit költ a előtt Csányi József polgármester a
kultúrára. A sport pedig a kultúra helyi támogatás fontosságát hangrésze, mely meghatározója lehet súlyozta. Mint fogalmazott: – A keza szülőföldhöz való kötődésnek. detekben még nem is tudtuk, hogy
Mi kosarasok nem vagyunk önzet- mit jelenthet az a lehetőség, hogy a
lenek, hisz saját egyesületünknek cégek, vállalkozások társasági adóteremtettünk jobb edzési feltéte- jukból a sportot támogathassák.
leket. Az, hogy ez éppen a gimná- De ez a felújítás bizonyíték arra,
zium tornaterme, külön örömünk, hogy városunk gazdasági egységei,
hisz több száz tanuló élvezheti a vállalkozói felelősen gondolkodnak
felújítás hasznát – mondta az ün- településünk boldogulásáért, tánepélyes átadón Iványi Ferenc, aki mogatják a fontos közösségi célok
megköszönte minden támogató cég megvalósítását.
Amikor újra megnyílt a tornateés vállalkozás segítségét, kiemelve az IBV hozzájárulását. A szak- rem udvarra nyíló ajtaja, a küzdőosztályvezető köszönetet mondott teret a gimnázium Mozgásszínháaz ELŐSZER Kft. dolgozóinak is a zának fiataljai és a fiatal kosarasok
vették birtokba.
s. r.
gyors és minőségi munkáért.

Aranyéremmel tért haza az április elején Szekszárdon megrendezett C és B tíz tánc országos bajnokságról a félegyházi Guba
Marcell. A táncos fiúnak és partnerének, Fruzsa Katának – mindketten a szentesi székhelyű Silver Tánccsoport tagjai – nem ez az
első kiemelkedő eredményük, nemrégiben a bronzérmet hozták
el a kelet-magyarországi területi bajnokságról, de két országos
bajnoki címmel D és most már C osztályban is, valamint egy területi bajnoki címmel is büszkélkedhetnek.
Marcell és Kata ezúton is kö- Csorba Máténak, Haddad Szabszönetüket fejezik ki szüleinknek, rinának, Kis Violettának, Bődi
akiktől rengeteg segítséget kapnak Dénesnek, akik a latin táncainanyagilag, jó szóban és biztatásban. kat fejlesztették és erősítették.
Szükség is van erre egy-egy kemé- Valamint Szepesi Józsefnek, aki
nyebb edzés, vagy különóra után, óriási erőfeszítéssel készített fel
hiszen egy héten akár négy-öt al- bennünket a versenyekre stankalommal járnak Szentesre edzeni. dard táncokból. Hálás vagyok
– Hatalmas köszönetet szeret- mindazoknak, akik szurkoltak nenék mondani edzőinknek, akik künk és segítették a munkánkat –
nagyban segítik munkáinkat: mondta el az ifjú sportoló.
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Emlékkiállítás Koló munkáiból Haubner Károlyra emlékeztek
A 85 éve elhunyt dalköltőre,
karmesterre, énektanárra, Kiskunfélegyháza
díszpolgárára
emlékeztek április 11-én az Alsótemetőben. Sírjánál Gyenes
Attila önkormányzati képviselő
méltatta „Félegyháza dalos pacsirtájának” kultúrateremtő és kultúraőrző tevékenységét. Gyenes
Attila kiemelte: Haubner Károly

Kolozsvári Sándor képzőművésznek nyílt emlékkiállítása a
Móra Ferenc Művelődési Központban április 8-án. A négy esztendeje elhunyt „Koló” tárlatára – amelyet Rosta Ferenc alpolgármester
nyitott meg – éppúgy, mint korábbi

pedagógusi és kultúrateremtő tevékenysége példaértékű. Szerzeményei egyedülálló alkotások,
amelyekben megjelenik a szerző
korszakának érzés- és hangulatvilága. Méltán döntött úgy Kiskunfélegyháza városa, hogy 2009-ben
díszpolgárává választotta és a
helyi értéktárban is számon tartja
munkásságát.

kiállításaira, most is sokan voltak kíváncsiak. A művész nyers
modora, szókimondása sokakat
feszélyezett, alkotói tehetségét
azonban soha, senki nem kérdőjelezte meg. A kiállítás május 6-áig
látogatható.

KÖRKÉRDÉS: Mit újítana fel lakásában, házában?
A tavasz és a jó idő beköszöntével a házak, lakások csinosítása sem maradhat
el. Van aki kisebb beruházást tervez, mások fűtéskorszerűsítéssel, szigeteléssel,
vagy éppen a nyílászárók cseréjével teszik komfortosabbá és értékesebbé ingatlanjukat.
Szűcs Jánosné (76)
A lakásom nemrég épült,
modernizációra nincs szükségem. Belülről én nem
korszerűsítek, ha kívülről
szükséges, akkor azt a társasház a lakókkal közösen
intézi.
Fehér Istvánné (73)
A Móra téren lakok egy régi polgári házrészben, aminek a külső homlokzata védett. Így fel-

újítást csak meghatározott
szabályok figyelembevételével tervezhetek. Nem változtathatok az épület külsején,
ha kicserélném az ablakokat,
akkor sem térhetnék el az
eredeti méretétől, stílustól.
Hatan lakunk az udvarban,
az utcafronton négyen, így
egy külső festéshez is mindenki hozzájárulása
szükséges. Belülről festést tervezek, és jó lenne
a fűtésszámla szempontjából álmennyezettel
csökkenteni a több mint 4 méteres belmagasságot is. Amikor ide költöztem megoldottam a
fűtéskorszerűsítést és burkolatokat cseréltem
a konyhában, közlekedőben. Tudnék még mit
javítani, hiszen például a tetőszerkezet régi, de
egyelőre erre nincs lehetőség. Ha beázás van,
a lakókkal közösen megcsináltatjuk. A felújítás
sokba kerül, megfontolom, hogy mire ruházok

‚

be. Kis lépésekben, apránként szépítek. A lakóközösség idősekből áll, forrásunk kevés egy
nagyobb beruházáshoz.
Tóth Imréné (84)
Új építésű társasházban
lakom, de korábban családi
házban éltem. Ott tavasszal
járdát építtettem, tapétáztattam... Felsorolni is nehéz,
hogy mire lehet ilyenkor költeni az épület állapotától,
szerkezetétől függően. Az
unokám nemrég tetőt cseréltetett a kétszintes
társasházban, őszre a garázs felújítását tervezi. Sokan követik a divatot és újracsempézik a
fürdőszobát, modernizálnak. A mi társasházunkban 2018-ig le kell cserélni a kazánokat.
A fűtéskorszerűsítés még várat magára.
G. Z.

Történelemóra egy 56-os elítélttel
Rendhagyó történelemórán vettek részt április 5-én a Móra Ferenc Gimnázium tanulói. Az órát
Wittner Mária, az 1956-os forradalom szabadságharcosa tartotta. Az elfogott és letartóztatott
ellenforradalmárt sok társával
együtt halálra ítélték, és bár sikerült elkerülnie a bitófát, életét
végigkísérték 1956 sebei. Előadásának célja az igazság felfedése volt, mellyel a fiatalok szemét szeretné felnyitni, hogy a
történelem ne ismétlődjön meg.

A zsúfolásig telt tanteremben
pótszékeken is diákok ültek, és mély
csendben hallgatták az idős hölgy
megrázó történeteit. Wittner Mária
nem a könyvekben leírt harcokról
beszélt, hanem az átélt események
emberi oldalát mutatta be. Saját
élettörténetén keresztül ismertette
‚
56 szörnyű igazságtalanságait.
A hatvan évvel ezelőtti kivégzésekről még ma is nehéz szívvel beszélt, mondatai a fiatalok szemébe
is könnyet csaltak. Úgy tartja, hogy
életben maradása Isten gondosko-

dásának köszönhető, mely által küldetése lett: meg kell akadályoznia
hogy a gyerekek beleessenek a globalista légycsapóba! 
– figyelmeztetett a magát igaz hazaszeretőnek valló Wittner Mária. Itt vagyunk mi, akik
nem értünk el az akasztófáig. Nekünk
kell elmondanunk a társaink igazságát is. A gyerekeknek azért fontos
megismerni az 56
-os forradalmat,
hogy ne ismétlődjön meg hazánk történelmében ez a tragikus esemény,
és tudjanak harcolni a függetlenségükért – folytatta gondolatait.

Azt vallja, hogy bár nehezére esik,
nyíltan kell beszélnie az átélt fájdalmakról, hogy mélyen tudjon az emberek lelkére hatni. G
 ondolkodjanak
el, hogy mit jelent a szabadság, mit
jelent a félelelem, és mit jelent az,
amikor az ember a lelkét szabadnak
tudja, és nem uralkodik rajta senki –
tette hozzá Wittner Mária.
A kivágott magyar zászló, mely
‚
56 jelképe, a közepén a tátongó
lyukkal olyan, mint egy seb. 1956
sebe, mely talán soha nem gyógyul be.
K.G.
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Hattyúházi könyvajánló
Aki a virágokat, növényeket
szereti és ápolja, Földünk védelméhez is hozzájárul. 1970től április 22-én minden évben
világszerte megünneplik a Föld
napját, Kiskunfélegyházán ebben az időszakban tavaszi virágünnepet tartanak. Ilyenkor kezdődnek el a kiskerti munkák is,
így most a Földdel, virágokkal és
kiskertekkel kapcsolatos könyveket ajánlunk olvasóinknak.

Elsőként Karl Ploberger Kerti
tanácsok A-tól Z-ig című könyvét
ajánljuk olvasásra. Ez az átfogó,
színesen illusztrált kézikönyv ös�szefoglalja a kerttel és balkonnövényekkel kapcsolatos leggyakoribb
kérdéseket, kártevőket, kórokozókat
és növényeket.
Napjainkban mind többen érdeklődnek a bio-növények termesztéséről. Charles Dowding, Biokertészkedés a gyakorlatban című kötete a

leggyakoribb kérdéseikre ad választ.
A biokertészkedés környezetünk,
a talaj, a klíma és az általunk termesztett növények adottságainak
ismeretét jelenti. Ennek eléréséhez
számos módszer áll rendelkezésre,
melyekből többet is bemutatnak a
könyvben.

Jezz Abbott Kiskertek kézikönyve című kiadványát azoknak ajánljuk, akik a kiskertek gondozásáról
szeretnének olvasni. A kötet élvezetes stílusban, szakszerűen, könnyen
követhető tanácsok segítségével
foglalja össze a kiskertekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Összeállításunk segítségével mindenki kedvére válogathat, ezáltal
szakszerűen tervezhetik meg vagy
újíthatják fel a kertjeiket, termeszthetnek növényeket, mindemellett
környezetvédő és egészségmegőrző
módszerekről is olvashatnak.

Méltó megemlékezések a költészet napján
1964 óta, József Attila születésnapja, április 11-e a Magyar Költészet Napja. Ebből az
alaklomból Félegyházán is több
helyszínen tartottak megemlékezést.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban Löwey Lilla és Váradi Péter Pál
Erdély című sorozatának Magyar
Zsoltár – Dsida Jenő című könyvét
mutatták be. A Magyar Örökség-díjas és Tamási Áron-díjas szerzőpáros kötete Erdély egyik legismertebb
költőjének az életét és munkásságát

fotókkal, versrészletekkel és tanulmányokkal reprezentálja.
A költészet napján díjkiosztó
ünnepségre jöttek össze Félegy-

háza amatőr írói
és költői a Móra
Ferenc Művelődési Központban. A
Kiskunfélegyházi
Irodalmi Alapítvány
által meghirdetett
irodalmi pályázatra
idén 30 pályamű
érkezett. Az írásokat szakmai zsűri értékelte. A
legjobb alkotásokat díjazták április
11-én, és elismerő oklevelet kapott
mindenki, aki tollat ragadott, és vál-

9

lalta a megmérettetést. Különdíjat
és ezüst minősítésű oklevelet kaptak: Bakó Liza és Solymosi Nóra.
Arany minősítésű oklevelet vehetett
át Horváth István, Gulyásné Fazakas Mária, Cserkó Fanni és Gulyás Dávid.
A Móra Ferenc Gimnáziumban
hagyomány, hogy a költészet napját közös versmondással ünneplik.
Idén a diáksereglet a költő „Nem én
kiáltok” és a „Milyen jó lenne nem
ütni vissza” című versét mondta el
közösen a sportudvaron.
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LAKÁSFELÚJÍTÁS EGYSZERŰEN
A jó idő beálltával sokan fognak hozzá lakásuk csinosításához,
korszerűsítéséhez. Ilyenkor lehet a fűtésrendszer karbantartását elvégezni, és az elavult gépészetet lecserélni. Új színekkel
vidámabbá tehetjük otthonunkat, vagy a régi megkopott csempék helyett új burkolatot rakhatunk fel. A téli estéken dédel-

getett tervek megvalósítása nem kis feladat, melyhez összeállításunkkal szeretnénk segítséget nyújtani. Olyan félegyházi
vállalkozásokat mutatunk be, ahol a szakértelem, a széles áruválaszték, és a versenyképes árak mellett a közös cél a vevők
elégedettsége.

Burkolat kívül-belül

Ezerszínű otthonok

Burkolataival és fürdőszobakellékeivel az Ép-Trade Kft. óriási áruválasztéka kiváló lehetőséget nyújt a lakásfelújításokhoz. A vasútállomás mögötti
út mellett többszáz négyzetméteren
fekvő áruházban személyre szabott
kiszolgálást kapnak a vásárlók.
Az idén húsz éves Ép-Trade Kft.-t
Páhi Jánosné családi vállalkozásban
üzemelteti két lányával. A X. Kerület 84/A
szám alatt található nagy múltú üzlet
lépést tart a fejlődéssel, bővülő készletük már a fürdőszobák teljes körű berendezése mellett az ereszcsatornázás
kellékeit, kültéri falburkolókat, valamint a
gipszkartonozáshoz szükséges eszközöket is tartalmazza.
A 2000-es évek elején kínálatuk fenyő fűrészáruval bővült, tíz éve pedig
megépült bemutatótermük, ahol a fürdőszobák berendezéséhez meríthetnek
ötleteket az építkezők, lakásfelújítók.
Épületgépészeti szerelvények széles
választéka fogadja a Bercsényi utcán
a Torony-Ép-Gép Kft. üzletébe betérőket. A vállalkozást vezető két fiatal
szakember a víz, gáz, fűtéstechnika
mellett légkondicionálók vásárlásához, és öntözőrendszerek kiépítéséhez
is szakszerű segítséget és megbízható
minőségű kellékeket kínál.
A Bercsényi utcai víztorony mellett
lévő épületgépészeti kereskedelem folyamatosan bővülő kínálata teljes körű
kiszolgálást nyújt a szakembereknek
és a magánvásárlóknak, az ügyvezetők,
Jókai Gyula és Zubor Attila szaktudása
pedig a minőségre, és a megbízhatóságra nyújt garanciát.
A tavaly nyáron megnyitott üzlet fő
profilja az épületgépészet, de öntözéstechnikával is bővítették kínálatukat.
Elsősorban a kisebb kertészetek, hobbikertészetek, kertes családi házak öntö-

A fali és padlóburkolatok nagy szín- és
méretválasztéka mellett különböző stílusú szaniterek, csaptelepek, valamint
zuhanykabinok is a kínálat részét képezik. Óriási szín- és formaválasztékban
kaphatók itt fürdőszoba bútorok, s ma
már laminált padlóért sem kell máshová
menni: a teljes lakás burkolata megvásárolható egy helyen.
A kínálat minden árkategóriában
kiemelkedően gazdag, és a legújabb
trendeket is felvonultatja – tudtuk meg
Páhi Andreától, a családi vállalkozás
egyik tagjától. Andrea azt is elmondta,
hogy az újdonságokról a mestereket is
folyamatosan tájékoztatják, és számukra
mesterkurzusokat is szerveznek.
Aki pedig úgy dönt, hogy saját maga
végzi el a felújítási munkákat, annak
szaktanácsokkal, praktikus megoldásokkal segítenek a megfelelő kiegészítő
elemek megvásárlásában.

A lakásfelújítások befejező szakasza a
festés, tapétázás, amitől önmagában
is látványos eredményt remélhetünk.
Az összkép végül a függönyökkel válik
teljessé. A megújuláshoz szükséges
festékekből és kiegészítőkből az Izsáki
úton lévő Otthon-Kert Barkács Áruházban gazdag kínálatból választhatunk.
A külső hőszigetelő rendszerek, nemesvakolatok, lábazati vakolatok hangsúlyos részét képezik a lakásfelújításoknak, ugyanúgy, mint a belső festés,
mázolás. A Festékcenter Kft. üzlete széles árukínálattal várja a lakásfelújítókat,
ötleteket és kéziszerszámokat is kínálva
a megvalósításhoz.
Az Otthon-Kert Barkács Áruház
2010 óta az Izsáki úton, a korábbinál
nagyobb alapterületen, több parkolóval
rendelkező üzletben fogadja a vásárlókat. Kínálatukban
a kül- és beltéri
festékek
mellett
autózománcok és
ipari festékek is
találhatók. Vállalják
homlokzat-, beltéri
fal- és fára való
festékek színre keverését is.
Bagosi László,
a Festékcenter Kft.
ügyvezetője
lapunknak elmondta,
hogy a két-háromszáz előre kevert

Toronymagas gépész-kínálat

zéséhez kínálnak bevált termékkört, elérhető áron. Az öntözéshez kapcsolódóan

kerti szivattyúk, és kerti tömlők is megtalálhatók a boltban. A fűtéstechnikához

szín mellett további, több tízezer árnyalatot tudnak előállítani.
Fő tevékenységüket kiegészítve a
barkácsolás eszközeit, így kéziszerszámokat, csavarokat, a festéshez, karbantartáshoz szükséges eszközöket is
megtalálják az üzletben a lakásfelújítók.
A Diego üzletlánc franchise tagjaként
az emeleti részen függönyöket, karnisokat, tapétákat, szőnyegeket, laminált
padlókat kínálnak nagy választékban.
Ezzel teljes kiszolgálással állnak az ügyfelek rendelkezésére a felújításokhoz, a
zsákos vakolatoktól a belső terek teljes
kialakításáig.
Az áruházban a kedvező ár-érték
arány mellett színvonalas kiszolgálásra
törekednek, amire a szakképzett munkatársak jelentik a garanciát.

az építkezés kezdetétől a befejezésig
minden szerelvény megvásárolható az
üzletben, amihez az elterjedt és időtálló
ötrétegű csőrendszert kínálják. Komplett
rendszerrel rendelkeznek továbbá padlófűtés és falfűtés kialakításához is.
Igény esetén előzetes árajánlatot,
vagy akár komplett fűtéstervet is készítenek. A vásárlást reális árakkal, mindennapos árubeszerzéssel, a helyszínre
szállítás lehetőségével teszik még kön�nyebbé úgy a magánvásárlóknak, mint a
szakembereknek.
Kizárólag megbízható rendszereket
forgalmaznak, amelyekre a gyártók öttíz év garanciát vállalnak. A forgalomban
lévő csőrendszerek pedig akár házilag is
szerelhetők. A meleg nyárra felkészülve
idén a légkondicionáló berendezések
forgalmazását is megkezdik.

K.G.
Fotó : Ficsór Zoltán
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Ezüstérmes az asztali
tenisz csapat
Nagy csatában ezüstérmet szerzett
a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola a férfi NB I keleti csoportjában. A bajnoki címért a verseny
kezdete óta harcban állt az együttes, az elsőséget végül a DVTK-Volán zsebelte be.
A félegyháziak az idény során
csupán kétszer szenvedtek vereséget, a későbbi győztes DVTK-Volán
mellett a harmadik helyezett Gö-

döllői Egyetemi AC ellen kaptak ki.
Hazai pályán parádézott az együttes, egyedül a Szeged AC II. távozott ponttal Kiskunfélegyházáról.
Az utolsó körben a félegyháziak
az ATSK Szegedet múlták felül
14:4-re. Az ezüstérem elérésében
Korponai Zoltán, Pengő Gábor,
Erdélyi Szabolcs, Varga Károly,
valamint Medjugorac Marko vállalt szerepet.
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Második hely
a sakk diákolimpián
Budapesten rendezték meg az
országos egyéni amatőr sakk diákolimpia döntőjét, ahol kimagasló
eredményt ért el a kiskunfélegyházi Jövő Bajnokai Diák Sport Egyesület sakk szakosztályának női
versenyzője, Gulyás Réka. Réka a
kiskunfélegyházi Darvas Általános
Iskola hetedik osztályos tanulójaként a megyei diákolimpia döntőjét
megnyerve szerzett jogot az országos indulásra. Korosztályában
(L-4) 24 versenyzővel vette fel a
küzdelmet hét fordulóban, kétszer 20 perces játékidővel a svájci
rendszer szabályai szerint, ahol öt
győzelmet ért el és egy vereséget
szenvedett. A bajnokkal döntetlent
játszott, mögötte 5,5 ponttal a

második helyet szerezte meg. Felkészítő sakkoktatók: Lantos Pál,
Rácz István.

Bronzérem a birkózó
diákolimpián
Menetel a futsal csapat
Sikerrel vette az első akadályt a
női futsal NB I rájátszásában az
Astra-Elios Kiskunfélegyházi Bulls.
Az ötgólos előny bizakodásra adhat okot, a párharc visszavágóját
április 24-én, vasárnap 16 órától
a Kész Arénában rendezik meg. A
nyertes a legjobb négy között folytatja.
Hirdetés

Balog Tanya Horgásztó és
Pihenő Park

MEGNYITOTTUNK!

Az év első egyéni versenye!

Időpont: május 7. (szombat)
Gyülekező 6:30 Verseny: 8-14-ig
(Egy bot, egy horog, szabadon
választható horgásznem.)
A dobogósok díjazásban részesülnek!
Információ: 06/30-517-90-53

Címünk: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!

Női Futsal NB I Negyeddöntő
1. mérkőzés 04.09.
DEAC- Astra-Elios Kiskunfélegyházi Bulls (2-5) 2-7
Gólszerzők: Horváth Renáta 10.
p., Kota Gabriella 14. p., ill. Szabó
Boglárka 5. p., 16. p., Nagy Anett
12. p., 27. p., Dikanová Dominika
16. p., Balázs Eszter 19. p., 34. p.,

Pesterzsébeten rendezték meg a
serdülő kötöttfogású diákolimpiát, ahol a félegyházi Szécsényi
Ádám a nehézsúlyúak között lépett szőnyegre. Ádám nagy küzdelem árán a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. A Kiskunfélegyházi Vasas TK tagjai közül

Stecenkó Lili és Varga Bernadett az előző időszakban elért
eredményeik alapján részt vett
a Magyar Birkózó Szövetség háromnapos edzőtáborában. Felkészítők: Ván Jenő, Szabó József,
Kelemen András, Gyöngyösi
Sándor és Gyöngyösi Gergő.

Kiszenvedett győzelem

Továbbra is
első a KHTK
Megőrizte egy pontos előnyét a
bajnokság élén a Kiskunfélegyházi
HTK labdarúgó csapata a megyei
I. osztályban. A félegyháziak április 14-én Kiskunmajsán nyertek. A
KHTK a gyenge tavaszkezdet után
visszatalált a győzelem útjára, zsinórban a harmadik mérkőzésén
győzött. Legközelebb hazai környezetben április 23-án, szombaton 17
órától a harmadik helyezett Kalocsát fogadják.
Bács-Kiskun Megyei I. 16.
ford. 04.14.
Kiskunmajsa FC – Kiskunfélegyházi HTK (0-1) 0-1 Gólszerző: 45. p. Medgyesi László

Fontos mérkőzést nyert meg Kiskőrösön a Kiskunfélegyházi HTK
férfi kézilabda csapata az NB II
dél-keleti csoportjának 18. fordulójában.
A hajrát kivéve gólhátrányban
játszottak a félegyháziak, csupán
hét perccel a lefújás előtt szerezték meg a vezetést. A bajnoki

éllovas Kunszentmárton hasonlóan izgalmas találkozón Makón
győzött (29-28). A KHTK hátránya
továbbra is egy pont az elsőhöz
képest.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet
18. ford. 04.16.
Kiskőrösi KS - Kiskunfélegyházi HTK (13-11) 25-26
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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„Ebattával káromkodni merészlett”
A nyelvhasználat sajátos fajtája a szitkozódás, káromkodás. A magyar nyelv gazdag a
csúnya szavakban, az azonban
koronként változó, hogy mit tekintenek annak, illetve melyik
szitokszó használata terjedt el
szélesebb körben.
Ma már szinte megmosolyogtató,
hogy az 1700-as évek derekán azért
kapott valaki büntetést, mert „ebattával káromkodni merészlett.” Ma
már ez a kifejezés lekerült a nagyon
elítélendő káromkodások listájáról, pedig ha belegondolunk, akkor
az „ebadta” szó eredeti jelentése
tényleg elég pejoratív: ’eb szülöttje’,
’komisz’, ’hitvány’ értelemben volt
használatos.
Bizonyára ma már senki nem
szabna ki büntetést arra a személyre, aki kiejti ezt a szót, de 1746.
szeptember 3-án a városi tanács
törvényszéke elé ezért a bűnért
idézték be Koczka Istvánt. Történt
ugyanis, hogy a vétkest fölbosszantották szolgái, azaz „szolgái ellen föl

háborodván” káromkodásban tört
ki, azt találta mondani, hogy „ebatta”. A tanács először „50 palczakra”,
azaz 50 pálcaütés elszenvedésére
ítélte, de később – figyelembe véve
az olyan enyhítő körülményeket,
mint hogy Koczka bevallotta bűnét,
valamint hogy korábban nem érték
még káromkodáson („ollyan karomlások hozzája nem tapasztaltattak”)
– a büntetést 6 forint megfizetésére
változtatta, amit a delikvens „sine
omni mora”, azaz minden haladék
nélkül köteles volt lefizetni.
Az ügy hátteréről ad némi felvilágosítást a tanácsi jegyzőkönyv
következő bejegyzése, melyben Cserép Lukácsot, Koczka István szolgáját ítélték el, mert „gazdája ellen
támadván [őt] megverte és meg is
vérezte.” A megsebesítés miatt 19
forintot kellett volna fizetnie, a gazdája elleni „föltámadásért és fölháborodásért” pedig eredetileg 50
pálcaütésre büntették, de a bírók figyelembe vették az enyhítő körülményeket (puszta kézzel támadt a gaz-

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt
ebek és gazdájuk egymásra
találását szeretnénk segíteni. Amennyiben a gazda nem
jelentkezik az állatért, az 14
nap elteltével szabadon egy
új gazdához juttatható.
1. Picúr: Kb. 3 éves tacskó jellegű fekete keverék szuka, mellkasán fehér csíkkal, 03.28-án a
Petőfi Lakótelepről került be.
2. Lotti: kb. 1 éves skótjuhász
kutya jellegű keverék szuka,
03.30-án a Móra utcából került be.
3. Cili: Kb. 1,5-2 éves fehér keverék szuka, 03.29-én a Csólyosi
útról került be.
4. Dinamit: kb. féléves barna
szálkásszőrű terrier jellegű keverék kan kölyök, 04.13-án egy
dróttal a menhely kerítéséhez
kikötve találták.
5. Angie: Kb. 5 hónapos vörös színű keverék szuka kölyök,
04.13-án a cipőgyárból került be.

A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők 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 lehet. Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13.00 – 16.30-ig.

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

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

NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10.
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dára, „semmi fegyverkező szerszám
nem volt nála”) és módosították az
ítéletet: „vérbírságként” 6 forintot, a
támadásért pedig 12 forintot kellett
fizetnie.

Az adott esetből látszik, hogy bár
a káromkodás nem esett olyan szigorú elbírálás alá, mint a testi sértés, de a csúnya beszéd is büntetést
vont maga után.
Ónodi Márta

Majális a Parkerdőben

Fergeteges és színes programokkal vár mindenkit május elsején
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a város felújított erdejébe. A reggeli, Kossuth utcai
fúvószenekari ébresztő után az
egész család tartalmasan töltheti
a napot. Lesz májusfaállítás, bemutatkoznak a város művészeti

csoportjai és sportklubjai, 17
órától pedig Takács Nikolas lép
színpadra. A szervezők ezúttal
ingyenes buszjáratról is gondoskodtak, amelyek a Szent János
térről 10, 12, 13 és 15 órakor
indulnak, a Parkerdőből pedig a
Szent János térig 13.30, 15.30 és
18 órakor közlekednek.

Anyakönyvi hírek

Konfár Norbert, Pintér Mónika – Kis Tamás, Kis
Andrea – Timár Péter
Meghaltak: Szondi Sándor, Kürti Péter Pálné Fejér Veronika, Balaton Jánosné Hodászi
Erzsébet, dr. Ficsór Mária, Varga Józsefné
Horváth Anna, Fekete Istvánné Csáki Mária,
Eszenyi Katalin, Kocsis László, Páli József,
Kiss Béláné Visi Bernadett Mária – Kiskunfélegyháza, Svendor István Ferencné Miklovits
Zsuzsánna Mária – Kecskemét, Szénási Pál
– Orgovány, Szabó László – Szegvár, Horváth
Lászlóné Sutka Valéria – Bugac

Újszülöttek: Rácz Bence József (anyja neve:
Tóth Adrienn), Kovács Dávid (Kiss Regina),
Patai Máté Zsolt (Patai Emília), Ambrus Péter
Zsolt (Krizsán Tünde Mária), Salamon Vivien
(Luczás Melinda Rozália), Nagy Noémi (Primusz Edit), Balla Adrienn (Vincze Ildikó), Ipacs
Laura (Palotás Mónika)
Házasságot kötöttek: Fekete Mónika - Fisz
Ferenc István, Zahorecz Mária - Egri László,
Dobos Anita - Fekete István, Györgyi Anett –

Hirdetés

TAVASZKÖSZÖNTŐ AKCIÓ!
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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, DVDíró, fehér szín,15,6” LED kij. 2 év garancia, br. ár: 125.990 Ft + ajándék egér!
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ÚJ TABLET! Lenovo A7-10F, 4 magos, 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 SD MICRO KÁRTYA:
4.290 Ft helyett CSAK 3.290 Ft/db!

