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Végre Félegyházán is méltósága lehet az utolsó búcsúnak

Megújul számos útszakasz, további mintegy száz lámpával fejlő-
dik a közvilágítás, csaknem 130 millió forint önkormányzati for-
rásból megépül az Alsótemetőben az új ravatalozó. Egyebek mel-
lett ezek a fejlesztések szerepelnek Félegyháza város 2017 évi 
költségvetésében, amit lapunk nyomdába kerülésével egy időben 
fogadott el a képviselő-testület. 

A mintegy 6 milliárd forintos költ-
ségvetésből a közintézmények 
működtetése és a városüzemelte-
téssel összefüggő kiadások mel-
lett jut pályázati önerőre és az itt 
élők komfortérzetét növelő beru-
házásokra is. De olyan mellőzhe-
tő, mégis minden félegyházi és a 
városba látogató örömét szolgáló 
célra is költ az önkormányzat, mint 
például a virágosítás. Idén soha 

nem látott számban kerül virág a 
belváros és a városrészek közte-
rületeire: a főkertész koncepciója 
alapján tavasszal – a muskátlikon 
felül – mintegy 18 ezer növényt te-
lepítenek ki a KVI szakemberei.

A polgármesteri program két 
sarkalatos pontja, az útfejleszté-
sek és a városhoz méltó ravata-
lozó megépítése foglalja keretbe 
a város 2017. évi költségvetését. 

Mindkét fejlesztés több évtizedes 
lakossági igényt elégít ki.

A gyászolók, a hozzátartózok 
régi panasza Félegyházán, hogy 
a szeretteiktől vett végső búcsút 
beárnyékolja az Alsótemető rava-
talozójának állapota. Sokszor lehet 
hallani érvként: a térség legkisebb 
falujában is méltóbb körülmények 
között búcsúztatják a halottakat, 
mint itt. Egy, a témában rendezett 
lakossági fórumon Csányi József 
polgármester így fogalmazott: a 
város tartozik azzal lakóinak, hogy 
megteremti az utolsó búcsú méltó-
ságának feltételeit. Nos, úgy tűnik, 
hogy ez idén ősztől teljesül.

A beruházás előkészítése már 

korábban megkezdődött, és egy 
tudatos koncepció mentén jutott 
el a mostani kivitelezési fázisig. 
Mivel a jelenleg ravatalozóként 
működő épület elhelyezkedése és 
mérete sem alkalmas arra, hogy a 
kor szakmai elvárásai és a lakos-
ság igénye szerinti épületnek adjon 
helyet, először területet vásárolt 
az önkormányzat, majd megkezdő-
dött a tervezés. A végső koncepció 
többkörös, a lakossággal és a szak-
emberekkel folytatott egyeztetések 
során forrt ki. Két ravatalozóhelyi-
ség lesz, az egyik a kisebb, családi-
as, a másik a nagyobb szertartások 
megtartására alkalmas. 

 Folytatás a 2. oldalon!



2017. február 10.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK2

Folytatás az 1. oldalról!

A tervezésnél figyelembe vették a 
környékben élők kérését is, misze-
rint a látvány és a működés ne za-
varja az ő mindennapjaikat. A vár-
hatóan ősszel elkészülő beruházás 
az Alsótemető fejlesztésének csak 

az első üteme. A tervek szerint jö-
vőre tovább folytatódik a mintegy 
fél évszázados hiányosságok fel-
számolása a ravatalozóig vezető 
zúzalékos út aszfaltozásával, a te-
mető körbekerítésével, és a belső 
utak rendbetételével. A fejleszté-
sekből nem marad ki a Felsőteme-

tő sem, ahol a ravatalozó korszerű-
sítését tervezi a városvezetés.

A főbb gyűjtőutak szisztemati-
kus megújítása idén többek között 
a Dessewffy utca Bercsényi-Kaff-
ka Margit közötti, gyakorlatilag az 
egész Kossuth várost érintő szaka-
szának 125 millió forintos költség-

vetésű, és a Kiskun utca Sólyom és 
Sas utca közötti részének 36 millió 
forintot felemésztő újjászületésé-
vel folytatódik. A tavaly megkezdett 
lendület a Csólyosi úton sem lassul 
le: 2017-ben újabb egy kilométeres 
szakaszon folytatódik, és megkez-
dődik a Molnártelepi út felújításának 
előkészítése is. Az ígéretek szerint a 
bővítési területet ingyen megkapja 
a város a MÁV-tól, az ott lévő köz-
művek áthelyezésére pedig 20 millió 
forintot irányzott elő az önkormány-
zat. Folytatódik a strand felújítása 
is, többek között parkosítással és 
térkövezéssel szépül tovább a régi, 
megkopott népszerűségéből az el-
múlt évek fejlesztései nyomán mind 
többet visszahódító létesítmény. Új 
járdák és parkolók épülnek többek 
között a Dózsa György utcai és a 
Petőfi lakótelepen, a Móravárosban 
szilárd burkolatot kap a teniszpálya 
és a szociális otthon közötti útsza-
kasz, míg a Bikahegyben a Kökény 
utca kap aszfaltburkolatot.

Mindez azonban csak ízelítő 
Kiskunfélegyháza város 2017. évi 
költségvetéséből, amelyről részle-
tesebben következő lapszámunk-
ban olvashatnak.

A külterületi utak fejlesztését, karbantartását 
tűzte ki célul az önkormányzat. A Csólyosi út asz-
faltozására, és a külterületi utakat karban tartó 
új munkagép beszerzésére nyújt be pályázatot az 
önkormányzat. Erről január 31-ei, rendkívüli ülé-
sén döntött a képviselő-testület. Sikeres pályázat 
esetén a Csólyosi út és az északi elkerülő közötti 
szakasz kaphat szilárd burkolatot. Az új erőgép – 
korszerű kiegészítő felszerelésekkel – Félegyháza 
550 kilométeres külterületi földútjainak karban-
tartását szolgálhatja. A város a célok megvaló-
sítására több mint 100 millió forintot igényel a 
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett 
pályázaton.

Kitüntették Balla Lászlót
A Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokoza-
tával tüntette ki Balla László alpolgár-
mestert dr. Túrós András, az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke. Az elismerő 
oklevelet és érmet január 31-én adta át a 
városházán dr. Fekecs Dénes, az OPSZ el-
nökhelyettese, a Bács-Kiskun Megyei Pol-
gárőr Szervezetek Szövetségének elnöke.

– Akkor működik jól egy polgárőr szervezet, 
ha a rendőrséggel és az önkormányzattal 
összhangban tudja végezni munkáját. Ez 
Kiskunfélegyházán példaértékűen alakult 
az elmúlt években. Az önkormányzat ere-

jéhez mérten minden anyagi és erkölcsi 
támogatást megad önkénteseinknek ahhoz, 
hogy felelősen tudják végezni munkájukat. 
Ezt elismerve érdemelte ki a közelmúltban 
Kiskunfélegyháza a Polgárőr Város címet. 
És ezt kívánjuk méltányolni ezzel a kitün-
tetéssel is – mondta el dr. Fekecs Dénes a 
kitüntetés átadásakor.

Balla László megköszönte az elismerést és 
elmondta, hogy a polgárőrök munkáját akkor 
is nagyra becsülte, amikor még nem városi 
vezetőként dolgozott. Alpolgármesterként 
pedig már konkrétan tapasztalja, hogy mit 
tesznek a polgárőrök a város közbiztonsá-

gának javításáért, milyen 
komoly segítséget nyújta-
nak a városi rendezvények 
biztosításában. Éppen 
ezért saját eszközeivel a 
továbbiakban is igyekszik 
mindenben segítséget 
nyújtani.

A feltételek javításának 
egy fontos állomása lesz az 
is, hogy a volt Vasas pályán 
megépülhet a polgárőrök 
székháza, ahol megfelelő 
körülmények között szer-
vezhetik mindennapi mun-
kájukat, és járműveiket is 
elhelyezhetik – tette hozzá. 

A külterületi 
utak fejlesztése 

a cél

Végre Félegyházán is méltósága lehet az utolsó búcsúnak
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Tisztelt
Olvasóink!
Szeretnénk tovább javítani a Fé-
legyházi Közlöny terjesztésének 
színvonalát, amiben számítunk 
az Önök segítségére! Ameny-
nyiben tudomásuk van olyan 
utcákról, épületekről, lakókö-
zösségekről, ahová nem jut el 
a lap, esetleg a terjesztő nem a 
postaládába kézbesíti az Önök 
Közlönyét, úgy kérjük, jelezzék 
azt nekünk a pontos cím meg-
adásával, az info@felegyhazi-
kozlony.hu e-mail-címen, vagy a 
20/488-2812-es telefonszámon!

A napokban lezárul a rendelések átköltözése az új szakrendelő 
épületébe a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telep-
helyén. Dr. Körtvélyessy András igazgató kérdésünkre elmond-
ta, hogy a miközben a járóbeteg szakrendelések költöztetése 
és berendezkedése új, immár végleges helyükön javában tart, a 
szakemberek azon a szoftverfejlesztésen dolgoznak, amely az 
új röntgenberendezést teszi majd kompatibilissé a kórház saját 
rendszerével. 

Az igazgató azt reméli, hogy – a 
szükséges engedélyek beszerzését 
követően – február közepe-vége 

tájékán meg tudják nyitni az új lé-
tesítményt a város és kistérsége 
betegei előtt, beleértve a röntgent 

is. Ez alól csupán az egynapos se-
bészet lesz kivétel, aminek a be-
indítására egy kicsivel többet kell 
várnia a félegyháziaknak.

A költözés ideje alatt is számí-
tanak a betegek megértésére és 
türelmére. A főigazgató arra kér 
mindenkit, hogy a felkeresni kívánt 
szakrendelés aktuális helyéről tá-
jékozódjon az új épület portáján, 
vagy az új főbejáratra kifüggesz-
tett, naponta frissített térképen.

Végleges 
helyükön 

a szakrendelések

Szentmise 
a városért

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án a váro-
sért mutattak be szentmisét az Ótemplomban. A szertartást dr. 
Rónaszéki Gábor plébános celebráltra. A hagyományoknak meg-
felelően ezen a napon a város elöljáróival közösen kérték Isten 
áldását Félegyházára és lakóira.

Mária Terézia királynő 1774. 
február 4-én írta alá Félegyháza 

mezővárosi oklevelét. Ezt köve-
tően az akkori plébános, Bene-

dek Ágoston azzal a javaslattal 
élt, hogy a város elöljárói ezen 
a napon, Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony ünnepén imádkoz-
zanak a városért, gyújtsanak 
gyertyát. A plébánost később 
elhelyezték, így a szép kezdemé-
nyezés elhalt.

Ezt követően 1808-ban Balogh 
István plébános felelevenítette ezt 
a hagyományt, de csak pár eszten-
deig élt újra a szokás. Hosszú idő 
eltelte után, 2003-ban Talapka 
István apát-plébános kezdemé-
nyezésére újra él ez a hagyomány 
Félegyházán.

RÉSZLETFIZETÉS 
ÉS CSEREAKCIÓ! 

AUTOMATA MOSÓGÉP
62.999 FT HELYETT 

56.999 FT 
A HIRDETÉS 

FELMUTATÓJÁNAK!
MŰSZAKI ÁRUHÁZ 

SZEGEDI ÚT 48. 
76/459-275

vpsz48@gmail.com
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A Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat éves beszámolóját elfogad-
ta a január 31-ei közgyűlés. Kiss Kálmán elnök arról is beszámolt, 
hogy a csatornázás befejezését követően – az olcsóbb kivitelezés-
nek köszönhetően – több mint 200 millió forintot fizetnek vissza a 
lakosságnak, illetve a helyi vállalkozásoknak. A túlfizetések visz-
szautalása a háztartások részére már lassan a végéhez közeledik. 
Május végéig a cégekkel, vállalkozásokkal is elszámolnak.

Az elnök arról is szólt, hogy min-
denkit levélben értesítettek a visz-
szafizetés mértékéről, és arról, 
hogy pontosan töltsék ki az adat-
lapokat. Mintegy ötvenen nem 
vették át az értesítést (valószínű 
a külföldön, vagy más településen 
tartózkodók). Várják az ő jelent-

kezésüket is, éppúgy, mint azokét, 
akik hibásan töltötték ki a vissza-
igazolást. Telefonon is részletes 
felvilágosítást nyújtanak minden 
érdeklődőnek, de a hibátlan kitöl-
tés érdekében azt javasolják, hogy 
ügyfélfogadási időben személye-
sen keressék meg munkatársukat. 

Visszautalják a túlfizetést

Palásti Gábor emlékére
Fájdalom ült a szívünkre, amikor 
meghallottuk, hogy a nagy mes-
teremberek gárdájának létszáma 
ismét csökkent. 

2017. január 31-én Palásti Gá-
bor is itthagyott bennünket. 

A jelen idő nem az számunkra, 
mint ami a közelmúltban volt.

„Nincs napkelte kettő ugyanaz,
mert minden csönd más – 
minden könny vigasz.”

Istenem, hát ennyi? – Születünk, 
játszunk, gürcölünk, az örömök 
és bánatok útját járjuk, alkotunk, 
próbálunk adni, de jön a betegség 
– s a halál… 

El kell köszönnünk valakitől, aki 
része volt a félegyháziak életének, 
alapítványunk életének.

Palásti Gábor, a sportos, mindig 
mosolygós, jó humorú kőfaragó 
mester értékes életet élt. Élete 
értelme volt az is, hogy sok-sok 
család gyászát átérezve – szinte 
észrevétlenül – segítette tanácsa-
ival. 

Nemcsak érzelmi értelemben, 
hanem tudatosan, ha szabad így 
mondanunk, életformaként. Rend-
kívüli adottsága volt a kapcsolat-
teremtésre, szuggesztív egyéni-
ségével sok-sok ember tiszteletét 
vívta ki. A tanulóévekkel együtt a 
mintegy 50 év alatt a szakma ki-
válóságai közé tartozott, akit min-
dig vonzott a művészet is. 

Elévülhetetlen érdemeket szer-
zett a köztéri szobrászat terüle-
tén is. Számos neves szobrásszal 
dolgozott együtt a Kárpát-me-
dencében az emléktáblák készí-
tésétől a monumentális szobrok 
posztamenseinek megálmodása 
és elkészítése kapcsán. A teljes-
ség igénye nélkül: Pálffy Gusz-
táv, Szemők Zsuzsanna, Máté 
István és Lantos Györgyi, Tóth 
Béla, Tóth Dávid, Mihály Gá-
bor, dr. Csíky László, Markolt 
György, Makk József.

A mecenatúra szép példája is 
volt Palásti Gábor. Kevés olyan fé-
legyházi intézmény, civil szervezet 
van, amelyek kérését ne teljesítette 
volna, mindezt alázattal, szerényen. 

2012-ben Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete „Petőfi Emlékérem” 
kitüntető címmel ismerte el több 
évtizedes értékmegőrző, szakmai 
munkáját. 

De nyomot hagyott a szeretett vá-
roson kívül is. Munkái Kecskeméttől 
Szentesig, Kárpátaljától, Korondon 
át Segesvár és Fehéregyházáig, a 
Felvidéken és Nyugat-Magyarorszá-
gon is őrzik emlékét. 

Fájdalmunk és némaságunk az 
ürességből táplálkozik. Abból az 
űrből, amit hagyott maga után. 

Kedves Gábor! – így talán sze-
mélyesebb – Nyílt és pontos be-
széd voltál, most pedig nekünk 
csönd és titokzatosság. 

Hová tűnik el jóságod, tudásod, 
az emberek iránti empátiád, hová 
tűnnek el a művészetről, a szépről 
vallott elgondolásaid? Talán egy-
szer majd megtudjuk a választ. 

Sokunknak szóló végrendele-
ted, életed legfontosabb tanulsága 
talán az, hogy meg kell becsülnünk 
mindazokat, akikkel együtt járunk 
az úton. Figyelnünk kell egymásra. 

Mondanád: menjetek a jó úton, 
süssön rátok a nap. Sokak nevé-
ben köszönjük, hogy Családod 
mellett a mesterséged, a művé-
szet iránti múlhatatlan szereteted 
végigkísérte életed. 

Pilinszky János gondolatával 
búcsúzunk: 

„… mindaz mi elmúlt, halhatat-
lan…”

Felejthetetlen emléked sokan 
megőrizzük, legyen áldott emléked! 

A Magyar Kultúráért  
Határok Nélkül 2001  

Alapítvány
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Az elmúlt évekhez képest jóval hidegebbnek bizonyult az idei tél, 
ami a fűtésszámlákon is nyomot hagy. A nem várt plusz költséget 
többségében spórolással gazdálkodták ki a félegyházi lakosok – 
derül ki körkérdésünkből, amelyben arról faggattuk olvasóinkat, 
hogy hogyan érintette a rendkívüli hideg a családi kasszát.

Mucsi Sándorné (81): – Érzé-
kenyen érintett a hideg, a napok-
ban 42 ezer forintos gázszámlát 
fizettem be. Nagyon sok volt a 
rezsiköltség, főleg annak fényé-
ben, hogy decemberben is 36 ezer 

forintos gázcsekket kaptam. Ez a 
két hónap megterhelte a kasszát, 
de – ha nehézségek árán is – ki-
gazdálkodtam. Spóroltam a fűté-
sen, ahogy csak tudtam, örülök a 
javuló időjárásnak. Régi szolgálati 
lakásban élek, az épületre és a fű-
tésre ráférne a korszerűsítés.

Madarász László (64): – Nem 
szoktam a fűtéssel spórolni, be-
tegségem miatt keringési zava-
raim vannak, így erőteljesen kell 
fűtenem, 25-26 fokot tartok egy-
szobás lakásban. Átalánydíjat fize-
tek, egyedi mérős távfűtésem van, 
tavaly is rá kellett pluszban fizet-
nem. Véleményen szerint nem volt 
rendkívüli hideg, gyerekkoromban 

ugyanilyen fagyok voltak. Az elmúlt 
évekhez képest tűnt váratlannak a 
mostani hőmérséklet. Panelprog-
ramos lakásban élek, a szigetelés 
és az új nyílászárók csökkentették 
a rezsimet. Hozzávetőlegesen any-
nyit fizettem, mintha kétszobás la-
kásban spóroltam volna.

Benkő Imréné (77): – Gázkon-
vektoros fűtés van a lakásomban, 
átalánydíjat fizetek. Többet fűtöt-
tem, mint az elmúlt években, de 

pontosan majd csak a május végi 
elszámolásnál tudom meg, hogy 
mennyivel. Mindenesetre arra 
készülök, hogy rá kell még fizet-
nem. Nem fűtök minden helyisé-
get, egyedül élek három szobás 
téglaépítésű régebbi lakásban. 
Egy szobát fűtök, a másikban tar-
talékláng ég, az utolsóban nem 
kapcsolom be a konvektort. Maga-
sabb a rezsim, mint az átlagnak, 
spórolok, ahol csak tudok.

KÖRKÉRDÉS: Mennyit költött fűtésre?

Zámbó Jimmy Emlékkoncert
Március 3-án, pénteken 18 órakor 
rendezik meg Kiskunmajsán, a 
Konecsni György Kulturális Köz-
pontban (6120 Kiskunmajsa Hő-
sök tere 6.) a népszerű énekes, 
Zámbó Jimmy Emlékkoncertjét. 

Ez az első rendezvény, amelyet 
nem csak Csepelen tartanak. A 
Hatos Csatorna tévéfelvételt készít 
az előadásról. További információ 
kérhető a 06-30-651-6527-es tele-
fonszámon. 

Álomszerű képek 

A Bucsu Alinda festményeiből rendezett kiállítás még febru-
ár 27-éig megtekinthető a Szakmaközi Művelődési Házban. A 
megnyitón a Yenisei együttes muzsikált, a félegyházi alkotó 
műveit Zsirmik István ajánlotta a közönség figyelmébe, aki 
szerint álomszerű hangulatot árasztanak a képek. 

A Móra Gimnázium öt végzős 
osztályának tanulóira tűzték fel 
a kék szalagot február 3-án, a 
városi sportcsarnokban, amely 
azt is jelenti, hogy az érettségire 
készülő diákokat három hónap 
választja el a nagybetűs élettől.

A szalagozó ünnepség a középis-
kolások jelentős eseménye, mely a 
közelgő ballagást jelzi. Rosta Fe-
renc, a Móra Gimnázium igazgatója 
kedves szavaival utalt arra az élete-
seményre, amely előtt állva a szülők 
a kegyetlen, kérlelhetetlen idő roha-
nását tapasztalhatják meg, és tuda-
tosulhat bennük, hogy gyermekük 
felnőtt lett.

– Használjátok fel ezt a három hó-
napot hasznosan és jól, hogy szilár-

dabban lépdelhessetek az álmaitok 
felé vezető lépcsőn – mondta útra-
valóul az igazgató a végzősöknek.

Az ünnepségen Csányi József 
polgármester, és dr. Kása Zsu-
zsanna, a Kecskeméti Tankerületi 
Központ szaktanácsadója, valamint 
a tantestület nyugalmazott és jelen-
legi tagjai is jelen voltak.

A szalagtűzést követően az ün-
nepi műsor részeként a 11. évfo-
lyamos diákok vidám műsora, azt 
követően pedig a tradicionális ke-
ringők következtek. A bécsi kerin-
gőt 40 pár táncolta el, az angolke-
ringőt pedig, ahol a hölgyek karján 
kék kendő képviselte a gimnázium 
színét, 50 pár közreműködésével 
mutatták be.

Kék szalag a Mórásokon
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A díj azoknak a munkatársaknak 
ítélhető oda, akik az adott évben 
kiemelkedően magas színvonalon 
végezték munkájukat, segítették 
új munkatársaik beilleszkedését, 
folyamatosan fejlődtek, képezték 
önmagukat és munkatársaikat is. 
Rőfi Géza 2007 óta dolgozik vál-

lalatunknál elektronikai műsze-
részként. A műszerész feladatokat 
lelkiismeretesen és nagy szakér-
telemmel végzi, emellett a villa-
mosipar szinte minden területén 
rendelkezik ismeretekkel. Ebből 
adódóan számos, feladatkörén túl-
mutató problémát is megold. Aktí-

van részt vesz a gépfelújításokhoz 
kapcsolódó munkák minden egyes 
fázisában, az elektromos szekrény 
építésétől a vezérlőprogram írásá-
ig, foglalkozik a régi korszerűtlen 
részegységek kiváltásával, azok 
géphez illesztésével, valamint je-
lentős részt vállal az új fejleszté-

sű gyártást segítő célkészülékek 
megalkotásában. Rendkívül nyitott 
az új technológiák felé, szabadide-
jében sok más tevékenység mellett 
foglalkozik a PLC programozással 
– nyilatkozta a kitüntetett munka-
társról Alter Róbertné vezérigaz-
gató.

Géza megtisztelőnek érezte az 
újabb kitüntető címet, de – mint 
mondta – „ő csak teszi a dolgát, és 
örül annak, ha minden működik. 
Megjavítja a gépeket, hogy folya-
matos legyen a termelés.”

– Bár nem tartozik a munkakö-
römhöz az ügyeleti munka, de azt 
is gyakran  bevállalom. Egyszerűen 
szeretek dolgozni. Egyedül persze 
nem tudok mindent megoldani, de 
szerencsére a kollégáim nagyon 
sokat segítenek. Az tetszik a mun-
kámban, hogy meg tudok valósíta-
ni valamit, ami utána hosszú időn 
keresztül üzemképessé válik, ami-
vel segíthetem a termelést – tette 
hozzá szerényen.

A Kunplast idei évzáró rendez-
vényén Kunplast Aranygyűrűt ve-
hetett át: Ács Zoltán, Farkas Ró-
bert, Jaksa János és Papp Lajos. 
Az „Év Menedzsere”-díjat Horváth 
Péter humánpolitikai csoportve-
zető vehette át.

A sör fővárosában, Prágában 
megrendezett sörfesztiválon 
nyert aranyérmet Tóth Miklós 
sörfőző, a kiskunfélegyházi 
műhelyében készült Szalonka 
grozdiskie nevet viselő itallal. 
A különleges füstös búzasör 
receptjének ötletgazdája a 
kecskeméti Bimbó Tamás volt. 
Sörkülönlegességüket 15 or-
szág 65 sörével összehason-
lítva sorolta a legjobbak közé 
a szakértő zsűri.

– 2004-ben, családom mű-
helyében, a Bäder Sörfőzdében 
ismerkedtem meg a sörfőzés 
fortélyaival. Akkoriban arra kon-
centráltam, hogy elsajátítsam a 
mesterség minden csínját-bínját. 
Mások voltak akkor az igények, a 
fogyasztási szokások. Csak egy-
fajta sört készítettünk. De arra 
jó volt ez az időszak, hogy meg-
tanuljam a mesterséget. Ezt kö-
vetően lépésről lépésre nyílt ki a 
világ előttem, és kiderült, hogy 
másképpen is lehet csinálni. Ér-
zékelhetővé vált, hogy változik 
a kereslet, igény van a minőségi 
kézműves sörökre. Sokat kísérle-
teztünk, újabb és újabb ízvilágú 
italokkal jelentünk meg a piacon. 
Szerencsére a fogadtatás is jó 
volt. A mi szakmánk most éli meg 
azt a pozitív változást, amit a bo-

rászok ezelőtt 10 évvel már meg-
tapasztaltak, vagyis, hogy egyre 
értékesebb az emberek számára 
a kisüzemi, kézműves termék. 
Szeretik tudni, hogy hol, és mi-
ként készül, ki a sörfőző mester, 
örömmel veszik a természetes 
anyagok felhasználását. A nagy 
sörgyárakkal szemben előnyünk, 
hogy változatosabb a kínálatunk, 
rugalmasan tudunk igazodni az 
igényekhez – mondta el az arany-
érmes sör gyártója, Tóth Miklós.

– Mekkora az igény a kézmű-

ves sörökre? Hol tudják értéke-
síteni?  

– Jelenleg már az ország 60 
százalékában jelen vagyunk. Söre-
inket szívesen fogadják Zalaeger-
szegen, Pécsen, Veszprémben, 
Győrben éppúgy, mint Békéscsa-
bán. Megrendelőink az erre sza-
kosodott üzletek, a romkocsmák 
és számos rangos vendéglátóhely.

– Prágában aranyérmet nyert 
a füstös búzasör. A büszkesé-
gen kívül mit jelent ez az elis-
merés?

– Fontos számunkra a piac visz-
szajelzése, de egy ilyen nemzet-
közi megmérettetés legalább any-
nyira lényeges. Hiszen itt a legjobb 
szakemberek alkottak véleményt 
a kezünk munkájáról. Emellett a 
versenyen, szakmai találkozón 
nagyon sok tapasztalatot, ötletet 
tudunk összegyűjteni, és a rangos 
díj megerősít bennünket arról, 
hogy jó úton járunk.

– Tóth Miklós sörfőző mes-
ter nem ismeretlen a városban. 
Egyik fő kezdeményezője, szer-
vezője volt a Félegyházi Sör-
fesztiválnak. Idén is szerepel a 
tervei között ez a program?

– A Rocktárral közösen ismét 
fesztiválra várjuk a városlakókat 
és az ide látogatókat. Hasznosítva 
az eddigi tapasztalatokat, új hely-
színt választottunk. A főutcán, a 
Rocktár környezetében épülnek 
fel a sörsátrak és a szórakoztató 
programok színpadja, így rossz 
időjárás esetén fedett tereket is 
tudunk biztosítani a programok-
hoz, a beszélgetéshez, sörözés-
hez. Kézműves sörökből is lé-
nyegesen gazdagabb választékot 
fogunk kínálni.

Aranyérmes füstös búzasör

Az „Év mestere” 
Rőfi Géza
A Kunplast-Karsai Zrt. kiskunfélegyházi üzemében 
az elmúlt évet értékelő összejöveteleken kitüntető 
címekkel, jutalommal és elismerő oklevelekkel kö-
szönik meg a legjobb teljesítményt nyújtó dolgozók 
munkáját. A legrangosabb díj az aranygyűrű, amely-
nek adományozásáról a holding vezérkara és szak-
értői döntenek. Az „Év mestere” címet viszont az 
érdemli ki, akit a munkahelyi közösségek terjeszte-
nek fel. Rőfi Géza már birtokosa az aranygyűrűnek, 
viszont a gyár kollektívája úgy gondolta, hogy segí-
tőkészsége, szakértelme okán idén az „Év mestere” 
kitüntetésre is őt javasolják.
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Képzeletbeli stafétánk Bazsó 
Rita, az Univer marketingveze-
tőjének kezéből Csőke Szilviá-
hoz vándorolt tovább annak a 
mérhetetlen erőnek a forrását 
keresve, amelyet a sérült gyer-
mekek tanítására, nevelésére 
fordít a félegyházi pedagógus.

Szilvia tősgyökeres félegyházi-
ként nőtt fel, majd a Móra Ferenc 
Gimnáziumban szerzett érettsé-
gi után szinte azonnal külföldre 
hajtotta a kalandvágy és a kíván-
csiság. Egy évig bébiszitterként 
dolgozott Németországban, majd 
hazajött. Addigra azonban végér-
vényesen „megfertőzte” a gyere-
kekkel való foglalkozás.

Szilvia magával ragadó lendület-
tel és lelkesedéssel beszél pályá-
járól, aminek sorsszerűségét nem 
lehet nem észrevenni. 1993 szep-
temberében óraadóként kezdett já-
tékos német nyelvi foglalkozásokat 
tartani a Kossuthvárosi óvodában, 
amiből alig néhány hét elteltével 
képesítés nélküli óvónői állás, majd 
főiskola és diploma lett. Csőke Szil-
via pedig azon szerencsések közé 
sorolhatta magát, akik hivatásukra 
leltek. Ahogy ő fogalmaz: a gyerekek 
egyszerűen elvarázsolták, minden 
napot igazi élményként élt meg. S 
bár két év után megszűnt az állás-
hely amit betöltött, hamarosan a 
Móravárosi Óvodában folytathatta a 
munkát. A gyerekekhez vezető utak 
közül különösen közel álltak hozzá 
a mozgással kombinálható formák, 
a játékos gyermektornát sikeresen 
alkalmazta fejlesztési, felzárkózta-
tó módszerként. 

Az, hogy közvetlen munkatársá-
val hasonló nevelési és pedagógiai 

elveket vallottak, hogy mindketten 
őszinte, szeretetteljes elfogadás-
sal fordultak a „más” gyerekek 
felé, különösen hatékonnyá tette a 
párost a magatartási, vagy tanulá-
si nehézségekkel küzdő, esetleg hi-
peraktív gyermekek fejlesztésére. 

– Autodidakta módon próbál-
tuk keresni a hozzájuk vezető utat, 
több-kevesebb sikerrel. Egy idő 
után azonban már nem értem be 
ezzel, felismertem, hogy speciális 
tudásra és szakmai eszköztárra 
van szükség a valódi segítséghez. 

Ezért elvégeztem az ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai 
Kar gyógypedagógus–pszichopeda-
gógia tanári szakát – meséli Szilvia.

Alig néhány hónapos gyógype-
dagógus hallgatóként a Százszor-
szép Óvoda sérült gyermekek cso-
portjába került. Nehéz, szakmai és 
emberi kihívásokkal teljes időszak 
volt ez, ugyanakkor kiváló előké-
szítése a következő lépésnek, ami-
kor 2004-ben lehetőséget kapott a 
sérült csoport szakmai program-
jának kidolgozására. A munkát a 

gyerekek képességek szerinti meg-
osztásával kezdte, ő maga pedig 
a gyengébben sérült gyermekek 
csoportjának élére állt. A nulláról 
építették fel a később nagyszerű 
eredményeket elért csoportot.

A gyógypedagógiai diploma 
megszerzését követően újabb 
szakmai kihívások vártak Szilviá-
ra. Máig ő gondoskodik a Félegy-
háza óvodáiban integráltan ne-
velhető speciális nevelési igényű 
gyermekek kognitív és mozgásfej-
lesztéséről, a rehabilitációs és ha-
bilitációs órák megtartásáról, így 
rengeteg gyermeknek tud segíteni 
képességei fejlesztésében, kibon-
takoztatásában. 2011 óta tagintéz-
mény-vezető, 2012-ben gyógytest-
nevelői szakvizsgát tett, és az ott 
megszerzett ismereteit ugyancsak 
a félegyházi gyerekek hasznára 
kamatoztatja. Mindemellett saját 
kiscsoportját terelgeti nagy-nagy 
szeretettel, és részt vesz a peda-
gógusok minősítési és tanfelügye-
leti eljárásainak lebonyolításában, 
véleményezésében is.

A sors iróniája, hogy Szilviának 
és férjének erőfeszítéseik ellenére 
sem tartogatott a sors saját gyer-
meket. Ez a nagyszerű asszony 
azonban képes volt veszteségét 
olyan erőforrássá transzformálni, 
amely kiapadhatatlanul táplálja a 
sérült gyerekek iránti elkötelező-
dését és segíteni akarását. Sokan 
melegszenek ennek az önzetlen-
ségnek a melegénél. 

Csőke Szilvia Baloghné Dévai 
Katalinnak adja át a stafétát, aki-
től a mézeskalács-készítés rejtel-
meire várunk választ.

 Tóth Timea

S
TA

FÉ
TA Egy asszony, ha szeret

Reneszánszát éli a lakodalom
Jegygyűrű, menyasszonyi ruha, vőfély, vagy ceremóniamester, jó 
helyszín, szép dekoráció, kitűnő zenekar, fotós, videós és fino-
mabbnál finomabb ételek, torták. Felsorolni is nehéz lenne, hogy 
mi minden kell még ahhoz, hogy mindenki számára szép és em-
lékezetes legyen az esküvő, az a nap, amikor két szerelmes fiatal 
kimondja a boldogító igent. 

Mindezek kiválasztásában, előte-
remtésében nyújt segítséget Fé-
legyházán Csikósné Fehér Irén, 
aki február 5-én már nyolcadik al-
kalommal rendezte meg az Esküvői 
Kiállítást és Valentin-napi vásárt. A 
rendezvényszervező lelkesedését 
élteti, hogy évről évre egyre több fi-
atal pár érdeklődik a szolgáltatások 
iránt, de a kiállítást kiegészítő mű-
sorok is sok érdeklődőt vonzanak. 
A rendezvény idei sikerét jelzi az is, 
hogy mintegy 50 pár regisztráltatta 
házasságkötési szándékát.

– Reneszánszát éli a lakodalom. 
Élvezik a fiatalok, és egyre igénye-
sebbek. Nagy a változás ezen a 
területen. A hagyományos, sátras 
lakodalmak kezdenek kimenni a 
divatból. A legtöbben elegánsabb-
ra veszik a figurát. A dekorációban 
új trendek vannak kialakulóban, a 
vőfélyek mellett megjelentek a ce-
remóniamesterek, nagyon sokan a 
városháza helyett egy külső, álta-
luk szeretett helyen mondják ki az 
igent az anyakönyvvezető előtt. – 
Mi azt szeretnénk elérni a kiállítás-

sal – sok vállalkozó és szolgáltató 
közreműködésével –, hogy mind-
ezt igényeik és kedvük szerint te-
hessék – összegezte az elmúlt évek 
tapasztalatait Csikósné Fehér Irén.

Gyökér Georgina és dr. Nagy 
István egyike volt azoknak a pá-
roknak, akik idén kötnek házas-
ságot, és végigjárták a kiállítást, 
megnézték a bemutatókat.

– Minden változó szokás mellett 
mi hagyományos esküvőt terve-
zünk, ahol vőfély irányítja a cere-
móniát. Én pécsi vagyok, a vőle-
gényem félegyházi, éppen ezért az 
itteni hagyományok éppúgy meg-
elevenednek az esküvőnkön, mint 
a baranyaiak. Gondolkodtunk azon 
is, hogy külső helyszínen legyen a 
polgári szertartás, de a párom azt 
mondta, hogy a városházát válasz-

szuk, mert nincs annál szebb és 
elegánsabb. Elfogadtam a vélemé-
nyét – mondta Georgina.

– Már tavaly is végig jártuk kö-
zösen, de akkor még csak érdek-
lődtünk. Mivel közeleg a házas-
ságkötésünk, ma már tárgyaltunk 
cukrásszal, dekorossal, tánctanár-
ral és fodrásszal, de még nincs 
vége a tájékozódásunknak. Úgy 
vélem, hogy ez a rendezvény hasz-
nos, nagy segítség lehet minden 
párnak – fejtette ki István vélemé-
nyét a kiállításról.
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„Csak még egyszer hazamenjünk innen”
Rabigába hajtva címmel in-
dít programsorozatot a Husz-
ka József Hagyományőrző 
Egyesület. Egy kiadványt is 
megjelentetnek, amelyben a 
Félegyházáról és a járásból 
a Gulágra, munkatáborokba 
és kényszermunkára, illet-
ve hadifogságba elhurcoltak 
számolnak be megaláztatá-
saikról, szenvedéseikről. A 
kiadvány megjelentetését, a 
bemutatók, rendhagyó törté-
nelemórák és kiállítások, a 
könyvbemutatók szervezését 
az Emberi Erőforráskezelő 
által kiírt pályázaton GUL-
16-B-2016-00028 számon 
nyert forrásból fedezi az egye-
sület.

A februárban megjelenő könyvről 
Kollár László, az egyesület tit-
kára elmondta, hogy kiváló szak-
emberek segítségével igyekeztek 
felkeresni minden túlélőt. Nem 
voltak könnyű helyzetben, hiszen 
az érintettek évtizedeken át nem 
beszélhettek büntetlenül a velük 
történtekről, de ma már el merték 
mondani a Gulágon, a hadifogság-
ban, a kényszermunkatáborokban 
történteket, és az onnan hazaho-
zott emlékeiket is a kutatók ren-
delkezésére bocsátották.

A kötetben olvasható lesz Ga-
venda Ferenc és Csányi József 
visszaemlékezése, akik Félegyhá-
zán vonultak be katonának majd 
Verecke környékén estek fogság-
ba. Egy tömörkényi hölgy arról 
számolt be, hogy szülei hiába rej-
tegették szárkúp alatt, az orosz 
katonák sok hasonló korú lánnyal 
együtt a Tisza árterének tisztítá-
sára kényszerítették őket, hogy 
segítsék a hadműveleteket.

A szerkesztőknek riportot 
adott a pálmonostori Gyovai An-

tal világháborús veterán, és még 
halála előtt a tiszaalpári Barna 
Sándor is megosztotta emlékeit. 
Vitéz Görög János – híres mo-
torgyűjtő – a Budai várból való 
kitöréskor leventeként esett fog-
ságba, dolgozott Moszkvában a 
Vörös tér felújításán, majd Grú-
ziába került, ahonnan csak négy 
és fél év után kerülhetett haza. 
A köztiszteletben álló félegyházi 
Héjjas István háborús élményeit 
már csak a könyvtárban megőr-
zött emlékiratok alapján tudják 
idézni a szerzők.

A jászszentlászlói Ilonka néni 
különös történettel szolgált a 
kutatóknak. Elmondta, hogy 
a második világháború idején 
Szatmárban, Mérk-Vállajjon élt. 
Amikor a települést elfoglalták 
a szovjet csapatok, összeterel-
ték a népet az iskola udvarán 
azzal, hogy sót osztanak. Az em-
berek össze is gyűltek, de nem 

térhettek haza, hanem málenkij 
robotra hurcolták őket Ukrajná-
ba, ahol a háború által lerom-
bolt területek újjáépítésén kel-
lett dolgozniuk. Ilonka néni saját 
magával váltotta ki a fogságból 
mostohaanyját. 17 évesen beállt 
helyette a lefogottak közé, így 
két évet és kilenc hónapot töltött 
kényszermunkán.

A kutatómunkát, a kiadvány és 
a kiállítások szerkesztését a Kecs-
keméti Katona József Múzeum tu-
dományos munkatársa, a korszak 
szakértője, Hajagos Csaba irá-
nyította. Segítségére volt Varga 
Zoltán, akinek világháborús hadi 

relikviáiból a Kiskun Múzeumban 
látható állandó kiállítás, valamint 
Molnár László kiskunfélegyházi 
történész és Kis László restaurá-
tor, látványtervező.

A könyvről és a kutatási mun-
kákról február 23-án kiállítással 
és filmvetítéssel egybekötött élő 
történelemórát tart az egyesület a 
József Attila Általános Iskolában, 
valamint a Móra Ferenc Gimnázi-
umban, 17 órakor pedig a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárban.

Február 24-én, 17 órakor Tisza-
alpáron a vonzáskörzet lakóinak 
mutatják be a hiánypótló kiad-
ványt.

Hirdetés

Felújított PRÉMIUM számítógép ajánlatunk: 
HP 8000 Elite gép: Intel Core2 Duo 2.93 GHz, 4 GB 
mem., 250 GB HDD, Windows7 Home Premium, 1 év 
gar., Ajándék 19”-os monitorral! br. ár: 34.990 Ft
Új notebook ajánlatunk: 
Dell Vostro 3559: Core-i3 2,3 GHz, 4 GB mem., 500 GB 

HDD, DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.  br. ár: 141.990 Ft
Minden számítógéphez egy hozzávaló tartozékot adunk ajándékba!

ITT A FARSANG ÁLL BÁL!
NÁLUNK JÓ AZ ÁR!

Házasság hete 
Mintegy két évtizede Angliából 
indult el az a kezdeményezés, 
amely minden évben Valentin-nap 
környékén egy hétig a házasság 
és a család fontosságára kívánja 
irányítani a figyelmet. Ma már 4 
kontinens 21 országában – ha-
zánkban 2008 óta – ünneplik a 
házasság hetét a keresztény egy-
házak és civil szervezetek széles 
körű összefogásával.

A Móra Ferenc Művelődési 
Központ által szervezett városi 
rendezvényekhez idén második 
alkalommal a városi könyvtár is 
csatlakozik. Programjai sorában 
Rónaszéki Gábor, a Sarlós Bol-
dogasszony Templom plébánosa 

A család a boldogság bölcsője 
(egészség, harmónia, bizton-
ság) címmel tart előadást.

A szerelmespárok, jegyespá-
rok, házaspárok ingyen válthatnak 
tagságot a könyvtárba, és minden 
kölcsönző olvasó ajándék könyv-
jelzőt és üdvözlőkártyát kap. A 
Randevúzz egy ismeretlennel 
című játék keretében csomago-
lópapírba rejtett könyveket lehet 
kikölcsönözni.

Clark Gable, Keanu Reeves, 
Ryan Gosling – ha tehetné, kivel 
romantikázna szívesen? Látogassa 
meg médiatárunkat, ahol beiratko-
zott olvasóink szerelmes filmjeink 
közül válogathatnak.

KÖNYVTÁRSAROK
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A pályaművek témája egyrészt kötetlen, másrészt megadott té-
mához kapcsolódóan kötött: pályázni lehet különdíjért a kiegyezés 
150. évfordulója tiszteletére „Boldog békeidők” témában is. (Kérik, 
írják rá a pályaműre a „Boldog békeidők” jeligét.)
Pályázni lehet eddig még nem 
publikált művekkel. Pályázhatnak 
Kiskunfélegyháza és vonzáskörze-
tének lakói, valamint Bács-Kiskun 
megye alkotókedvű „tollnokai”. Egy 
pályázó, csak egy, jeligéhez tartozó 
pályaművet adhat be, maximum 10 
oldalnyi terjedelemben. A formailag 
hibás, vagy határidő után érkezett 
pályázatokat nem fogadják el. Beér-
kezési határidő: március 8-a.

A pályázatok beküldésének 
módja:

– postai küldeményként – nagy 
vagy közepes borítékban 3 példány-
ban gépelve kérik. A pályázati pél-
dányokra és a boríték külsejére csak 
jeligét kérnek ráírni (nevet nem!), s le-
zárt kis borítékba kell tenni a pályázó 
nevét és címét (egyéb elérhetőségét),

vagy
– e-mailben, az 

irodalmialapitvany@gmail.com 
címre csatolt fájlként word vagy 
PDF formátumban. A csatolt pá-
lyamű(vek)re szintén a jeligét (név 

nélkül) kérik ráírni. Külön csatolt 
dokumentumként kell megadni az 
elérhetőségeket (név, cím, e-mail-
cím vagy telefonos elérhetőség).
A pályaműveket az alábbi címre 

kérik postán beküldeni:
KISKUNFÉLEGYHÁZI IRODALMI 

ALAPÍTVÁNY
6100 Kiskunfélegyháza,  
Kazinczy u. 10-12. vagy  

irodalmialapitvany@gmail.com.

A pályaműveket külső és belső szak-
értői bizottság véleményezését figye-
lembe véve a Kuratórium bírálja el.

Ünnepélyes díjátadás a Költészet 
Napján, április 11-én, 17 órai kez-
dettel a kiskunfélegyházi Móra Fe-
renc Művelődési Központban lesz, 
amelyre minden pályázót és érdek-
lődőt szeretettel várnak. 

Pályadíjak oklevelek mellett:
I. díj: 20.000 Ft értékű  

vásárlási utalvány;
II. díj: 15.000 Ft értékű  

vásárlási utalvány;
III. díj: 10.000 Ft értékű  

vásárlási utalvány  
vagy könyvjutalom;

IV. díj: 5000 Ft értékű vásárlási 
utalvány vagy könyvjutalom;
„Boldog békeidők”(jeligéjű) kü-

löndíj és további különdíjak.
 Ezeken kívül „IFJÚSÁGI KÜLÖN-

DÍJ”-at is kiadnak, azon pályázók 
részére, akik nappali tagozaton ál-
talános vagy középiskolában tanul-
nak. Kérik, hogy a jeligéjük mellett 
az „ifjúsági” szót is tüntessék fel.

Kiskunfélegyházi Irodalmi 
Alapítvány Kuratóriuma

Vers- és prózaíró pályázat

Darvasos siker Bugacon
IV. Béla és kora volt a témája a ja-
nuárban, Bugacon megrendezett 
Virág Mónika Történelem Emlék-
versenyek. A vetélkedőn nyolc csa-
pat mérte össze tudását Kiskunfé-
legyházáról és vonzáskörzetéből. A 
Darvas iskolát Bodor Bernadett 
(6.b), Gulyás Réka (8.a), Gyovai 
Álmos (7.a) és Sikár Nóra (6.a) 
tanulók képviselték.

Előzetes feladatként el kellett 

készíteni a „második honalapítás” 
címkéjét, és versbe öntve kellett 
hírt adni Juliánusz barát króni-
kásaként. A versenyben a tárgyi 
tudás mellett a résztvevőknek kre-
ativitásukat és rátermettségüket is 
bizonyítani kellett.

Az iskola tanulói számos feladat-
ban maximális pontszámot telje-
sítve, szoros versenyben szerezték 
meg a győzelmet. 

Tanulás helyett farsangoltak a 
Mezőgazdasági Szakképző In-
tézmény növendékei február 
3-án. A tornacsarnokban 11 
osztály lépett fel szórakoztató 

zenés produkcióval. Az előa-
dásoknak nemcsak a tanulók, 
de tanáraik is szereplői voltak, 
nagy sikert aratva a közönség 
körében.

Farsangi buli a Mezgében

Problémamegoldás 
Pál Feri módra
Feri atya népszerű a félegyháziak körében. Ezt bizonyítja, hogy 
január 30-án is zsúfolásig telt a művelődési központ színházter-
me, amikor „Fordulat a változás kulcsa” címmel tartott előadást. 
Szerény kulisszák között, a szokott, oldott, humorral telített stí-
lusában szólt arról, hogy mindenki maga tehet saját boldogsága, 
lelki egyensúlya megteremtéséért. 

– A szorult, nehéz helyzetekben 
fordulatra van szükség gondolko-
dásmódunkban, érzelmeinkben. 
Ehhez szükség van arra, hogy ké-
pessé váljunk más szemszögből – 
szinte kívülállóként – nézni bajain-
kat. Kapcsolatainkat sok súrlódás, 
civakodás jellemzi. Hogy ezt felold-
hassuk, és boldogan élhessünk, el 
kell fogadni, hogy minden ember 
önálló egyéniség és mindenkit más 
tesz boldoggá. 

Nem kell meggyőzni minden-
kit az igazunkról, elég annyi, hogy 

megpróbáljuk az ő szemével látni 
a dolgokat és elfogadni az általa 
öröklött tulajdonságai, tapasztala-
tai okán megfogalmazott vélemé-
nyét. Igyekezzünk közös nevezőre 
jutni a legtöbb kérdésben, hogy 
békében építkezhessünk tovább. 
Ehhez sokaknak belső átalakulás-
ra van szükség. De higgyék el, hogy 
ezt a belső átalakulást gyakran 
olyan külső változások is követik, 
amelyek addig elképzelhetetlenek 
lettek volna – mondta hallgatósá-
gának Pál Feri atya.  s. r.

Matekguruk a Darvasban
Idén is a Darvas 
iskola adott ott-
hont a Matekguru 
területi fordulójá-
nak. Kecskeméttől 
Csongrádig 6 vá-
ros 8 iskolájának 
26 csapata szigo-
rú szabályok kö-
zepette töltötte ki 
a feladatlapokat. 
A matekzsenik 
dolgoztak is szor-
galmasan a feladványok megol-
dásán. A verseny tétje ugyanis 
a nyíregyházi országos döntőbe 
jutás volt. Az, hogy melyik 10 

csapat utazhat az országos meg-
mérettetésre, csak néhány hét 
múlva, a feladatlapok kiértékelé-
sét követően derül ki.
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Útépítéstől a sportpályáig
Útépítés, sportpálya felújítás, 
közvilágítás-fejlesztés egya-
ránt várható 2017-ben Félegy-
háza 6-os számú választókör-
zetében. Dongó Józseffel e 
fejlesztések helyszínei közül 
kerestünk fel néhányat egy ja-
nuár végi hideg délutánon, mi-
közben képviselői munkájáról 
kérdeztük.

A Bankfaluban, a Templomhalmot 
kerestük fel elsőként. A térség 
kedvelt kirándulóhelyén hétköz-
nap délután is szánkózó gyerekek 
zsivaja törte meg a csöndet, ami 
arról árulkodik, hogy az elmúlt 
években kialakított park évszaktól 
függetlenül nagy népszerűségnek 
örvend. Az elmúlt évben tájékoz-
tató táblával és a leomló homok-
bányában tragikus balesetben el-
hunyt négy kisgyermek halálának 
25-dik évfordulója tiszteletére fel-
állított emlékművel gazdagodott. 
Ott jártunk fontos tanulsága, hogy 
a Bozóky István kőfaragó mester 
által készített és felajánlott, tala-
jon lévő emlékhely téli védelmére 
a jövőben nagyobb figyelmet kell 
fordítani. 

Annál is inkább, mert – emlé-
keztetett a képviselő – hamaro-
san további fejlesztések helyszíne 
lesz a Templomhalom. Egy kultu-
rális pályázat jóvoltából, és a fé-
legyházi önkormányzat kétmillió 
forintos támogatásával tavasszal, 
a jó idő beálltával folytatódnak 
a régészeti feltárások dr. Rosta 
Szabolcs régész, múzeumigazga-
tó vezetésével.

Innen nem messze található a 
városrész verőere, a Kiskun utca, 
amelynek tavaly megkezdett fel-
újítása idén újabb szakasszal foly-
tatódik.

– A Kiskun utca rendbetétele 
a Bankfalu lakóinak régi igénye. 
A folyamat 2016-ban megkezdő-
dött, és most ígéret van a folyta-
tásra. Tisztában vagyok vele, hogy 
a hat méter széles út megépítése 
a megfelelő műszaki tartalommal 
rendkívül nagy költség, de pró-
bálok azért lobbizni, hogy minél 
hosszabb szakaszokkal, minél 
nagyobb lépésekben haladjunk. 
Mivel a legjelentősebb problémát 
az útpadka és az út kellő széles-
ségének hiánya jelenti, szeretném 
elérni, hogy legalább az útpadka 
kiépítése megtörténjen az út tel-
jes hosszában, még 2017-ben – 
osztja meg velünk a költségvetési 
tárgyalások során képviselt tervét 
Dongó József.

A képviselő másik, még mindig a 
Bankfalut érintő elképzelése annak 
a járdaszakasznak a megújítása, 
amely összeköti a városrészt a Pe-
tőfi lakóteleppel. S bár ez a terület 
földrajzilag nem a körzethez tar-
tozik, jelentős gyalogosforgalom 
helyszíne. Felmérése megtörtént, 
rendbehozatalának költsége elérné 
az egymillió forintot. A képviselő 
abban bízik, hogy 2017-ben ezt 
is sikerül megvalósítani, a körzet 
több pontját – így a Szélmalom, a 
Béla király, a Gólya utcákat, és a 
Zöldmező lakótelepet – érintő köz-
világítás-fejlesztés mellett.

Jó esély van a térséget érintő, 
2015-ben zárult Komplex telep-
program című projekt folytatásá-
ra is, ami nyertes pályázat esetén 
a Vasas sporttelep újjászületését 
is lehetővé tenné. Dongó József a 
tervekről elmondta, hogy a roma 
lakosságot érintő szociális képzé-
sek mellett egy nagyszabású beru-
házási terv is része a pályázatnak, 
amelynek keretében az önkor-
mányzat egy komplex sportköz-
pontot álmodott meg a leromlott 
állapotban lévő sporttelep helyére, 
civil szervezetek befogadására és 
egy polgárőr lakás kialakítására is 
alkalmas épülettel. Dongó József 
kérésére a Tanyasori út melletti 
hiányzó járda és a hozzá tartozó 
gyalogátkelőhely kiépítése is be-
került a pályázatba, de bérlakások 
felújítására is sor kerülhet, ameny-
nyiben a pályázat támogatást nyer.

A Csanyi úton haladunk ki a vá-

rosból, miközben Dongó József 
arról beszél, miért szorgalmazzák 
a külterületen és a Zöldmező la-
kótelepen élők a felezővonal fel-
festését ezen a szakaszon, és hogy 
a városüzemeltetési osztállyal mi 
mindent tettek már e kérés telje-
sítéséért. Azt mondja, tavasszal 
mindenképpen megoldódik ez a 
probléma is.

A külterületi utakon autózva szó-
ba kerül az illegális szemétlerakás 
és a múlt évi országos akcióban 
való sikeres részvétel, és termé-
szetesen a földutak járhatóságá-
nak fenntartásáért tett folyamatos 
erőfeszítések. Mint a képviselő 
elmondta, 2016-ban is kiemelt fi-
gyelmet fordított az önkormányzat 
erre a feladatra, miközben – több 
kisebb szakasz mellett – a Mind-
szenti út, a Csanyi út és a Péteri út 
felújítása is megtörtént. Ez a folya-
mat idén sem szakad meg – ígéri 
–, hiszen a 2017-es költségvetés-
ben is elkülönít egy összeget e cél-
ra az önkormányzat, mindemellett 
döntés született egy földútjavító 
munkagép és erőgép beszerzését 
célzó pályázat beadásáról is.

A Csanyi út és a 451-es út ke-
reszteződésében még félreállunk 
a jégbordázott mellékúton, hogy 
körülnézzünk a több halálos bal-
eset helyszínén (sajnos tavaly 
is történt egy). Dongó József itt 
arról számolt be, hogy tudomása 
szerint a külterületi lakosság alá-
írásgyűjtésbe kezdett, amiben azt 
kérik a döntéshozóktól, hogy ta-

láljanak megnyugtató megoldást 
a helyzetre.

– Eddig sem néztük tehetetle-
nül a helyzetet: jelző rázósávokat 
helyeztünk az aszfaltba, és stop-
táblákat helyeztünk ki. Úgy tűnik 
azonban, hogy ez még mindig nem 
elég. Többféle lehetőség adódik a 
körforgalom-építéstől a forgalom-
lassító táblák kihelyezéséig. Hogy 
pontosan mi lehet a megoldás, azt 
a szakembereknek kell eldönteni-
ük. Egy biztos: a kérdéssel foglal-
koznia kell az önkormányzatnak 
és a közútkezelőnek is, hogy ne 
fordulhasson elő itt több baleset – 
foglalta össze Dongó József.

A 6-os számú választókörzet 
képviselője végezetül arról is be-
számolt, hogy bár a szükséges fej-
lesztések megtörténtek a térség-
ben, számára a városvezetéssel 
való együttműködés nem mindig 
volt zökkenőmentes. A 2017-es 
költségvetési tárgyalások során 
arra törekszik, hogy semmilyen 
fejlesztés, ésszerű lakossági igény 
teljesítése ne maradjon el a kör-
zetben. Reményt ad erre, hogy az 
erre vonatkozó költségvetési igé-
nyekről, a térség problémáiról és 
lehetőségeiről személyesen folytat 
tárgyalást Csányi József polgár-
mesterrel. Hiszen – mondja a kép-
viselő, aki az összefogás hívének 
tartja magát – „aki csak magában 
hisz, az gyenge. Éppen ezért közös 
munkával, csapatban, együttmű-
ködve adhatunk vonzó jövőképet 
településünknek”.

KÉPVISELŐK MUNKÁBAN



  2017. február 10. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 11

Nagyszerű élményben volt ré-
sze annak, aki január 28-án a 
Bugaci Tanyaszínház előadását 
választotta kikapcsolódásul a 
Móra Ferenc Művelődési Köz-
pontban. A Lúzer című darab 
pörgős tempójával, szövevé-
nyes, olykor pikáns jeleneteivel 
magával ragadta a nézőket. A 
nyolc éve alakult amatőr szín-
társulat tagjai – akik a civil 
életben hétköznapi foglalkozá-
sú emberek –, a darab kedvéért 
nem csak megszokott szere-
pükből, de olykor még ruhájuk-
ból is kivetkőztek a színpadon.

A Bugaci Tanyaszínház neve is-
merősen cseng Félegyházán és 
a környező településeken, hiszen 
megalakulásuk óta minden évben 
új színházi darabbal rukkolnak 
elő. Az amatőr színészekből álló 
csapat tagjai – miközben a civil 
életben éppen fodrászként, er-
dészként, rendőrként, vagy polgár-
mesterként keresik a kenyerüket 
–, hét évad óta szórakoztatják a 
nagyérdeműt. Január 28-ai előa-
dásuk ismét teltházas volt a Móra 
Ferenc Művelődési Központban, 
ahol adományt is gyűjtöttek egy 
bugacpusztaházi, háromgyerme-
kes súlyos beteg édesanya javára. 
A szövevényes, sok karaktert fel-
vonultató Lúzer – amit legalább 
3600-an néztek meg eddig –, a 
bonyolult cselekmény ellenére is 
mindvégig lendületes, szórakozta-
tó darab.

– A karakterek közötti bonyolult 
viszonyok, a sok francia név és a 
nagy számú szereplő miatt ez az 
egyik legnehezebb előadásunk 
eddig – árulta el a bemutató után 
Tóth Mariann rendező, aki azt is 
hozzátette, hogy a mű hossza, és 
a sok szöveg miatt az első felvo-
nás alatt mindig nagyon izgul azon, 
hogy a néző nehogy elveszítse a 
cselekmény fonalát.

A darabot, amelyből a Lúzer 
született, korábban a Katona Jó-
zsef Színházban látta a társulat. 
Lendületes stílusa, meghökkentő 

jelenetei mellett a műben a szerep-
lők száma, illetve a nemek aránya 
is stimmelt, ezért ideális választás 
volt a hetedik évadra. A próbákat 
tavaly márciusban kezdték, június-
ban már a premier volt.

– Gyakran szervezünk színházi 
látogatásokat, és egész évben nyi-
tott szemmel figyelem a játszott 
darabok sikerét is. A szereposztás-
ban és a rendezésben egyaránt se-
gítségemre van egyik színészünk, 
Dávid Ervin. Mivel amatőrök va-
gyunk, és mindenki munka mellett 
készül, a darabok betanulása és a 
heti többórás próbák sok áldoza-
tot követelnek. Amikor a jelenetek 
külön-külön már megvannak, ne-
kiállunk összegyúrni az egészet. 
Ilyenkor rászánunk egy szombatot, 
főzünk valamit, és estig próbálunk. 
Ekkor látom, hogy megfelelő-e a 
játék ritmusa, jól érzékelhető-e a 
tetőpont. Ha elégedett vagyok, a 
szereplők azt is sikerélményként 
élik meg – mondta el Mariann.

Az első három fellépés után 
a színészek már készségszinten 

tudják a szerepüket. Ezután kö-
vetkezik az örömjáték, amikor 
már teljesen magukra szabták a 
figurát, és jöhetnek a játékot még 
árnyaltabbá tevő apró finomítá-
sok. A rendezésben – szögezte 
le Mariann – helye van mindenki 
véleményének, de demokrácia 
nincs. 

– Mivel én dolgozom ki a dara-
bot, a végén én mondom ki hogyan 
legyen. A szerepválasztásoknál 
korlátot jelent, hogy a társaim nem 
profik, így a személyiségüket figye-
lembe véve kell alakítanom szín-
padi jellemüket, és ha szükséges 
– akár az egyéni korlátok figyelem-
bevételével – a darabot is. 

Az évad még véget sem ér, a 
Tanyaszínház tagjai máris a követ-
kező darabra készülnek: díszletet 
terveznek, olvasópróbákat tarta-
nak, és barátkoznak a szerepek-
kel. A hét év alatt pedig fejlődtek 
annyit, hogy eljött az ideje, hogy 
kissé megkeverjék a szálakat, és 
kilépjenek a megszokott karakte-
rekből. – Végre ne a legcsinosabb 

fiatalember játssza a hős szerel-
mest, hanem most játssza valaki 
más – mondta határozottan a ren-
dező. A fejlődéshez kihívás kell, a 
biztonsági korlátokon belül.

Persze előfordulnak bakik. A 
színészeket súgó segíti, és ő figyel 
arra is, hogy ki ne maradjon vala-
mi. 

A fejlődéshez, működéshez a 
Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egye-
sület közreműködésével tudnak 
pályázni. Így van lehetőségük kel-
lékeket, jelmezeket vásárolni, vagy 
színházspecifikus kurzusokon 
részt venni, ahol profi rendező se-
gíti játékokkal, improvizációval a 
beszédtechnikát, a színpadi meg-
jelenést.

A kistelepülésről érkező kivé-
teles tehetségeket is rejtő Tanya-
színház folyamatosan tesz azért, 
hogy játékuk még nívósabb legyen, 
és a közönség számára igazi szó-
rakozást nyújtson. A legnagyobb 
elismerés számukra a közönség 
önfeledt nevetése és tapsa. 

 K. G.

Ők nem lúzerek

Minősített Könyvtár lehet a félegyházi
Az olvasói igények változásai és 
a technika fejlődése új felada-
tok elé állítja a könyvtárakat. 
Az olvasó ma már nem csupán 
könyvet szeretne kölcsönözni 
a bibliotékában, hanem gyors 
és pontos információkat, kul-
turális rendezvényeket, vagy 
akár számítógépes képzést is 

vár az intézménytől. A Kiskun-
félegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár is a teljes körű, haté-
kony és korszerű szolgáltatá-
sokra törekszik – hangsúlyozta 
Kállainé Vereb Mária, az in-
tézmény igazgatója.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma minden évben pályáza-

tot hirdet a Minősített Könyvtár 
cím elnyerésére, amit kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó intézmények 
vehetnek át a magyar kultúra 
napján. A félegyházi intézmény 
szakmai felkészülését a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatja. 
A könyvtárosok ismereteinek 
bővítését egy öt alkalomból álló 

előadássorozat is segítette, a mi-
nőségirányítás témakörben. 

A könyvtár munkatársai sokat 
tesznek azért, hogy mindennapi 
munkájukba beépüljön a teljes 
körű minőségirányítási szemlé-
let, és bíznak abban, hogy három 
év múlva elnyerik a Minősített 
Könyvtár címet. 
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Kiváló eredményeket ért el az 
elmúlt években az „erős em-
berek” versenyein a félegyházi 
Gubicza Pál. A 36 éves és 115 
kilogrammos sportoló 2011 
óta foglalkozik komolyabban 
versenyzéssel. 2016-ban 12 
megmérettetésen vett részt 
és a tervei szerint 2017-ben 
tovább gyarapítaná serlegei 
sorát. A pénzdíjakat nélkülö-
ző versenyekre önszorgalom-
ból, munka mellett készül. 
Legkedveltebb versenyszámai 
közé tartozik a buszhúzás, 
kamionelhúzás. Emellett ha 
szükséges, egy 576 kilogram-
mos kereket is megforgat a 
sikerért.

Előbb hobbiszinten, 2011-től pe-
dig komoly felkészüléssel orszá-
gos versenyeken vesz részt az 
„erős emberek” között Gubicza 
Pál. Elmondása szerint az erő 
mellett gyorsaság és technikai fel-
készülés játszik nagy szerepet az 
eredményekben. Fizikumát, súlyát 
tekintve gyengébb, mint 140-160 
kilós riválisai, de a versenyeken 
képes eltüntetni a különbséget – 
tette hozzá.

– Heti három edzéssel készülök 
a holtszezonban. Áprilistól négy 
teremedzést és egy szabadtéri tré-
ninget iktatok be. Sok néző láto-
gatja az erős emberek versenyeit, 
a nem mindennapi látvány gyak-
ran 400-500 figyelő tekintetet is a 
helyszínekre vonz.

A versenyzést kevesen támogat-
ják, Gubicza Pál többnyire önkölt-
ségén látogatja a tornákat. Szere-

tetből és nem a pénzért csinálja, 
jutalmat és díjazást sem kap a jó 
eredményekért.

– Meghívásos és szabadkártyás 
versenyeken indulok el. Magyaror-
szágon az egyik legnívósabb meg-
mérettetésnek a hódmezővásárhe-
lyi „Barbár Kupa” számít, amelyen 
2016-ban másodikként végeztem. 
Szép eredményeim közé tartozik 

a komáromi negyedik hely, a ke-
rekegyházi ezüstérem és a kecske-
méti első helyezés.

Egy-egy helyszínen 4-6 verseny-
szám vár az „erős emberekre”. A 
kőgolyó-pakolás, a gumiforgatás, 
vagy éppen a különböző tárgyak, 
eszközök húzása, emelése minden 
településen nagy látványosságnak 
számít. 2017-es tervei között több 

nívós verseny szerepel, egyebek 
mellett az országos bajnokság 
páros selejtezőjében is elindul 
Meleg Antallal. Emellett nyáron 
a szlovákiai négyes nemzetközi 
megmérettetésen is részt vesz. 
Példaképének a jelenlegi is aktív 
sportoló Eddie Hall-t tekinti és 
reméli, hogy még sok mindent el-
érhet ebben a sportágban.

Téli esték Gátéron
Gátéri Népfőiskola elnevezéssel indult előadássorozat a gá-
téri Faluházban. A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány meghir-
detett pályázatán nyert támogatásból minden alkalommal 
más-más témában várták az érdeklődőket a téli hónapok-
ban. Tartottak előadást többek között a biogazdálkodásról, 
az internet veszélyeiről gyermekeinkre, a bűnmegelőzésről, 
az elsősegélynyújtásról és a helyi értékekről. A legnagyobb 
érdeklődés azonban az egészséggel és a családdal kapcso-
latos összejöveteleken mutatkozott.

2016. decemberétől a nagy ér-
deklődésre való tekintettel sa-
ját erőből, saját szervezésben 
tovább folytatódtak a népfőis-
kolai esték. Megpróbáltak olyan 
témákat is keresni, melyekhez 
helyi előadókat lehetett felkér-
ni. Dr. Horváth-Rekedt Gréta 
rendőr főhadnagy, bűnmegelő-
zési előadó például az idősek 
biztonságáról, a házalókról, a 

csalókról és a velük szemben ta-
núsítandó magatartásról tartott 
előadást, Takácsné Veres Ka-
talin a fogyasztók védelméről 
tájékoztatta az érdeklődőket, 
Szekeres Lászlóné Piroska 
hasznos életviteli tanácsokat, 
Farkas Márta pedig a kutyák-
kal kapcsolatos tudnivalókat 
osztott meg a hallgatósággal. 

 Rádi Józsefné

Felolvasónap 
Móra Ferenc tiszteletére
Móra Ferenc halálának 83. évfor-
dulójához közeledve, hagyományo-
san idén is felolvasónappal emlé-
keztek Félegyháza szülöttéről a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban 
a Móra Ferenc Társaság és a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület 

szervezésében. Az irodalmi ese-
ményen Kiskunfélegyháza szinte 
összes általános iskolája képvisel-
tette magát. Az eseményen jelen 
volt Jenesné Móra Zsuzsa, Móra 
István, és Vészits Andrea, Móra 
Ferenc dédunokája.

Fotó: G
ubicza Pál

Erős emberek 
között
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A
ktuális kiskunfélegyházi program

ajánló. 
Bővebb inform

ációk a rendezvény 
helyszíneken. Szerkesztő: Ó

nodi Á
rpád 

06 20 801 6034 

Időszakos kiállítások:
„K

öszönettel igazgató úr...” 110 éve 
született dr. M

ezősi Károly tanár, 
iskolaigazgató, helytörténeti-, Petőfi-, és 
M

óra-kutató, m
úzeum

igazgató. Kiskun 
M

úzeum
, m

egtekinthető február 1-28-ig.

É
lőtárlat: G

ubcsi Lajos galériája a M
agyar 

M
űvészetért kortárs alkotóitól. H

attyúház, 
m

egtekinthető m
árcius 3-ig.

Február 12. (vasárnap) 
Félegyháza-Csongrád – Tóth László SE II 
(Kecskem

ét) sakkbajnokság
M

űvelődési Központ, 9:00-15:00

Február 12 – 19., H
Á

ZA
SSÁ

G
 H

E
TE

M
eglepetésekkel, akciókkal várja a látogatókat 

a városi könyvtár. Részletek: w
w

w.psvk.hu

Február 13. (hétfő) 
M

egem
lékezés Szalay G

yula első 
m

úzeum
igazgatónk halálának 80. évfordulója 

alkalm
ából, Felsőtem

ető, 14:00

M
úzeum

i teadélután, Kiskun M
úzeum

, 15:00

Február 14. (kedd)
Rónaszéki G

ábor  plébános  előadása A
 

család a boldogság bölcsője cím
m

el, 
Városi Könyvtár, 17:00

Február 16. (csütörtök) 
A

 cigányok Petőfije cím
m

el Dankó Pista 
dalszerzőről tart előadást Juhász István ny. 
gim

názium
i tanár, Városi Könyvtár, 17:00

Február 17. (péntek) 18 órától
Február 18. (szom

bat) 19 óráig
15 órás 

 a 
W

ass A
lbert felolvasóest

H
attyúházban. Részletek: w

w
w.psvk.hu

Városi Könyvtár

Február 17. (péntek) 
FILM

 K
LU

B
: „Színes fátyol” cím

ű rom
antikus 

film
drám

a. Köszöntőt m
ond  H

ostyánszki 
Péter baptista lelkész, M

űv. Központ, 19:00

Február 18. (szom
bat) 

A
 nagy farsangi H

orrorkvíz értékes 
nyerem

ényekkel, Rocktár, 16:30

„A
 házasság titka” cím

m
el H

ostyánszki 
Péter baptista lelkész előadása 
M

űvelődési Központ, 17:00 

A
N

N
A

 and the B
A

R
B

IE
S és Jónás Vera 

Experim
ent koncertek, Rocktár, 20:00

Február 21. (kedd) 
B

etűbölcsi. Vendég a Roberta O
ptika, 

Városi Könyvtár, 10:00

„G
yógynövényekkel az 

egészségm
egőrzésért” cím

m
el Szabó G

yuri 
bácsi a „Bükki füvesem

ber” előadása
M

űvelődési Központ, 17:00

Február 23. (csütörtök) 
Félegyháziak a G

ulágon – könyvbem
utató. 

Előadó: H
ajagos Csaba és M

olnár László 
történész. A

 kiállítást m
egnyitja Kollár László, 

a H
uszka József H

agyom
ányőrző Egyesület 

titkára, Városi Könyvtár, 17:00

Február 24. (péntek) 
Fazekas Á

gnes M
ária Blandina nővér 

táblájának avatása, 
Platán Utcai Á

ltalános Iskola, 10:00 

A
 K

om
m

unizm
us Á

ldozatainak 
E

m
léknapja

N
ávay-em

lékm
ű – Vasútállom

ás, 11:00

Farkasházi R
éka és a Tintanyúl zenekar 

lem
ezbem

utató koncertje, M
űvelődési 

Központ, 15:00
 Február 25. (szom

bat) 
G

yerm
ekbirodalom

 – farsangi családi 
szom

bat délelőtt, Városi Könyvtár, 8:00-12:00

B
ohem

ian B
etyars és M

ano koncert, 
Rocktár, 20:00

A
 Petőfi M

ozi m
űsora február 10-14.

Bővebb inform
áció: 06 76 430 188

Lego Batm
an-a film

, anim
ációs, 3D

A
 sötét 50 árnyalata, rom

antikus film
Egy kutya négy élete, családi film

2
0

1
7

. fe
b

ru
á

r 1
1

-2
5

-ig

kivágható program
m

elléklet

Kiskunfélegyháza Ö
nkorm

ányzata és a M
óra 

Ferenc M
űvelődési Központ szeretettel várja a 

város apraját-nagyját hagyom
ányőrző,

TÉ
LŰ

ZŐ
 FA

R
SA

N
G

I M
U

LA
TSÁ

G
Á

R
A

2017. február 25-én, szom
baton 16 órától.

16.00 Jelm
ezes felvonulás a Kossuth utcán.

Kossuth A
BC-től a M

űvelődési Központig
a Szélkakas Társulattal 
(gyülekező a Kossut A

BC-nél 15.45-től)

16.30 Télboszorka-készítés, kézm
űves 

foglalkozások

17.00 Farsangi népi játékok, A
prók tánca, 

farsangi fánkkóstolás

18.00 Télboszorka-égetés a Petőfi téren 
síppal dobbal, tűzzsonglőrökkel

19.00 Táncház

Táncot taníłt kicsiknek és nagyoknak:
Tarjányiné M

anninger Lencsi és Kátai Tibor
M

uzsikál a R
ozsdam

aró Zenekar

H
elyszín:

M
óra Ferenc M

űvelődési Központ
(Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.)
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2017.kormany.hu

• a kormány célja, hogy Magyarország családbarát ország legyen

• a családi adózás egymillió családnak jelent segítséget

• január 1-jétől 30 ezer forintra nő a kétgyermekes családok 

havi adókedvezménye

NŐ A CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY

204x275mm.indd   2 02/02/17   17:09
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Tolnai öröm, Astra bánat

Rosszul sikerült a főpróba a Ma-
gyar Kupa elődöntője előtt az 
Astra-Artifex Kiskunfélegyháza 
FC számára. 7-2-re győzött a Tol-
na-Mözs a női futsal NB I alap-
szakaszának 15. fordulójában, a 
Kész Arénában. E két csapat leg-
közelebb a Magyar Kupa elődön-
tőjében csap össze február 11-

én. A találkozón végig a vendégek 
vezettek, az Astra hiába állt közel 
az egyenlítéshez (2-3), az egyéni 
hibákat kihasználták a vendégek. 

Női futsal NB I 15. ford., 02. 
04.

Astra-Artifex Kiskunfélegy-
háza FC – Brandmission Tol-
na-Mözs (1-3) 2-7

Szabadfogásúak Korondon
A hagyományokhoz híven január 
20-a és 23-a között ismét elláto-
gattak Korondra a Kiskunfélegy-
házi Birkózó Sportegyesület tagjai, 
ahol szép eredményeket értek el a 
Lőrincz Márton Emlékversenyen. A 
település híres szülöttjének emlé-
kére XVII. alkalommal tartottak ver-
senyt. A nagyszerű birkózó, Lőrincz 
Márton 1936-ban szerzett olimpiai 
bajnoki címet. Az emlékversenyen 
ezúttal 19 csapat 228 sportolója 
lépett szőnyegre. A félegyháziak az 
egyéni eredmények mellett második 
helyen végeztek a csapatverseny-

ben. EREDMÉNYEK: Lányok: 1. 
Rekedt-Nagy Réka 58 kg., Szabó 
Szonja 42 kg., Varga Bernadett 32 
kg., 2. Hideg Zita 22 kg., Tapodi 
Rebeka 37 kg., 3. Páli Éva 34 kg., 
Stecenkó Lili 52 kg. Fiúk: 1. Hideg 
Balázs 22 kg., Csillag Zalán 24 kg., 
Czakó Zoltán 50 kg., Bátyai Dori-
án 54 kg., Stecenkó Nándor 58 kg., 
2. Makra Benjámin 26 kg., Borto 
Dominik 42 kg., 3. Zsitva Attila 46 
kg., Különdíj: Rekedt-Nagy Réka. 
FELKÉSZÍTŐK: Ván Jenő, Kele-
men András, Szabó József, Gyön-
gyösi Sándor, Gyöngyösi Gergő.

Díjazták  
a diákokat
Az elmúlt tanévben is szépen szerepeltek 
a megyei tanulók a diákolimpiai verse-
nyeken. Az országos döntőkön 117 diák 
állhatott dobogóra. Az eredményességi 
rangsorban Bács-Kiskun megye az elő-
kelő 4. helyezést érte el. Kiskunfélegy-
házáról a II. korcsoportos fiú- és lány 
háromtusa csapatot, illetve az egyéni 
bajnokokat, Retkes Rékát háromtusa 
egyéni összetettben, valamint Fekete 
Istvánt és Beregszászi Renátát súlylö-
késben jutalmazta a Bács-Kiskun Megyei 
Diáksport Szövetség a kecskeméti Kodály 
Iskolában. A tanulók mellett a felkészítő 
tanárok munkáját is elismerték.

Mesteri címre tör 
Kovács Zoltán

Állítása szerint élete legjobb for-
májában komoly skalpot gyűjtött 
be Prágában Kovács Zoltán 
mesterjelölt sakkozó, a KHTK 
Sakkszakosztályának Angliában 
élő versenyzője. A prágai torná-
ra hosszú előkészület után neve-
zett, a B csoportban 104 mester-
jelölt játékos ellen ült asztalhoz. 
Európa számos országából 
érkeztek sakkozók a tornára. A 
rendkívül erős mezőny első két 
körében könnyedén verte meg 
riválisait, majd a harmadik par-
tit remire mentve tovább foly-
tatta menetelését, kihasználva 
ellenfelei stratégiai hibáit. A 9. 
fordulóban egy orosz versenyző 
ellen biztosította be első helyét 
a B csoport élén, 9 mérkőzésen 
8 pontot gyűjtve.

Aranyhomok Kupán 
álltak rajtkőre 
A Kecskeméti Fürdő versenyuszodájában rendezték meg 
január 28-án és 29-én a VI. Aranyhomok Kupa úszó-
versenyt. A rangos megmérettetésre 38 egyesület, 481 
versenyzővel nevezett. Az indulók között a 2016-os riói 
olimpia kecskeméti úszója, Földházi Dávid is érdekelt 
volt. Mellette több magyar válogatott kerettag állt rajthoz. 
A Jogging Plusz Szuperinfó Futó Klub úszó szakosztályát 
5 fiatal képviselte. Az alapozó időszakban megrendezett 
versenyről egy ezüstéremmel és egyéni csúcsokkal tértek 
haza az úszók. Ezüstérmes: Gecse Brigitta 2006-2007-
es korosztály: 800 gyors (11:15,70.). Felkészítő edzők: 
Vízhányó Emília, Kornokovics Györgyi, Papp István.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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A Félegyházi Hírlap egyik 
1899-es számában érdekes 
cikk jelent meg „Félegyháza 
egyik legnagyobb fiáról” cím-
mel. A szerzője ismeretlen, 
bár latinos műveltségről tett 
tanúbizonyságot, hiszen tárcá-
ját „Aliquis” (valaki) álnév alatt 
publikálta. Azt sem árulta el az 
író, hogy kiről szól a cikke, az 
újságolvasókra bízta a kérdés 
megválaszolását. 

Több mint 100 évvel a tárca 
megszületése után – látva a „betel-
jesült jóslatokat” –, bátran mond-
hatjuk, hogy az akkor még csak 20 
éves Móra Ferencre gondolhatott 
a szerző. Móra Ferenc 1897-ben 
érettségizett a félegyházi főgimná-
ziumban, tehát az újságcikk közre-
adásának évben már nem lakott a 
városban, hanem Budapesten élt 
egyetemistaként. Verseit azonban 
szülővárosának újságjai továbbra 
is rendszeresen leközölték. 

A cikk szerzője így ír: „E város 
egyik nagytehetségű szülöttéről, 
mint a jövő legnagyobbjáról szól 
itt az ének. Mint Félegyháza leg-
nagyobb fiáról, mint irodalmunk 
kiváló gyöngyéről fognak ő róla 
megemlékezni már a közeljövő-
ben. […] A jövő legnagyobb iro-
dalmi alakjáról van itt szó, akit e 
város annyiban érdekel, hogy ezt 
mondhatja szülővárosának. […] 

Mint fiatal gyermekben már itt 
vetett lobot először magas tehet-
sége, melyet már akkor bámultunk 
benne és mely fejlődésére nézve 
életkorát mindig jobban túlhalad-
ta, itt jelentek meg tőle nyom-
tatásban első versei, melyekben 
az avatott lélek nem egy kontár, 
hétköznapi kezdő első kísérleteit, 
hanem a jövő egyik legnagyobb-
jának repülni tanulását látta, már 
itt kezdett felhaladni azon a lép-
csőn, melyre mi tuczat-emberek 
csak feltekinthetünk, de fel nem 
léphetünk, mert az a fokozat a 
szellem halhatatlanságához vezet. 

[…] Büszke lesz őrá Félegyháza 
minden sarja, míg csak magyar 
szó hangzik e hazában. […] És 
Ő? Ő, kedves olvasó, dicsősége 
tetőpontján is el fog jönni Félegy-
házára, […] de csak azért, hogy 
megnézhesse kedvenc tartózkodá-
si helyét, a temetőt és ölelhessen 
két áldott öreg embert: édesatyját 
és édesanyját.” 

A cikk szerzője mintha a jövő-
be látott volna: megjósolta Móra 
Ferenc irodalmi sikereit és azt is, 
hogy szülővárosa egykor büszke 
lesz egyik legnagyobb fiára.

 Ónodi Márta
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L Jövendölés Móra Ferencről?

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

Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

Újszülöttek: Kotroczó Csenge (any-
ja neve: Varga Renáta), Farkas Gré-
ta Natália (Sipos Julianna), Antal 
Bianka és Antal Ádám (Mike Pet-
ra), Novák Lilla (György Anna And-
rea), Demeter Zselyke (Magony 
Szilvia), Oláh Áron (Kurucz Dóra), 
Kiss Eliza (László Erika Mónika), Si-
mon Bella (Herczeg Petra), Csányi 
Blanka Andrea (Eszik Andrea), Rá-
duly Sándor Szilárd (Ráduly Tünde), 
Csáki Csenge (Kocsis Noémi), Kollár 
Gellért (Szabó Brigitta), Tóth Janka 
– Tóth Hunor (Radics Mónika), Fes-
tő-Hegedűs Andrea (Pomázi Andrea), 
Kanyó Olivér (Akácsos Katinka), Fi-
csór Marcell (Bihal Mónika), Fazekas 
Emma Mária (Sándor Mária), Fekete 
László Attila (Fekete Krisztina), Kiss 
Zsombor (Dósai Diána Henrietta)
Házasságot kötöttek: Nagy Dóra – Tö-
rök Gábor, Ficsór Ágnes – Varga Lajos 
Olivér, Kiss Anikó – Liszkai Tamás, 
Vilcsek Szabina – Csáki László, Bánfi 
Krisztina – Nagy Attila Lajos
Meghaltak: Nagy Mihály Józsefné 
Szász Rozália, Keserű Ilona, Ber-
ta Józsefné Czakó Rozália, Kasza 
Árpád Antalné Tapodi Piroska Ju-
lianna, Kiss-Szabó Lászlóné Pap 
Margit, Seres Sándorné Réczi Ilona, 
Szombati Andrásné Szentkirályi Ro-
zália, Tarjányi Mária, Seres Mihályné 
Tarjányi Anna Jolán, Dauda János, 
Hevér István, Jerney Rudolfné Mol-
nár Luca, Barta Mihályné Gulyás 
Magdolna – Kiskunfélegyháza, Pölös 
Istvánné Forczek Irén, Klinkó Bélá-
né Tóth Ilona, Bugyi András, Kovács 
Etelka – Kiskunmajsa, Homoki-Sza-
bó Józsefné Horváth Margit, Molnár 
Lajosné Kósa Ilona, Szabó Sándor 
– Kecskemét, Bali-Hajagos Zoltán 
József – Tiszaalpár, Jakab Ferenc 
– Inárcs, Pesti Ilona – Ladánybene, 
Borbényi Tiborné Karó Margit Ilona – 
Kecel, Lakatos Ilona Rozália – Lajos-
mizse, Nagy Lászlóné Deák Juliánna 
– Tiszakécske

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Ameny-
nyiben a gazda nem jelentkezik 
az állatért, az 14 nap elteltével 
szabadon egy új gazdához juttat-
ható.
1. Pimasz: 3,5 év körüli foxi jellegű 
kan
2. Lédike: Kb. 1 éves kistestű szuka
3. Hamvas: Fél év körüli kan kölyök
4. Moha: Fél év körüli kan kölyök

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 70/43-43-002 telefonszámokon, 

vagy a Csólyosi úti telephelyen le-
het. Örökbefogadási idő: Minden nap 
(hétfő–vasárnap) 13:00-15:00-ig
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Anyakönyvi hírek
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Február 11-én, szombaton Szerelmesek éjszakája címmel egzo-
tikus szaunaszeánszot rendeznek a Félegyházi Termál Parkfür-
dőben. A szertartást szakképzett szaunamester vezeti. Lesz sós 
bőrradírozás, mézes kényeztetés, shea vajas bőrápolás. A prog-
ramok 20.30-kor kezdődnek. 

Szeánsz a szaunában


