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Több mint 657 millió forintból szépül, korszerűsödik, új eszközök-
kel és bútorokkal gyarapszik a közeljövőben két félegyházi álta-
lános iskola és a Móra Ferenc Gimnázium. Ezek a régóta égető 
fejlesztések az úgynevezett EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program) pályázatok keretében elnyert támogatásból 
válnak most valóra. 

A két nyertes pályázatnak köszön-
hetően egyébként tíz iskolát fejlesz-
tenek Bács-Kiskun megyében, ösz-
szesen mintegy 2.2 milliárd forint 
értékben. Ezt a napokban Zsám-
boki Anna, a Kecskeméti Tanke-
rületi Központ igazgatója sajtótá-
jékoztatón jelentette be, az érintett 

intézményi székhelyek polgármes-
tereinek társaságában. Zsámboki 
Anna a fejlesztések jövőbeni pozi-
tív hatását hangsúlyozta az intéz-
mények versenyképességében. 

– Félegyháza kiemelkedő arány-
ban részesedik az elnyert összeg-
ből – mondta el a siker kapcsán 

Csányi József polgármester. A 
Kiskunfélegyházi Batthyány La-
jos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola mintegy 496,5 
millió forint ráfordítással számos 
területen új esélyt kap a minősé-
gi oktatás objektív feltételeinek 
megteremtésére. A támogatás fel-
használásával a Petőfi téren lévő 
volt zeneiskola alkalmassá válik a 
művészeti oktatás fogadására. Tel-
jesen megújul az épület, emellett 
az elnyert forrásból korszerűsítik a 
Batthyány iskola épületét, kialakí-
tanak két új tantermet és fejlesztik 

a sportudvart is. A fejlesztés ma-
gában foglalja ezen felül a nyelvi, 
informatikai, természettudomá-
nyos és művészeti kompetenciák 
fejlesztéséhez szükséges eszközök 
és bútorzatok beszerzését is.

A Kiskunfélegyházi Darvas Ál-
talános Iskola legégetőbb problé-
máinak megoldására csaknem 46 
millió forintot lehet költeni. Ez ele-
gendő lesz az iskolaépület fizikai 
állagának javítása, a vizesblokkok, 
öltözők felújítása mellett a torna-
terem padlózatának cseréjére, és 
egy új tornaszoba kialakítására. 

Teljesen felújítják a volt zeneiskolát 

Fotó: H
ájas Sándor

Folytatás a 2
. oldalon!

657 millióból 
újulnak meg 

félegyházi oktatási 
intézmények
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Mindemellett a meglévő, elhasz-
nálódott sportpálya helyén rugal-
mas térburkoló gumilapból készül 
800 négyzetméteres pálya, továb-
bá bővülnek az intézmény szakmai 
eszközei és taneszközei is. 

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Gimnázium mintegy 115 millió 
forintból újul meg annak érdeké-
ben, hogy immár külsőségeiben, 
korszerűségében is tartani tudja a 
lépést az intézmény szakmai híré-
vel. A régóta vágyott összegből új 
központi fűtés készül, megújul a 
kémia-, a tornaterem, több tan-
terem, a biológiai labor és az öl-
tözők, korszerű világítást és fűtést 
kap a tornaterem, új külső csapa-
dékvíz-elvezetést építenek ki, és 
szakmai eszközöket, taneszközö-
ket is vásárolnak.

Csányi József emlékeztetett 
arra, hogy a városvezetés és a 
képviselő-testület 2014-es meg-
választása óta kiemelt figyelmet 
fordít a szociális és köznevelési 
intézményekre, hiszen tisztában 
vannak azzal, hogy ezek alapozzák 
meg a jövő generációjának tudá-
sát, emberségét, szakmai és etikai 
hozzáállását. 

– Amint tehettük, visszavettük 
a működtetést a KLIK-től, ami 
később ugyan újra átkerült, de a 
város ennek ellenére is több száz-
millió forintot költött az általános 
iskolákra. A Platán és a Dózsa 
iskolákban felújítottuk a vizes-
blokkokat, nemrégiben pedig ar-
ról is beszámolhattunk, hogy egy 

teljesen új napköziotthonos óvoda 
épül Kiskunfélegyházán, 400 mil-
lió forint európai uniós forrásból. 
Ez óriási változás a korábbi idő-
szakhoz képest, amikor folyama-
tosan szűkültek a helyi oktatás 
lehetőségei. A szociális és közne-
velési intézmények köre a ’90-es 
évek közepétől fogy Félegyházán. 
Óvodák és iskolák szűntek meg, 
vagy veszítették el összevonás-
sal önállóságukat. Néhány példa 
erre: 2001-ben bezárta kapuit a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános 
Iskola, és ugyanilyen sorsra jutott 

az óvoda is. 2002-ben megszűnt a 
Dr. Holló Lajos utcai óvoda, 2007-
ben a Göllesz Viktor Speciális Ál-
talános Iskolát megyei, a Petőfi 
Sándor Gépészeti Szakközépisko-
lát pedig alapítványi fenntartásba 
adta a város. 2008-ban a Kossuth 
utcai óvoda, 2009-ben a Bankfalui 
Általános Iskola, 2010-ben a Petőfi 
Általános Iskola szűnt meg. 2012-
ben a Darvas Általános Iskolát 
vonták össze a TKIKI intézmény-
nyel, 2013-ban pedig valamennyi 
önkormányzati működtetésű álta-
lános iskola és középiskola, gim-

názium állami fenntartásba került. 
Ilyen előzmények után különösen 
nagy öröm, hogy húszévnyi mély-
repülés után újra felemelkedőben 
van a félegyházi nevelés-oktatás, 
amely mindig méltán híres és elis-
mert volt – mondta Csányi József. 

A polgármester ezúton is köszö-
netét fejezi ki a sikeres pályázatok 
előkészítésében és kidolgozásá-
ban közreműködőknek, a tankerü-
leti központ vezetőjének és mun-
katársainak, amiért hozzájárultak 
ehhez a Félegyháza számára fon-
tos sikerhez.  T. T.

650 millióból újulnak meg félegyházi iskolák

Megtakarítás napelemes rendszerekkel
Jelentős, évi több 10 millió forintnyi energiamegtakarítást re-
mél a város attól a TOP-pályázattól, amelynek keretében – pozi-
tív elbírálás esetén – 400 millió forint fordítható önkormányzati 
tulajdonú épületek napelemes rendszerrel való ellátására.

Ennek keretében megújuló 
energia hasznosításával korszerű-
sítheti Kiskunfélegyháza oktatási 
intézményeit, közötte a József 
Attila Általános Iskola, a Göllesz 
Viktor Óvoda, Általános Iskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, a József At-
tila Általános Iskola Platán Utcai 
Tagintézménye, a Batthyány Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, a Darvas Általános 
Iskola, a Dózsa György Általános 
Iskola, a Móra Ferenc Gimnázi-
um, a Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Kiskunfélegyházi PG Tagintézmé-
nye, a Bács-Kiskun Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Kiskunfé-

legyházi Tagintézménye, a Mezgé 
tanvágóhídja épületét, továbbá a 
Dankó Pista utcai és a Darvas téri 
bölcsődék, valamint a Kiskunfé-
legyházi Napköziotthonos Óvoda 
Dózsa György és Bercsényi utcai, 
Kossuthvárosi, Móravárosi, Nagy-
szőlő úti, Darvas téri „Százszor-
szép” és Bankfalui tagóvodáját. A 
közintézmények közül megújuló 
energia hasznosításával korsze-
rűsítenék a KAPOCS Szociális 
és Gyermekvédelmi Intézmény 
központi telephelyét, a Családok 
Átmeneti Otthonát, a hajlékta-
lan szállót, a Nádasdy utcai és a 
Csanyi úti idősek otthonát, a KVI 
szegedi úti telephelyét, továbbá a 
városi sportcsarnokot.

A felsorolt épületek korszerű-
sítésével egyrészt gyarapszik az 
önkormányzati vagyon, másrészt 
olyan XXI. századi, korszerű tech-
nológiák honosodnak meg és ter-
jednek el Félegyházán, amelyek 
az üzemeltetési költségek csök-
kentése, a takarékos és környe-
zettudatos gazdálkodás terén új 
fejezetet nyitnak. A városvezetés 

és a képviselő-testület ezzel nem 
először bizonyítja a környezettu-
datos gondolkodás és a megújuló 
energiák iránti elhivatottságát, 
hiszen napelemes rendszer mű-
ködik már a strandon, és jelentős 
megtakarítást sikerült elérni a 
közvilágítás korszerűsítésével is. 
Nyertes pályázat esetén a jövő év 
őszén indulhat a kivitelezés.

Folytatás az 1
. oldalról!
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Örömmel fogadták a város-
rész lakói szeptember 14-én a 
Kossuth város megújult főutcá-
jának átadását. Az utca egyik 
lakója, Szikora István így fogal-
mazott: „nagyon rég várt pilla-
nat volt a mai.” A töredezett, 
toldozott-foldozott útfelületet 
felújították, emellett rendbe 
tették a csapadékvíz-elveze-
tő rendszert is, ami azért volt 
fontos, mert esős időszakban 
áldatlan állapotok uralkodtak. 

Az új aszfalttal ellátott utca mi-
nőségét a városrész ovisai rolle-
res, bringás körökkel, a józsefes 
diákok pedig futóversennyel tesz-
telték, és láthatóan elégedettek 
voltak a minőséggel. Csányi Jó-
zsef polgármester az átadás során 
a futóverseny versenyzőit oklevél-
lel és kupával jutalmazta, a jelen 
lévő utcalakók pedig az avatáskor 

átvágott nemzeti színű szalagból 
vihettek haza egy-egy darabot.

 – 2014-ben, amikor megkezdte 
működését az új képviselő-testü-

let, fontos szempontnak tartottuk 
a városi fejlesztések lakossági 
igényekhez alakítását. Azt, hogy 
melyik városrészben milyen fej-

lesztésekre várnak leginkább az 
ott élők, még a választási prog-
ramunk kidolgozása során egy 
kérdőíves felmérés segítségével 
is egyeztettük. Ezek figyelembevé-
telével, dr. Kiss Ákos Csaba és dr. 
Ónodi Izabella körzeti képviselők 
közreműködésével tervezte meg 
az önkormányzat a megvalósítan-
dó beruházásokat és fejlesztéseket 
a Kossuthvárosban is – fogalma-
zott a megnyitó alkalmával Csányi 
József.

A városrész egyik legfontosabb 
gyűjtőútja most 120 millió forin-
tos beruházás keretében kapott 
660 méter hosszúságban stabil, 
kétrétegű aszfaltfelületet, miköz-
ben szélessége 5,5 méterre bő-
vült. Gondot fordítottak emellett 
a szennyvíz és esővíz elvezeté-
sére, az útszegélyek kialakításá-
ra is, továbbá kulturált feljárókat 
alakítottak ki a lakóházak előtt. 
A megfelelő útalappal ellátott, új 
aszfaltozású útnak a keresztező-
dések között van egy nagyon enyhe 
lejtése. Ennek oka, hogy a csapa-
dékvíz gyorsan, biztonságosan 
legyen elvezetve – tette hozzá a 
polgármester. 

Dr. Kiss Ákos Csaba, a 9. sz. 
körzet képviselője, a városrész la-
kója, örömét fejezte ki, hogy a kor el-
várásai szerint megújult a már-már 
életveszélyes utca, ahol autósok és 
kerékpárosok is már csak „szlalom 
menetben” tudtak közlekedni. A 
képviselő az ünnepélyes alkalmon 
felhívta a közlekedők figyelmét arra 
is, hogy a közlekedési szabályok be-
tartása és az egymásra figyelés a jó 
úton is elengedhetetlen.

– A most átadott beruházás 
megkönnyíti az itt élők minden-
napjait, és minden szempontból 
növeli az életminőségüket – fogal-
mazott dr. Ónodi Izabella képvi-
selő az átadáskor.

Az elmúlt idők egyik leglátogatot-
tabb vására volt a szeptemberi, 
becslések szerint a látogatók szá-
ma elérte akár a 10 ezer főt. 

Kovács Józsefné, a Kiskunfé-
legyházi Városgazdálkodási Intéz-
mény piac-, vásárcsoportjának 
vezetője szerint a kiemelkedő ér-
deklődéshez a jó idő mellett fel-
tehetően az is hozzájárult, hogy a 
hónap második vasárnapja ezúttal 
a fizetések utánra esett. Minden 
esetre a parkolók már reggel 8 órá-
ra megteltek. Az árusok őszi-téli 
portékával érkeztek, és feltehetően 
elégedetten távoztak. A csoport-
vezető szerint a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy karácsonyig már bi-
zonyosan kitüntetett figyelem és ér-
deklődés övezi a félegyházi vásárt. 

Nagy vásár volt a szeptemberi

Fellélegezhet 
egy városrész

Lakók, óvodások és iskolások köszöntötték 
a Dessewffy utca átadását

Fotó: illusztráció
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Nem kell már sáros kátyúkat kerülgetni
Két újonnan aszfaltozott út-
szakasz átadása történt szep-
tember 6-án, a reggeli órák-
ban. Az egymástól pár száz 
méterre lévő Kökény utca és 
az eddig még nevet sem vise-
lő – a teniszpálya és a Csanyi 
úti idősek otthona közötti – út 
új burkolata felett vágták át a 
nemzeti színű szalagot az ön-
kormányzat képviselői.

A 2015-ben útjára indult Félegyhá-
za újjáépül program újabb állomá-
sa volt az a két útszakasz átadása, 
amelyek elhelyezkedésüknél fogva 

a lakosság min-
dennapi éle-
tét határozzák 
meg. A bikahe-
gyi Kökény utca 
megújult 97 
méteres szaka-
sza a városrész 
déli részét köti 
össze a Csanyi 
úttal, illetve a 
Móravárossal, 
a fejlesztésnek 
köszönhetően 
komoly létszá-
mú lakóközös-

ségnek könnyítve meg a közle-
kedést – mondta el az átadáson 
Bense Zoltán önkormányzati 
képviselő. – A négy méter széles, 
vízelvezető árkokkal ellátott utca 
jobb használhatóságának köszön-
hetően a jövőben nagy terhet vesz 
le a körzet többi utcájáról is – tette 
hozzá.

Búcsút inthet Móraváros la-
kossága a Csanyi útról leágazó, a 
teniszpálya és a szociális otthon 
között elhelyezkedő poros úttól, 
amelynek 157 méteres szaka-
szának aszfaltozása az idősek 
otthona gazdasági bejáratához is 
megfelelő elérhetőséget biztosít. 
– A saját beruházás megvalósu-
lásával egy nagyon régi adóssá-
gát törlesztette az önkormányzat 
– mondta el dr. Réczi László, a 
terület önkormányzati képviselő-
je, hozzátéve, hogy a megvalósí-
tásban külön örömet jelent, hogy 
a város ezt saját erőből tudta fi-
nanszírozni. A képviselőtől azt is 
megtudtuk, hogy mivel ez az út-
szakasz a Tavasz utcába torkollik, 
így a képviselő-testület döntése 
alapján a továbbiakban a Tavasz 
utca nevet fogja viselni.

A fejlesztések az elkövetkező 
időszakban mindkét városrész 
tekintetében folytatódnak, az ön-
kormányzat további útfelújításokat 
tervez a környék közlekedési prob-
lémáinak orvoslására.

A parkolók elkészültek, várják a kondigépeket
Új parkolókat adott át rendelteté-
sének szeptember 8-án Csányi Jó-
zsef polgármester Gyenes Attila 
körzeti képviselő társaságában. Az 
ünnepélyes alkalom apropóján a 
város első embere arról is beszélt, 
hogy bár a parkolóépítés égető 
feladat a városban, az optimális 
helyszín kiválasztásakor olykor ér-
dekellentétekkel is találkoznak. S 
bár mindenütt az összes érintett 
számára optimális megoldásra tö-
rekednek, előfordul, hogy a közös-
ségi érdeknek alá kell rendelni az 
egyéni szempontokat. Most a Ma-
rosvásárhelyi utcában és a Kossuth 
u. 18. szám előtti területen sikerült 
új parkolókat kialakítani, amire ko-
moly igény mutatkozott.

Gyenes Attila, a körzet képviselő-
je hangsúlyozta, hogy a városlakók 
kényelmét szolgáló beruházás az 
önkormányzat saját költségvetésé-
ből, pályázati forrás igénybevétele 
nélkül valósult meg. Ezzel egyidő-

ben a Marosvásárhelyi utcában 
remélhetően sikerült megoldani a 
csapadékvízzel kapcsolatos prob-
lémát is, hiszen – emlékeztetett 
Gyenes Attila – nagyobb esőzések 
idején a PG sarkánál megrekedt a 
víz. A képviselő szerint az új csa-
padékcsatorna lefektetésével esély 
van arra, hogy végképp a múlté 
legyen ez az emlék. Ennek érdeké-
ben a szükség szerinti tisztításra is 
odafigyelnek majd. 

– Öröm az itt élők számára, 
hogy a körzet zöldfelületben gaz-
dag. Ez viszont azzal jár, hogy 
parkolót csak zöldfelület terhére 
lehet építeni. Viszont a munkála-
tokat követően ősszel, vagy leg-
később tavasszal megtörténik a 
növények, fák újratelepítése is – 
mondta el a képviselő, hozzátéve, 
hogy nagyon várják már a pályáza-
ton elnyert felnőtt kondipark meg-
érkezését, ami a Horváth Zoltán 
utca zöldfelületén lesz elhelyezve.
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Új buszváró nyújt menedéket az utazóknak
Korszerű buszváró került a 
Kossuth utcára, a Körpatikával 
szemben álló autóbusz megál-
lóba. A létesítményt Csányi Jó-
zsef polgármester az érintett 
körzet képviselője, Szamosi 
Endre társaságában adta át 
szeptember 8-án, pénteken. 

A kulturált és esztétikus épít-
mény előtörténetét Szamosi Endre 
idézte fel, aki évekkel ezelőtt, az 
esőben ázó diákok láttán határozta 
el, hogy megoldást keres a problé-
mára. Akkor ugyanis a buszmeg-
állót mindössze egy tábla jelezte, 
a várakozók számára nem volt az 
időjárás viszontagságai ellen me-
nedéket jelentő buszváró. A képvi-
selő – mivel az akkori városvezetés 
nem karolta fel kezdeményezését 
– szponzorokat szerzett, akiknek 
a segítségével felújíttatott egy ki-
szuperált építményt. Ezt cserél-
ték most le egy korszerű, modern 
buszváróra. 

Rekordot döntött a fürdőzők száma

Mintegy 16 ezer látogatója volt idén augusztusban a Félegyházi 
Termál Parkfürdőnek. Ez 5 ezerrel több, mint tavaly ugyanebben 
az időszakban – tudtuk meg Kelemen József fürdővezetőtől. A 
látogatottság egyébként – az intézmény megújulásával és kor-
szerűsítésével párhuzamosan – folyamatosan emelkedik.

Óriási változáson ment keresztül 
az utóbbi időben a félegyházi für-

dő. A korábbi kényelmetlen, szűk 
öltözők helyett kulturált körülmé-

nyek várják a fürdőzőket. Kabinos 
öltöző, 250 darab öltözőszekrény, 
megfelelő számú mosdó, WC és 
zuhanyzó áll rendelkezésre. Meg-
szépült a strand rész, a külső 
környezetet többek között új tér-
burkolat és kandeláberek szépítik. 
Az esztétikum mellett korszerűbb 

lett a szellőzőrendszer, energia-
takarékosabb a fenntartás, és 
rengeteget tettek a vízminőség 
javításáért is. Feltehetően mind-
ez együttesen eredményezi, hogy 
mind többen, egyre szívesebben 
látogatják a Félegyházi Termál 
Parkfürdőt. 
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Négy-ötezerre becsüli az idei, 
szám szerint XIX. Kiskunfélegy-
házi Libafesztivál látogatóinak 
számát Kovács-Csonka Szilvia, 
az Integrál Zrt. megbízásából 
a kiskun régió egyik legjelleg-
zetesebb fesztiválját szervező 
Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont igazgatója. 

A szeptember 8-9-i hétvégén a 
gasztronómiáé volt a főszerep. Azok 
előtt a lúdtartók előtt tiszteleg ilyen-
kor a térség, akik ma is éltetik a több 
évszázados múltra visszatekintő ha-
gyományt. A libából készülő ételek 
beépültek a környék gasztronómi-
ájába, s ilyenkor bárki megbizonyo-
sodhat róla, hogy a generációról 
generációra őrzött recepteket érde-
mes volt továbbörökíteni. A fesztivá-
lon most is meg lehetett kóstolni a 
híres félegyházi libamájat, és persze 
az elmaradhatatlan libatepertőt és 
libazsíros kenyeret. Ezúttal is nagy 
érdeklődés övezte a kulturális prog-
ramokat és a hagyományőrzés, népi 
kézművesség szép termékeit felvo-
nultató kirakodóvásárt. 

Kiskunfélegyháza 1992-ben kötötte 
meg első testvértelepülési kapcso-
latát. A németországi Braunfels-
sel 25 éve kötött együttműködési 
megállapodást megerősítették. Az 
erről szóló dokumentumokat Pe-
ter Schneider, Braunfels korábbi 
polgármestere és Csányi József 
polgármester írták alá szeptember 
9-én. A libafesztiválon Félegyháza 
testvértelepülései is képviseltették 
magukat, és a küldöttségek tagjai is 
megtisztelték az ünnepi eseményt.

A dokumentumok aláírása előtt 
Csányi József polgármester el-
mondta: – A  rendszerváltást kö-
vetően 1990-ben nyílt meg annak 
lehetősége, hogy közelebbi kapcso-
latot tudjunk kialakítani európai 
városokkal, településekkel. Félegy-
háza első testvérvárosi kapcsolata 
Braunfelssel jött létre 1992-ben. 

A város akkori polgármestere 
Ficsór József, és a mostani ün-
nepségen is jelen lévő Peter Sch-
neidernek köszönhetően. Ezt kö-
vetően Kiskunfélegyháza számos 
településsel alakított ki jól működő 
partnerkapcsolatot, többek között 
Erdélyben, Franciaországban és 
Olaszországban.

A kapcsolattartás megélénkült 
és felgyorsult, de vannak még fel-
adataink. Meg kell találni annak 
lehetőségét, hogy fiataljainkat be-
vonjuk a testvérvárosi kapcsolatok 
alakításába, formálásába. Meg-
találjuk azokat a közös témákat, 
amelyek révén fenntarthatjuk és 
tovább fejleszthetjük az együttmű-
ködést. Szerencsére ebbéli törek-
véseinket uniós pályázatok is se-
gítik – tette hozzá a polgármester.

Peter Schneider beszédében 
felidézte, hogy a kapcsolatfelvétel 
kezdetei a 80-as évekig nyúlnak 
vissza. Már akkor találkoztak a 
város vezetői. A partnerség alakí-
tásában jelentős szerepe volt Ko-
lenák Ernőnek és dr. Réczi Lász-
lónak is, akikkel megvitatták, hogy 
milyen területeken tud együttmű-
ködni a két város, és előkészítették 
a testvérvárosi együttműködést.

A testvérkapcsolatok lényege, 
hogy megismerjük egymás kultú-
ráját, barátságok és kapcsolatok 
teremtődjenek. Azt, hogy ez jól 
működik bizonyítja, hogy az elmúlt 
25 évben Németországból már 
nagyon sokan vásároltak itt ingat-
lant, és ma már hazajárnak – zárta 
gondolatait az első együttműködés 
egyik fő szorgalmazója.

Megerősített testvérvárosi kapcsolat

Négy-ötezer látogatója volt az idei libafesztiválnak
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Kovács-Csonka Szilviától azt is 
megtudtuk, hogy következő, hu-
szadik libafesztiválra a jubileumi 
számhoz méltó, az ideinél is gaz-
dagabb programmal szeretnének 
kedvezni a félegyháziaknak. Még le 
sem zárták az idei események szer-
vezését, már hozzáláttak a követke-
zőhöz. Az igazgatónő álma egyéb-
ként a fesztivál minősítése, amihez 
minden apró részletnek meg kell 
felelnie a szigorú előírásoknak a 
menekülési, biztonsági tervektől 
az infrastruktúrán és a vendéglátó 
egységeken át az installációkig…

Jövőre még több néptáncost hívnak a találkozóra
Az autentikus népzene és néptánc komoly hagyományokon 
nyugszik Félegyházán. Talán ennek is köszönhető, hogy ezek a 
programok mindig megmozgatják a családokat szülőkkel, nagy-
szülőkkel együtt. Így történt ez idén is, a IV. Kunsági Néptánc 
Találkozón. Kovács-Csonka Szilvia, a Móra Ferenc Művelődési 
Központ igazgatója és a Félegyházi Táncszínház Kulturális Egye-
sület titkára elmondta, hogy jövőre, az ötödik találkozóra még 
több résztvevőt terveznek meghívni.

A rendezvény főszervezőjétől azt is 
megtudtuk, hogy 2014-ben indult a 
Kunsági Néptánc Találkozó hagyo-
mánya, akkor a Hungarikum pá-
lyázaton nyert összeg segítségével 
rendezték meg és nagyon színvo-

nalasra sikerült. Ezen felbuzdulva 
határozták el a folytatást, s lett a 
találkozó a Félegyházi Libafeszti-
vál fő programeleme. A következő 
években a megvalósításhoz szá-
mos pályázatot nyújtott be az in-

tézmény, idén pedig a HUNG-2017 
Hungarikum pályázatra is benyúj-
tották igényüket a szervezők. 

Mint minden évben, most is vol-
tak külhoni néptánccsoportok a 
találkozón, ezúttal a Vajdaságból, 
Törökkanizsáról érkeztek fellépők. 
Számukra a teljes ellátást és szál-
lást is a szervezők biztosították.

A rendezvényt az időjárás is ke-
gyeibe fogadta, a ragyogó napsü-
tésben óriási érdeklődés mellett 
zajlott a résztvevők felvonulása, és 
a színpadi produkciók idejére is 
zsúfolásig megtelt a nézőtér. Az esti 
táncházban a hazai és külhoni nép-

táncegyüttesek együtt szórakoz-
tatták a nagyérdeműt, és egymás 
koreográfiáját is nagy örömmel, jó 
hangulatban tanulták, láthatóan él-
vezve az együtt táncolást. A délutá-
ni bemutatón és az esti táncházon 
Samu Zoltán és barátai, valamint a 
Ménkű Banda húzta a talpalávalót. 

A tervek szerint jövőre még több 
csoport hozhatja el koreográfiáját 
a találkozóra határon innen és túl-
ról is. A szervezők a Vajdaság mel-
lett Erdélyből is hívnának csopor-
tot. Kovács-Csonka Szilvia szerint 
szeretnék a Kunság teljes néptánc 
mozgalmát megmozgatni. 

Lezsák Sándor 
 országgyűlési képviselő

Dr. Horváth Sándor 
az Integrál ÁFÉSZ 
elnöke
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Tisztelt Kiskun-
félegyházi Lakosok, 
Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kiskunfélegyházi Víziközmű Tár-
sulat 2017. szeptember 21-én az elszámolási eljárás befeje-
zésével megszűnik.

A Társulat vagyonát, a folyamatban lévő ügyeket, valamint a jövő-
ben keletkező szennyvízcsatorna rákötésekkel kapcsolatos feladato-
kat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata veszi át.

A Társulat bankszámlái megszűnnek, ezért a fennálló fizetési kö-
telezettségeket a továbbiakban Kiskunfélegyháza Város Önkormány-
zata „Víziközmű elszámolási számla” megnevezéssel az alábbi bank-
számlaszámra lehet teljesíteni:

11732071-15338284-10870000

Az ügyintézés várhatóan a jövőben is a polgármesteri hivatalban 
fog történni, melynek részleteiről későbbi közleményekből, illetve az 
információs pultnál lehet tájékozódni.

Valamennyi társulati tagnak, Kiskunfélegyháza város lakosságá-
nak megköszönjük az elmúlt másfél évtizedben tanúsított együttmű-
ködését, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez nyújtott anyagi 
áldozatvállalását.

Kis-Szeniczey Kálmán, az Elszámoló Bizottság nevében
Patakiné Dr. Terjék Mária, az Ellenőrző Bizottság elnöke
Lukács Péterné, irodavezető

Szülői kérdőívekkel a gyermekek egészséges fejlődéséért
A házi gyermekorvosok és a vé-
dőnők által végzett egészség-
ügyi szűrővizsgálatok mellett 
mind nagyobb szerep jut a jö-
vőben a szülői megfigyelésnek 
– tudtuk meg Tarjányi Gabriellá-
tól, a Kiskunfélegyházi Védőnői 
Szolgálat intézményvezetőjétől.

A szakember szerint a változás 
legfőbb célja, hogy az esetleges 
eltérések minél korábban kiderül-
jenek, és mielőbb megkezdődhes-
sen a gyermek felzárkózását segítő 
korai fejlesztés. Ettől azt remélik, 
hogy sok gyerek esetében már az 
iskolába kerülés idejére ledolgoz-
ható lesz a hátrány, és így sokkal 
jobb esélyekkel kezdhetik meg 
tanulmányaikat.

A változás lényege – amely egy 
kiemelt TÁMOP projekt keretében 
történik –, hogy idén szeptembertől 
szülői kérdőívekkel és a védőnők 
által végzendő, életkorhoz kötött 
újabb státuszvizsgálatokkal bővül 
a gyermekek fejlődésének nyomon 
követése. Az új kérdőíveket folya-
matosan vezetik be, a szülők és a 
gyermekek az adott szűrésre köte-
lezett életkor betöltésekor találkoz-
nak ezekkel.

A „Szülői kérdőív a gyermek fej-
lődéséről” világviszonylatban is 
egyedülálló. Sok országban hasz-
nálnak szülői megfigyelésen alapuló 
kérdőíveket a gyermek fejlődésének 
nyomon követésére, de arra nincs 
példa, hogy egy ország összes cse-
csemője és kisgyermeke fejlődését 
követni próbálták volna. Az egész-
ségügyi alap- és szakellátás terüle-
tén dolgozó szakemberek szülőkkel 
együttműködve állították össze a 7 
év alatti gyermekek pszichomoto-
ros fejlődésének nyomon követésé-
hez segítséget nyújtó kérdőíveket.

A kérdőív segítségével a szü-
lők tapasztalatai is bekerülnek a 
vizsgálat folyamatába, amelynek 
célja, hogy időben felfedezhetőek 
legyenek azok a problémák, ame-
lyeket korai kezeléssel korrigálni 
lehet. A kérdőív születéstől 7 éves 
korig vizsgálja a gyermekek fejlő-
dését egy, kettő, három, négy, hat 
és kilenc hónaposan, egy évesen, 
18 hónaposan, kettő, három, négy, 
öt és hat évesen, ahol pedig fejlő-
dési zavar gyanúja merül fel, ott 
15 hónapos korban és 2,5 évesen 
is sor kerül kiegészítő kérdőív fel-

vételére. Hét éves korban azokat a 
gyermekek szűrik, akik valamilyen 
okból nem kezdték meg iskolai 
tanulmányaikat.

Fontos változás az is, hogy a 
továbbiakban az orvos által tar-
tott csecsemő-tanácsadásokon 
az eddig megszokottól eltérően a 
védőnők nem lesznek jelen. 2017. 
január elsejétől szigorodtak a vé-
dőnői ellátásra vonatkozó sza-
bályok: a szolgáltatást kötelező 
igénybe venniük a szülőknek, és a 
státuszvizsgálatokon is kötelezően 
meg kell jelenniük a gyermekkel, 
lehetőség szerint az adott életkor 
betöltése előtt. A korábbi gyakor-
lattal ellentétben – a gyermek ér-
dekében és jogai védelmében – a 
szülő immár nem mondhat le a vé-
dőnői gondozásról, ha pedig köte-
lezettségeinek nem tesz eleget, azt 
hivatalból jelezni kell a gyermekjó-
léti központnak. (Míg a házi gyer-
mekorvos szabadon választható, a 
jogszabály ezt a védőnő esetében 
nem teszi lehetővé.)

A változások miatt a szülők 
megértését és segítő együttműkö-
dését kéri a Kiskunfélegyházi Vé-
dőnői Szolgálat.

Fotó: archív

A Tiszaalpári Alkotótábor el-
múlt 24 évi munkáiból ren-
deztek kiállítást a Hollókör 
Galériában a libafesztivál 
ideje alatt. Az előzmények-
ről Biczók Mihály, Tiszaalpár 
nyugalmazott jegyzője beszélt 
a megnyitó alkalmával. Mint 
elmondta, a tábor elindításá-
val az volt a céljuk, hogy ráirá-
nyítsák a figyelmet az alpári 
táj szépségeire, varázslatára, 
az ott élők mindennapjaira és 
a település történelmi múltjá-
ra. Ezért még 1994-ben kul-
turális megállapodást kötött 

a Budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Egyesület, a 
Kiskunfélegyházi Holló László 
Képzőművészeti Kör és Tisza-
alpár Önkormányzata.

A tábor azóta minden nyáron 
kéthetes turnusokkal működött. 
A budafoki és a kiskunfélegy-
házi képzőművészek közül ál-
talában 20-25-en vettek részt, 
kiegészülve – a testvérvárosi 
kapcsolatoknak köszönhetően – 
délvidéki, dán és osztrák művé-
szekkel. Biczók Mihály becslése 
szerint ez idő alatt mintegy 4000 
alkotás készült.

Jövőre 25 éves 
a Tiszaalpári Alkotótábor
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Lakossági adatgyűjtést végez a KSH
Lakossági adatgyűjtést végez a KSH Kiskunfélegyházán, szep-
tember 1-je és április 30-a között az OECD Felnőttek Képesség- 
és Kompetenciamérési Programja keretében. A kikérdezés a 16 
és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és a hétközna-
pi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciá-
it, valamint ezeknek az oktatásban és foglalkoztatásban való 
hasznosulását egyaránt vizsgálja. 

Az adatgyűjtés 250 településen 
zajlik. A mintavétel reprezentatív, 
a címek kijelölését véletlenszerű-
en választották ki. Az adatgyűjtés 
során a KSH megbízásából a Sta-
tek Kft. fényképes igazolvánnyal 
rendelkező munkatársai keresik 
fel a válaszadókat. 

A mérés kizárólag statisztikai 
célból történik, amelyeket bizal-
masan kezelnek, azok mások szá-

mára nem lesznek hozzáférhetőek. 
A kérdezők a statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény, valamint az 
információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szó-
ló 2011. évi CXII. törvény előírása-
inak megfelelően járnak el. 

A KSH további tájékoztatást ad 
hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30, 
valamint pénteken 8 és 14 óra 
között a 06-80-200-766-os tele-

fonszámon vagy a piaac@ksh.hu 
e-mail címen. 

Az adatgyűjtéssel és az ered-
ményekkel kapcsolatban a kuta-

tás hazai (https://piaac.nive.hu) 
és nemzetközi honlapja (http://
www.oecd.org/site/piaac) nyújt 
tájékoztatást. 

Kihirdették a Virágos Félegyházáért díjazottait
A Virágos Félegyházáért Mozgalom eredményhirdetésére szep-
tember 9-én került sor a városháza előtti színpadon. A virágos 
kertek, erkélyek szorgos és hozzáértő gondozóit Csányiné Pap 
Andrea, a virágos verseny fővédnöke köszöntötte a díjak átadá-
sa előtt. Kifejtette: 2010 óta a város minden évben meghirdette 
a mozgalmat, és évről évre többen csatlakoznak hozzá, megmu-
tatva szép, virágos kertjüket, erkélyüket, sőt idén már cégek is 
csatlakoztak a városszépítők versenyéhez. A mozgalom legfőbb 
értékének azt tartotta, hogy a virágágyások szorgos gondozói 
követendő példát is mutatnak.

 Valamennyi kertet, balkont, elő-
kertet felkeresett a zsűri a végső 
döntés meghozatala előtt. A bíráló 
bizottság tagjai voltak: Csányiné 
Pap Andrea, Nagy Ágnes váro-
si főkertész, Szatmári Andrea, 
a Kiskunfélegyházi Városgazdál-
kodási Intézmény igazgatója és 
Csányi László, a városi könyvtár 
munkatársa.

A Félegyházi Közlöny is bekap-
csolódott a virágos verseny nép-
szerűsítésébe. Online oldalunkon 
közzétettük mind a 32 nevező kert-
jéről készült fotókat, s lehetőséget 
biztosítottunk a szavazásra. Olva-
sóink szavazatai alapján a közön-
ségdíjat Kállai Istvánné, Bajza 
utca 2/c. sz. alatti lakos vehette át.
Helyezések kategóriánként:

Az elő- és belső kert, konyha-
kert kategóriában
Dunás-Varga Ibolya (Dayka u. 
14.)
Pál Józsefné Ibolya u. 2.
A virágos ablak, erkély 
kategóriában:
A zsűri díjazta Görög Gergelyné 
Marosvásárhely u. 11. sz. alatti 
benevezőt.

Az intézmények, vállalkozások 
által gondozott közterület ka-
tegóriájában két díjat adott ki 
a zsűri:
–  A vállalkozások közül a legszeb-

ben gondozott kert a Pozsár 
Design. Műkovács Kft. kertje 
Szegedi út 56/a.

–  Legszebb közterület – intéz-
mény– a Szivárvány Személyes 

Gondoskodást Nyújtó Intéz-
mény Idősek Klubja Tóth Kál-
mán utca 10/a

Az elő- és belsőkert, konyha-
kert kategóriában:
– Faragó János III. kerület 224.
– Kállai Istvánné Bajza utca 2/c
– Ficsór Gizella Majsai út 2/a
–  Juhász Imre és Juhász Imréné 

Just Gyula u. 2/a

– Juhász Mihályné Teleki u. 8.
–  Kis-Czakó László Batthyány u. 

40. sz.
–  Locskai Rozália Deák F. u. 1-5. 

II. em. 50.
– Pajkos Béláné Tanyasori út 5.
–  Szikora István Dessewffy utca 

21.
– Tarjányi Melinda Irányi D. u.
– Tarjányi Sándorné Béke u. 9.

– Tóth László Mártírok útja 30.
– Tóth Sándorné Attila u. 40.
–  Vajda Piroska és Vidéki Zsolt 

Süveg u. 16.
– Vidéki Ágostonné Szeder u. 20.
–  Fekete Pálné Katona József u. 

3/A
– Nagy Ferencné Virág utca 4. –

Virágos ablak és erkély:
– Kis Imréné Holló László u. 2.
– László Mihályné Alpári út 16.

Intézmények, vállalkozások 
által gondozott közterület 
kategória:
–  Dózsa György Általános Isko-

la Dózsa Gy. u. 26-32.
–  Petőfi Sándor Városi Könyv-

tár Szent János tér 9.
–  MÁV Zrt. Kiskunfélegyháza 

vasútállomás
– Szakmaközi Művelődési Ház
–  Százszorszép óvoda Darvas tér 

11.
–  Szivárvány Személyes Gon-

doskodást Nyújtó Intézmény 
Idősek Otthona Csanyi út 4.

–  T(h)iger Kft. Üzemeltető Ró-
zsakert vendéglő

–  Kis-Czakó László Dessewffy u. 
20.

A K&H Bank is kapcsolódott a 
virágos versenyhez a gyermekek 
részére meghirdetett rajzpályá-
zattal. A legszebb rajzok alkotóit 
az eredményhirdetésen Vidékiné 
Eng Marianna, a bank fiókvezető-
je oklevéllel és ajándékcsomaggal 
jutalmazta.

 s. r.
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Ars Sacra
Ritkán látható Kiskunfélegyházán olyan kiállítás, amely – úgy 
szakmailag, mint helyszín szempontjából – annyira telitalálat-
nak bizonyult volna, mint a Nyitott Templomok Éjszakáján meg-
nyílt, és az Ars Sacra keretében rendezett bemutató a Szent 
István Templomban. 

Városunkban hosszú évek óta 
szeptember harmadik szombat-
ján a „Kéttornyú” templom plé-
bániája tartja meg ezt a kulturá-
lis alkalmat, és az idők folyamán 
remek egyéni és csoportos tár-
latokat szerveztek. Kétségtelen, 
hogy a rendezvény fő attrakciója 
a templomtoronyba való feljutás, 
azonban az idei alkalmon mégis a 
templomban rendezett kiállításra 
szeretném felhívni a figyelmet.

Jászberényi Matild textilmű-
vész nemezmunkái és Baranyai 
László plébános kézzel varrott 
miseruhái már első pillantásra 
is elképesztik úgy a nézelődőket, 
mint a híveket. 

Ami a két alkotót, illetve mun-
kájukat összeköti, az a befektetett 
munka. Aki a nemezelés techniká-
ját, művészetét csak egy kicsit is 
ismeri, az tudja; mások pedig ta-
lán megsejthetik, ha közelebbről 
megszemlélik a kiállított „műtár-
gyakat”, hogy micsoda rendkívüli 
fizikai és szellemi munkameny-
nyiség rejlik mögöttük. Ezen kívül 

egyik sem a kiállítások megszo-
kott műfaja, meglehetősen ritkán 
kerülnek a tárlatlátogató közön-
ség látókörébe. 

A Szent István Templom tor-
nyaiban, illetve karzatain bemu-
tatott látványos nemez anyag szó 
szerint lélegzetelállító, s a „Bel-
ső kert” címet viseli. Nem nehéz 
következtetni, hogy miről is szól. 
Azonban ami mindenkit lenyű-
gözhet, az elsősorban a látvány 
nagyszerűsége. Különösen a jobb 
oldali toronytér nemezei „ütik 
meg” a lépcsőn felfelé haladót, s 
mire felérünk a félemeletre, szinte 
beburkol bennünket a nemez me-
legsége, puhasága, mely lelkünket 
is átjárja. Megragadó fantázia, bő-
ven áradó líraiság és fantasztikus 
kreativitás az, ami a munkákat 
átitatja, miközben az Évszakok 
ciklus ott lebeg ég és föld között. 
Garantáltan különleges élmény!

Akár csak azok a próbababákon 
elhelyezett piros, zöld és arany-
színben tündöklő miseruhák, 
melyek szinte „elvegyülnek” a 

karzaton sétálók közt, majd a bal 
oldali torony légterében szállnak, 
lebegnek megmutatva teljes szép-
ségüket. S amikor „földre érnek” 
a templom oldalhajójában újra 
köztünk vannak, ezúttal kékben, 
melyek természetes fényben szin-
te világítanak. Az épület áhítatos 
csendjében, mint régmúlt árnyak 
lelkei jelennek meg, nem tolako-
dóan, nem ijesztően, inkább sze-
líden az elmúlásra emlékeztetve 

a földi halandót. Igazi szürreális 
élményben lehet részünk. 

A két anyag egyrészt egymás-
sal, másrészt magával a szakrális 
térrel is tökéletes összhangban 
van, így teljes harmóniát áraszt.

Az alkotók mellett feltétlen di-
cséret illeti Lantos Szabolcsot, 
akinek keze nyomán kezdett el 
„élni” a kiállítás, és vált igazán 
nagyszerű bemutatóvá ez a tárlat. 

 R. F.

Szűts Tamás alkotói pályája 
mintegy 50 évvel ezelőtt Szege-
den kezdődött egy kiscsikó agyag-
szobrával. Útja ezután a városban 
legszínvonalasabbnak számító 
Tábor utcai képzőművész szabad-
iskolában folytatódott, ahová egy 
koponya megmintázásával nyert 
felvételt. A szakma ismeretének 
bővítésével hamar elkészült az első 
érem Juhász Gyula verséhez, a „Ti-
szai csend” című műhöz. A port-
rék között pedig hamarosan kisfia 
arcmását is megmintázta. Munkája 
elismeréseként meghívást kapott 
több alkotótáborba, többek között 
az akkori Jugoszláviába is. Ter-
mészetesen a szobrászat hátrébb 
szorult a család és a megélhetés 
mögé, de mindig volt helye a min-
dennapokban. Ahogy munkái egyre 
ismertebbé váltak, több megrende-
lést is kapott. Kiskunfélegyházán 
lassan 30 éve él és alkot. Tárlata 
annyiban egységes, hogy az elmúlt 
évtizedek alatt mind az ő kezéből 
kerültek ki, amelyek a „Még csak 
65…” című kiállításon láthatóak. 
Munkái között találhatunk kitüntető 
érmeket, plaketteket, emléktáblá-
kat, kisplasztikákat, emlékműveket, 

ivókutat és köztéri szobrokat. A fel-
használt anyag tekintetében is sok-
oldalú: fa, kő, vörösréz, márvány, 
gránit, mészkő, bronz és újabban 
üveg, illetve ezek kombinációi.

A mondanivalók között ver-
sek, érzelmek, és az emberek 
életében sorsdöntő események 
villannak fel, a tragikustól a mo-
solyfakasztóig. Közterületeken 
és közintézményekben, bel- és 
külföldön 32 munkája található. 
A szakmai kamarák közül a Ma-
gyar Szobrász Társaság tagja és 
vezetőségi tagja is. Kollektív ki-
állításokon eddig több mint 170 
alkalommal vett részt, míg önálló 
tárlata a XIX. Félegyházi Libafesz-
tivál alkalmával megnyílttal elérte 
az 50-et. Budapesten jelenleg is 
megtekinthető a Stefánia Palotá-
ban a Tavaszi tárlaton a parkban 
két munkája szeptember 30-ig, de 
az Őszi tárlaton is lesz anyaga ok-
tóbertől. Közgyűjtemények közül 
a Kiskun Múzeum és a kecskeméti 
Cifra palota őrzi alkotásait. 2013-
ban Kiskunfélegyháza város kép-
viselőtestülete elismerő oklevelét 
vehette át. Kiskunfélegyházán 14 
alkotása található.

Még csak 65

Még csak 65. születésnapját ünnepli Szűts Tamás, még-
is nagyon gazdag, összegző képzőművészeti kiállítással 
mutatkozott be szeptember 9-én, a Kiskun Múzeumban. 

A látogatók találkozhattak az alkotó szobraival, érmeivel, plakett-
jeivel, de a köztéri ivókútjai és szobrai is megjelennek a tárlaton. 
A kiállítást Csányi József polgármester ajánlotta a művészetpár-
tolók figyelmébe. Az eseményt Tóth Gyula gitárzenéje tette han-
gulatosabbá. A tárlat szeptember 28-áig látogatható.
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Az ősz beköszöntével a szüretnek is elérkezett az ideje. Az idő-
járástól és a szőlőfajtától függően családok és barátok közö-
sen szüretelnek. A fiatalok kevésbé, míg az idősebbek gyakrab-
ban vesznek részt szüreten – derült ki körkérdésünkből.

Vidács Ágnes (25): – Még 
egyszer sem szüreteltem, de sze-
retném kipróbálni. Idén a szüreti 
felvonulást megnézem és a gaz-
daköri bálban is részt veszek. A 
barátaim rendszeresen járnak 

szüreti mulatságokra, az ő unszo-
lásukra én is elmegyek. A szüleim 
annak idején gyakran szüreteltek, 
meséltek már történeteket erről. 
Összegyűltek barátok, családta-
gok és egymásnak segítettek. A 
fiatalok körében kicsit kiveszett a 
szüret, mint esemény, sok kortár-
sam nem vett részt még ilyenen. 
Régebben összefogták a diákokat 
az iskolákban és közösen mentek 
szüretelni. Ez is hiányzik ahhoz, 
hogy megismerjék és kedvet kap-
janak hozzá.

Szűcs Noémi (24): – Gyerekko-
romban, 12-13 évesen szüretel-
tem utoljára, manapság már nem 
gyakorlom. Iskolai szervezésben 
működött annak idején, tetszett 
a hangulat és zsebpénzt is keres-

tem vele. A fiatalok elsősorban 
csak szüreti mulatságokra járnak 
napjainkban.

Vadász Éva (63): – Rendsze-
res szüretelőnek számítok, utol-
jára néhány hete szüreteltem. A 
társaság és a család életében ez 
ünnepnek számít. A szüret reg-
gelén sonkát eszünk, ebédre pör-
költöt készítünk, addigra általá-
ban leszedjük a termést. Először 
a fehér szőlőt szedtük le, szep-

tember végén a vöröst szüretel-
jük. Az idei termés nagyon jónak 
mondható, a betegségek elkerül-
ték a szőlőfürtöket. Hagyomá-
nyos módszerrel szüretelünk, 
taposással nyerjük ki a mustot. A 
felvonulást is megnézem, hiszen 
ez is szervesen kapcsolódik az 
eseményhez. A környezetemben 
nemcsak idősek, hanem fiatalok 
is szüretelnek, tinikorú unokám 
is szereti, szívesen segít.

KÖRKÉRDÉS: Mikor szüretelt utoljára?

21. századi technika az Újtemplom tornyában
A visszajelzések alapján, a nyá-
ron sokan észrevették, hogy 
elnémultak az Újtemplom ha-
rangjai és a harangjáték. Annyi 
gyorsan kiderült, hogy négy év 
után, június 25-én ismét vil-
lám csapott az épületbe, újfent 
tönkretéve sok érzékeny elekt-
ronikai eszközt.

Az elnémult harangok kárfelmé-
rése is a négy évvel ezelőtti ered-
ményt mutatta: „elszállt” a vezérlő 
elektronika minden részegysége. 
Mivel ezek német és belga gyárt-
mányok, a harangjátékot gyártó 
Perner cég szakemberei szintén 
bevizsgálták a készülékeket, ám az 
eredmény ugyanaz lett: mindent 
cserélni kell.

A vizsgálódások során felvető-
dött, érdemes lenne – a lassan el-
avuló technika helyett – az időköz-
ben megjelent legújabb fejlesztésű 
vezérlőt beépíteni. Megerősített 
villámvédelem mellett egy 21. szá-
zadi eszköz venné át a vezérlést, 
számos új funkció elérhetőségét 
biztosítva. Ám tudomásul kellett 
venni, hogy annak sokrétűsége 
miatt a gyártó belga cég minden 
készüléket a helyi adottságokhoz 
konfigurálva állít elő, és ennek kb. 
egy hónap időigénye van. (Ez a cég 
látja el szinte a fél világot ilyen 
rendszerekkel.) A döntés megszü-
letett: az országban elsőként vál-
laljuk, induljon el a folyamat.

Nyár lévén, a nyugati orszá-
gokban kialakult szokás szerint a 
cégek szabadság idejére teljesen 
leállnak. Sajnos ez mindkét cég 
esetében így történt, ezért nem 
készülhetett el a rendszer a temp-
lom fő ünnepére, augusztus 20-ára 
sem. Végül szeptember 1-jén meg-
érkezett a komplett berendezés a 
Perner cég szakemberével együtt, 
aki a késő esti órákra be is szerel-
te azt. Kérte, hogy mielőbb épüljön 
ki az internetes csatlakozás, mert 
még maradtak installációs felada-
tok, amiket „otthonról” már el tud 
végezni ő is és a gyártó belga cég 
is.

Helyi szakemberek azonnal re-
agáltak a feladatra, így két nap 
múlva a készülék internetes be-
menetén ott „kacsintgatott” a jel. 
A gyártónál automatikusan beje-
lentkezett a készülék, és véglege-
sítették a konfigurálást. Közben az 
épület villamoshálózatán is elké-
szült a fokozott villámvédelem.

A számos új lehetőség okán 
újra kellett gondolni a harangok 
megszólalását is, főleg a harang-
játékét. Az öt év alatt kialakult 
vélemény szerint sokszor, sokat 
és lassan zenél, több nem egyházi 
zenét is be kell vonni a reperto-
árba. Az egyházközség vezetése 

támogatta a változtatást, megbíz-
ta Fazekas Tamás kántort, az új 
elképzelések szerint fokozatosan 
alakítsa át a repertoárt. Ez a folya-
mat zajlik most.  

A temetési harangszó is átala-
kult: most már mindkét templom 
azonosan felépített program sze-
rint búcsúztatja az eltávozókat. 
Gyengén kezd, mint mi is az éle-
tünket, folyamatosan erősödik, tel-
jes erővel zeng, majd folyamatosan 
kezd gyengülni, mint mi is életünk 
vége felé.  Aztán csend lesz... 

A rendszer első nyilvános „sze-
replése” a szeptember 16-i „Nyi-
tott templomok éjszakája” ren-
dezvény keretében az éjszakai 
toronylátogatók előtt történt. A 
látogatás vezetője a harangszo-
bában okostelefonról vezérelve 
testközelből tett hallhatóvá egy-
egy dalt, bekapcsolt harangokat, 
stb...

Összefoglalva: Kiskunfélegyhá-
zán megjelent a 21. századi ha-
rangtechnika, ami (műszakilag) 
egymaga képes a városban telje-
sen kiváltani a hagyományos ha-
rangozói feladatokat.

A gyártó és a beépítő cég köszö-
netét fejezi ki a félegyháziaknak, 
amiért elsőként adtak lehetőséget 
az új technika beépítésére, és tü-
relemmel viselik az átállással kap-
csolatos kellemetlenségeket.

 Szabó-Szűcs József
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Kicsi és nagy gyűjtötte
A Darvas Általános Iskola nebulói, nevelőik irányításával nagy 
lelkesedéssel láttak a munkához, hogy megtisztítsák a sze-
méttől a Darvas tér valamennyi közterét, játszóterét szeptem-
ber 15-én. 

A „TeSzedd – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért” moz-
galomhoz kapcsolódva sok-sok 
zsákot töltöttek meg szétdobált 
papírokkal, műanyag zacskók-
kal, szatyrokkal, cigarettavég-
gel és különböző palackokkal. 
Elcsodálkoztak azon, hogy 

mennyi munkájuk akadt, de jó-
kedvük végig kitartott. A végén 
pedig – végigtekintve a megtisz-
tult zöldfelületeken – mindenki 
büszke volt az eredményre és 
abban bíznak a kis aktivisták, 
hogy a jövőben mindenki jobban 
óvja környezetét.

Megújul a Mezgé kollégiuma

Egy sikeres pályázatnak köszönhe-
tően több mint 71 millió forintos 
beruházással megújul a mezgé 
kollégiuma. A beruházás keretében 
hőszigetelést és új vakolást kap a 
végfal. Kicserélik a régi nyílászáró-
kat, megoldják a pince és a padlás 
hőszigetelését, rendbe teszik a já-
rófelületét. Ezzel új, használható 
terekhez jut az intézmény. Talán 
ami még ennél is fontosabb, hogy 
az energetikai beruházás kereté-

ben a tetőszerkezetre 196 napelem 
kerül fel, amely az elektromos ellá-
tást segíti. Ez nemcsak csökkent-
heti az intézmény költségvetését, 
de nyereséget is termelhet. A be-
ruházáshoz szükséges 100 száza-
lékos támogatottságú összeget az 
intézmény a KEHOP 5.2.10. pályá-
zat keretében nyerte el. A kivitele-
zők a munkálatokat megkezdték, 
és úgy szervezik, hogy a kollégium 
működését a legkevésbé zavarják.TeSzedd Félegyházán is

Kutatók Éjszakája
Szeptember 29-én, pénteken tart-
ják országosan a Kutatók éjszakája 
programsorozatot. Kutatóhelyek, 
iskolák, felsőoktatási intézmények, 
múzeumok kínálnak programokat 
a kutatói pálya és a természet-
tudományok népszerűsítésére. A 
Móra Ferenc Gimnázium fizika-ké-

mia-matematika szakos pedagó-
gusai és a természettudományos 
laboratórium munkatársai szere-
tettel hívnak minden érdeklődőt 
a „Kutatók Éjszakája a Móra Gi-
miben” című programra az intéz-
mény első emeleti tantermeibe 
15.30 és 21 óra között.

A mezgések is csatlakoztak a „Te-
Szedd – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért” mozgalomhoz. Szep-
tember 15-én délelőtt a több mint 
háromszáz diák a tanórák, gyakor-
lati foglalkozások helyett, kesztyűt 
húzva, zsákokat ragadva környeze-
tének megtisztításán fáradozott. A 

szakképző intézmény növendékei 
iskolájuk környékén gyűjtötték össze 
a szemetet, de a Csongrádi úton, a 
tangazdaság környékén is össze-
szedték az út mentén, az árkokban 
szétdobált hulladékot. Mindemellett 
gondot fordítottak iskolájuk előkert-
jének, virágágyásainak ápolására is.

A TeSzedd! hulladékgyűjtő kampányban az 
idén Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyéből regisztráltak a legtöbben. A 
mostani akcióban 1732 regisztrált helyen, 
több mint kétszázezer résztvevő takarította 
a szemetet, többségében államigazgatási 

szervek, egyesületek és szervezetek, oktatási intézmények szer-
vezésében. Kiskunfélegyházán is számos közösség jelent meg a 
köztereken és jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze. 
Az alábbi összeállításban közülük mutatunk be néhányat. 

szakképző intézmény növendékei 

Felvették
a kesztyűt
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Megtisztult 
a parkerdő
A Batthyány Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 8. m osztályos tanu-
lói Fekete Imre osztályfő-
nök és Fáber Judit tanárnő 
irányításával csatlakoztak a 
hazánk egyik legnagyobb ön-
kéntes mozgalmává duzzadt 
„Te Szedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért” akci-
óhoz, és a városi parkerdőben 
gyűjtötték össze a szétdobált 
szemetet.

A Zöldmező Lakótelep környékét, 
a Csanyi út, Péteri út, Toma út tér-
ségét tisztították meg önkéntesek 
az eldobált hulladéktól szeptember 
16-án, a TeSzedd! akció keretében 
Kiskunfélegyházán. A hat felnőtt-
ből és négy gyermekből álló csapat 

aktív munkával 9 és 13 óra között 
lovaskocsival járta be a területet. A 
gyűjtésben Dongó József önkor-
mányzati képviselőként koordinálta 
a munkát, akinek segítségére voltak 
a helyben lakók, a Zöldmező Lovas 
Sportegyesület tagjai és a terüle-

tileg illetékes mezőőr. Közösen 22 
zsáknyi hulladékot gyűjtöttek ösz-
sze. A területen háztartási szemét, 
sörös doboz, pet palack, műanyag 
zsákok, autó lökhárító, televízió, stb 
volt. A szervezők köszönik az akció-
ban való részvételi lehetőséget.

Akció a Zöldmező Lakótelepen is 
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Személyes tanácsadással segítik  
a magánszemélyeket, lakóközösségeket
Egyebek mellett az Otthon Melege program 2017-es ak-
tualitásairól, a Lakóépületek energiahatékonyságának és 
megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelről 
(GINOP-8.4.1/A-17), a fiatalok vállalkozóvá válásának lehe-
tőségeiről és a gyakornoki programról kaphatnak naprakész 
tájékoztatást a félegyházi érdeklődők azon a fogadónapon, 
amelyet a Széchenyi Programiroda tanácsadója tart Félegyhá-
zán, a polgármesteri hivatalban, első ízben szeptember 25-én, 
hétfőn 9-től 16 óráig, és azt követően minden hétfőn.

Őze József Péter lapunk-
nak elmondta, hogy a Széchenyi 
Programiroda országos hálózata 
2011 óta nyújt szakmai támaszt 
és térítésmentes, közvetlenül 
elérhető segítséget az európai 
uniós pályázatok iránt érdeklő-
dőknek. Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzatával együttműköd-
ve úgy határoztak, hogy pályázati 

fogadónapot szerveznek, mint-
egy helybe hozva Kiskunfélegy-
háza lakosságának a személyre 
szabott információt. Ezzel az a 
céljuk, hogy minél többen élhes-
senek a kínálkozó lehetőségekkel 
a városban.

Támogatott tevékenységek: 
nyílászárócsere, hőszigetelés, 
nyári hővédelem javítása, ár-

nyékoló vagy árnyékvető szerke-
zetek, fűtési- és/vagy használati 
melegvíz rendszer korszerűsíté-
se, hővisszanyerő berendezés, 
napelem, napkollektor, brikett, 
pellet, faapríték, faelgázosító 
kazánrendszer, konvektorcsere, 
hőszivattyú rendszerek.

A fogadónapon való részvétel 
díjmentes, de előzetes regisztrá-
cióhoz kötött. A személyes kon-
zultációk alkalmával az ügyfelek 
megismerhetik az aktuálisan el-
érhető lakossági felhívásokat és 
azok feltételrendszerét.

A bejelentkezés óránként le-
hetséges, név, cím, e-mail, tele-
fonszámadatok megadásával, az 
alábbi telefonszámon: Őze József 
Péter, 06-20/380-8710

Virágokkal és szeretettel halmozták el 
Dédunokák, unokák, gyermekei 
és családtagjai végtelen szeretet-
tel köszöntötték Czakó Józsefné 
Marika nénit 90. születésnapján, 
szeptember 9-én. A város nevé-
ben Balla László alpolgármes-
ter köszöntötte oklevéllel, virág-
csokorral és kedves szavakkal a 
szépkorút.

Czakó Józsefné Kovács Mária-
ként született 1927. szeptember 
4-én, hatgyermekes polgári csa-
ládba. Szülei földműveléssel és 
állattartással foglalkoztak. Marika 
néni is keményen kivette részét a 
munkából, aminek nagy hasznát 
vette 1954-es házasságkötését 
követően is. Petőfiszálláson foglal-
koztak földműveléssel és állattar-
tással, miközben felnevelték két le-
ány és egy fiúgyermeküket. Sajnos 
fiát 1994-ben elveszítette, a férje 
pedig ebbe betegedett bele. 1996-
ban szívinfarktust kapott, így az 
állattartást és a földművelést fel 
kellett számolniuk. Kiskunfélegy-
házán, a Dózsa György utcában 
vettek egy kis házrészt. Marika 
néni 2009 tavaszáig ápolta férjét, 
aki ekkor – 54 és fél év házasság 
után – hunyt el.

Ma már hét unoka és nyolc dé-
dunoka veszi körül Marika nénit, 
novemberre várják a kilencedik 
dédunoka megérkezését.

Marika néni férje halála után 
egyedül élt otthonában. Beirat-
kozott a nyugdíjas klubba, aho-
vá rendszeresen eljárt. Nagyon 

szerette a klubtagokat és az ott 
szervezett programokat. Katoli-
kus vallású lévén, rendszeresen 
járt templomba is egészen addig, 

amíg 2016 októberében balesetet 
nem szenvedett. Azóta két leánya 
felváltva gondozza szeretetben és 
türelemmel.

Rozika néni 
felaprítaná  
a tűzifát is

Cserkó Lászlónét szeptember 
10-én, családja körében köszön-
tötte a város nevében Balla Lász-
ló alpolgármester oklevéllel és 
virágcsokorral 95. születésnapján. 
A köszöntés közepette a család-
tagok elmondták, hogy Rozika 
néni egész nap mozgásban van. 
Igaz, bot segítségével, de körbe-
járja a szomszédokat, és ha nem 
vigyáznának rá, akkor felaprítaná 
a tűzifát is. Napi dolgai végeztével 
szeret televíziózni, és a rádiót is 
szívesen hallgatja, a politikai mű-
sorok a kedvencei közé tartoznak. 
Rozika néni köszöntése során régi 
fotókat vett elő, felidézendő az 
elmúlt évtizedeket, miközben so-
kat mesélt élete munkával töltött 
hétköznapjairól.

Cserkó Rozália 1922. szeptem-
ber 10-én, Budapesten született 
Lajos Terézia és Cserkó István, 
téglagyári munkásember gyerme-
keként. Első férjét Hegedűs Ist-
vánnak hívták, de sajnos nagyon 
rövid ideig tartott a házasságuk: a 
háború elragadta férjét 1944. ápri-
lis 24-én. Rozika néni már 16 éve-
sen a kerámiagyár festőüzemében 
dolgozott. Ezt követően a Dohány 
utcai papírüzemben papírzsákokat 
készített. Később a kispesti textil-
gyárba került, ahol orsózónőként 
dolgozott.

1958-ban szüleivel együtt Kis-
kunfélegyházára költöztek. Itthon 
az állami gazdaságban kapott 
munkát, először a kertészeti rész-
legen, majd két év munka után az 
állami gazdaságban lett takarító-
nő. Az egyedül töltött évek után, 
1960-ban újra férjhez ment, Cser-
kó Lászlóhoz. Házasságukból 
sajnos nem született gyermekük. 
1977-ben vonult nyugdíjba, azóta 
keresztfiával és annak családjával 
él együtt.
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Kiskunfélegyházán született, 1932-ben. Kisdiákként a főutcai 
Kossuth iskolában kezdett tanulni, majd a piac melletti „Fehér 
iskolába” járt, ezek az iskolák ma már nem léteznek. A negye-
dik gimnáziumi osztály után a félegyházi Állami Tanítóképzőben 
szerzett tanítói oklevelet, majd a szegedi Pedagógiai Főiskolán 
(később Juhász Gyula Tanárképző Főiskola) ének-zene és test-
nevelés szakon végzett. 

Életében nagy szerepe 
volt Mészáros István test-
nevelő tanárnak és szakfel-
ügyelőnek, aki több szinten 
közbejárt, hogy a főiskolán 
eredményesen röplabdázó 
és asztaliteniszező fiatal 
tanár hazakerülhessen ta-
nítani. A Kossuth Leányis-
kolában éneket tanított 
pályája kezdetén, s már az 
első évben versenyre vit-
te az énekkarát. Az akkor 
nagy jelentőségű, tömege-
ket mozgósító kórusmoz-
galom, az Éneklő Ifjúság 
városi döntőjét kórusával 
megnyerte. 1954 őszé-
től az akkor induló József 
Attila Általános Iskolában 
folytatta a tanítást, 140 

tagú kórusával folyamatosan ért 
el sikereket. 

Vallotta, hogy „az igazi érték-
mérője az ének-zene szakos ta-
nárnak az, hogy milyen színvonalú 
énekkara van iskolájának.” Isko-
lai elfoglaltsága mellett a 70-es 
évek elejétől vezette a helyi Lenin 
Mg Tsz népdal és citerakörét. Az 
énekkar, vezetése alatt az elmúlt 
30 év folyamán 5 arany, a citera 
zenekar 2 arany és több ezüst mi-
nősítést szerzett. Bugacon fellép-
tek az angol királynő, a Cantenbu-
ry érsek előtt, az angol szárazföldi 
haderő főparancsnoka is tetszés-
sel hallgatta az előadásukat.

1994-ben vonult nyugdíjba, de 
a népdalkört tovább irányította, 
és óraadóként is tevékenykedett. 
Tevékenysége elsősorban az ének-
léshez, a zenéhez kapcsolódott, 
de sportberkekben is jól ismerik a 
nevét. Versenyzett futóként, tagja 
volt a főiskolai röplabdacsapatnak, 
asztaliteniszezett, edzősködött a 
helyi Vasutasban, valamint a Jó-
zsef Attila Általános Iskola diákjait 
tanította az asztalitenisz fortélya-
ira. Két évig irányította a Fáklya 
Sportkör tenisz szakosztályát. 

A hatvanas években ő vezette a 
fotószakkört a kultúrházban, sok 

tanítványával szerettette meg a 
fotózást, tanította meg a felvéte-
lek sajátkezű kidolgozását. Évti-
zedeken keresztül publikált a Fé-
legyházi Közlönyben. Örökmozgó, 
sok mindent kipróbáló és szerető, 
energiától duzzadó, életvidám, ki-
egyensúlyozott embernek ismerik 
Félegyházán.

Isten éltesse!

Egy kis torna, szórakozta-
tó és kulturális előadások, a 
mindennapok aktuális teen-
dőinek megvitatása. Ez volt a 
fő programja szeptember 15-
én a Szakmaközi Művelődési 
Házban a második alkalom-
mal megrendezett Városi Civil 
Kulturális Napnak. A megje-
lenteket dr. Sulyok Miklós, a 
Városi Civil Szövetség elnöke 
köszöntötte. A város nevében 
Balla László alpolgármester 
köszönte meg a civileknek a 
közéleti aktivitást, mindazt 
a segítséget, amelyet a ren-
dezvények sikeres megren-
dezéséhez, lebonyolításához 
nyújtanak.

– Egy héttel ezelőtt a civilek még 
a libafesztivál rendezvényein 
szorgoskodtak, részesei voltak a 
főzőversenynek is. Az azonban 
elsősorban a kulinális élvezetek-
ről szólt. A kulturális találkozó 
viszont egymás megismerését, a 
különböző művészeti csoportok, 
egyéni előadók bemutatkozási le-
hetőségét adja, és öröm látni, hogy 
nagyon sokan részt vesznek ezen 
az összejövetelen – mondta meg-
nyitójában dr. Sulyok Miklós.

Balla László alpolgármester kö-
szöntőjében kihangsúlyozta, hogy 

a város minden komoly rendez-
vény, fontos akció során számít-
hat a civil közösségekre, segítő 
munkájukra, és ezért köszönet il-
let mindenkit. Örömtelinek tartja, 
hogy idén már második alkalom-
mal tudták megrendezni a kultu-
rális napot, és az önkormányzat 

további támogatását ajánlotta fel 
a civileknek céljaik, elképzeléseik 
megvalósításában. 

A Városi Civil Kulturális Napon 
műsorral lépett fel a Bugaci Nyugdí-
jas Klub, a Fülöpjakabi Őszidő Klub, 
a kunszállási Arany Alkony Klub, a 
félegyházi Pedagógus Klub, a Ci-

pőgyári Nyugdíjas Klub és Horváth 
Richárd előadó. Az előadások és 
bemutatók szünetében Ágó Csa-
báné Mészáros Erzsébet invitálta 
egy kis tornára a megjelenteket. A 
Kiskunfélegyházi Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete pedig kiállítással 
kedveskedett civil társaiknak.

Civil szervezetek tagjai találkoztak

85 éves Némedi László

Hirdetés
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Megalakult a Parkerdőért Egyesület
Több mint három esztendeje, hogy az önkor-
mányzat rendbe tette a nagyon rossz állapotba 
került városi parkerdőt. Ma már tiszta terek, 
járható sétányok, szalonnasütő és főzőhelyek, 
fedett pihenők, a madarakat, fákat ismertető 
táblák várják a pihenni, kikapcsolódni vágyó-
kat. Azóta több közösség, köztük a motorosok, 
a lovas sport elkötelezettjei, az íjá-
szok és az ebtenyésztők is számos 
térségi, országos, sőt nemzetközi 
rendezvényt szerveztek itt sikerrel. 
A szervezők most összefogtak, és 
létrehozták a Parkerdőért Egyesü-
letet. Céljaikról, elképzeléseikről 
szeptember 16-án, egy parkerdei 
piknik keretében megtartott sajtó-
tájékoztatón számoltak be. Az ese-
ményen jelen volt Csányi József 
polgármester is, aki a parkerdő to-
vábbi fejlesztési terveiről szólt, és 
elmondta, hogy az egyesület jobbító, 
a parkerdőt használhatóbbá, kom-
fortosabbá tételét célzó törekvéseit 
az önkormányzat minden eszközzel támogatja.

– Kiskunfélegyháza tüdeje, a városi parkerdő 
az elmúlt három évben elhanyagolt dzsungelből 
közkedvelt kiránduló- és sportligetté változott a 
városvezetés és a civil közösségek fáradságos 
munkájával. Az önkormányzati dolgozók, a spor-
tolók és kirándulók, az oldalkocsisok, az íjászok, 
a kutyások, a lovasok, a motocross kedvelők és 

sokan mások egyaránt féltve őrzik az erdőt és 
szépítgetik, alakítgatják saját rendezvényeiknek 
megfelelően, természeti szépségeit figyelembe 
véve. Az egyéni elképzelések most egy új kö-
zösség, a Parkerdőért Egyesület segítségével 
válhatnak valóra. Az új szervezet hivatott össze-
fogni a parkerdőben tevékenykedő csoportokat 

és szervezőket, valamint egy komplex fejlesztési 
stratégia kidolgozásával segíti az önkormányzat 
munkáját – mondta el Ónodi Árpád. 

A szeptember 16-án megtartott első Parkerdei 
Pikniken Csányi József polgármester és a civil 
szervezetek képviselői sajtótájékoztatón jelen-
tették be a Parkerdőért Egyesület megalapítását. 
A polgármester megköszönte az önkormányzati 

munkatársak munkáját, akik rendezvényszerve-
zőként, vagy műszaki-kertészeti szakemberként 
évek óta küzdenek az erdő fejlődéséért, tisztu-
lásáért, és támogatásáról biztosította a Parker-
dőért Egyesület törekvéseit.

A sajtótájékoztatón bemutatkoztak azok a ci-
vil szervezetek és rendezvényszervezők, akik az 
elmúlt években a legjelentősebb programokkal 
színesítették a parkerdő turisztikai térképét. 
Papp Viktória a Kiskunfélegyházi Ebtenyésztők 

és Sportkutyások egyesületét, Eör-
dögh András a Kunfakó Ünnepet, 
Sziládi Róbert a Kiskunfélegyházi 
Motorsport Egyesületet, Dinnyés 
Gyula a Turul Koppány Íjászai Egye-
sületet, Ónodi Árpád pedig a Nem-
zetközi Oldalkocsis Találkozót és 
egyben a Parkerdőért Egyesületet is 
képviselte a találkozón.

A résztvevők hosszú távú fejlesz-
tési terveikben közös igényként fo-
galmazták meg többek között egy 
erdőőr alkalmazását, a rendezvé-
nyek áram- és vízellátásának fej-
lesztését, új vizesblokk és közösségi 
épület kialakítását, szabadtéri szín-

pad és a közvilágítás kiépítését, az egykori átjáró 
felújítását a nagy tisztásról a motocross pálya 
felé, kerítés kiépítését, az erdő bejáratainak ki-
táblázását és kapuval történő ellátását.

A Parkerdei Piknik hagyományteremtő céllal 
jött létre, amelyen a főszervezők reményei sze-
rint évről évre több civil szervezet vesz majd 
részt.

A Lakiteleki Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakiteleki Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

Befejeződött a Kunság I. Kollégium értékfeltáró munkája
Mintegy 60 fiatal kutatta a Lakiteleki Népfőis-
kola szervezésében Kiskunfélegyháza és kör-
nyékének helyi értékeit, munkájuk eredményét 
összegezték szeptember 9-én, a népfőiskola 
Kölcsey Házában tartott zárókonferencián. 
Hamarosan kötetben jelennek meg a Kunság 
értékei.

A rendezvényen a körülbelül egy éves mun-
ka eredményét mutatták be a Kölcsey Házban, 
amely zsúfolásig megtelt a vizsgált települések 
lakóival és kutatókkal egyaránt.

A kutatómunkában nagy segítséget nyújtott 
Mészáros Márta, a kiskunfélegyházi Kiskun 

Múzeum igazgatója, a Kunság I. Kollégium szak-
mai vezetője. A feltárás lebonyolításának tech-
nikai szervezője Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés tagja volt.

A konferenciát a lakiteleki helyi érték Kö-
söntyű Néptánccsoport tánca nyitotta meg, 
majd az egyes csoportok képviselői bemutat-
ták Csongrád-Bokros, Gátér, Kiskunfélegyháza, 
Kunszállás, Lakitelek, Nyárlőrinc, Pálmonos-
tora, Petőfiszállás, Szentkirály, Tiszaalpár, Ti-
szaug, Tiszakécske, valamint Városföld épített 
és természeti értékeit, majd SWOT-analízissel 
a települések erősségeit és gyengeségeit, il-

letve jövőbeli lehetőségeit és 
veszélyeit.

A szünetet követően a Laki-
teleki Ifjúsági Néptánccsoport 
fiataljai ropták a táncot a szín-
padon, ezt követően ismét a 
kutatók emelkedtek szólásra: 
prezentáció keretében mutatták 
be a vizsgált települések érték-
őrzőit, elismert személyiségeit. 
A kutatás során a fiatalok töre-
kedtek olyan embereket is fel-
keresni, aki őrzik a helyi hagyo-
mányokat, ismerik nagyszüleik 
történeteit, a településen egye-
dit alkotnak, vagy gyűjtenek.

Zárszóként előbb Mészáros 
Márta, a kollégium szakmai ve-

zetője köszönte meg a kutatók munkáját, va-
lamint a kutatott személyek együttműködését. 
Mint mondta, nagyon gazdag kutatási anyag ké-
szült a települések értékeiből, amelyeknek csak 
töredéke tudott a zárókonferencián megjelenni. 
Ezt tudja pótolni majd a Kunság értékeit be-
mutató kötet, amely hamarosan el fog készülni 
DVD melléklettel.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a 
Hungarikum Bizottság tagja arról is szólt, hogy 
a külhoni magyar értékfeltáró kollégiumok mun-
kája mellett fontos a hazai értékek kutatása is. 
Ennek első állomása volt a Kunság I. Kollégium, 
ami mellett dolgozik a Kisvárda Kollégium és a 
Vasvár Kollégium is. Elmondta: további érték-
feltáró kollégiumok várhatók határon belül és 
a külhonban is.

A Kunság I. Kollégium értékfeltáró munkáját 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Föld-
művelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bi-
zottság támogatta.

A Lakitelek Népfőiskola Gyarmati Dezső Tanuszoda 
és Termálfürdőjének téli nyitva tartása:

Hétfő: Szünnap
Kedd-péntek: 15.00-22.00 óra

Szombat-Vasárnap: 10.00-22.00 óra
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Rosta Ferenc: „Gyökeret eresztettem Félegyházán”
Kötve hiszem, hogy akadna em-
ber Félegyházán, aki még soha 
nem hallotta Rosta Ferenc 
nevét. Vagy, mert tanította őt 
magát, fiát, lányát, unokáját, 
vagy, mert valamilyen kulturális 
esemény kapcsán sodorta vele 
össze a jó sors. 

Ha meg egyik sem, még mindig 
ismerheti alpolgármesterként, vagy 
a protestáns egyház gondnokaként, 
ahová áldott emlékű Damásdi Dé-
nes lelkész úr hívására szegődött 
el vagy húsz éve. Ebből adódóan 
nem könnyű az ikonikus, ősz sza-
kállas úrral séta közben beszélget-
ni, miközben percenként fogadja a 
köszönéseket. Ezért is jól esett a 
„Móra gimi” oltalmában meghúzód-
ni. Lévén találkozásunkkor a nyári 
szünidő utolsó napja, a millenniumi 
emlékudvar bensőséges csönddel 
és jóleső árnyékkal kényeztetett 
minket. Talán ennek a miliőnek is 
köze volt hozzá, hogy utat törtek 
maguknak évtizedeken túlról az 
emlékek. 

– Büszke vagyok erre a helyre. Az 
egykori szenes sufnik helyén 2000-
ben egy obeliszkkel indult a történet, 
majd tíz év alatt épült fel lépésről lé-
pésre az emlékhely, ahol egy tengely 
körül 16 objektum szimbolizálja a 
magyar történelem egy-egy kitöröl-
hetetlen, hol dicsőséges, hol dráma-
ian szégyenletes momentumát. Le-
gyenek az utókor mércéjével mérve 
jók, vagy rosszak, múltunk megha-
tározó eseményei idéződnek itt meg. 
És éppen ez volt a cél. Azt akartam, 
hogy a gyerekekre hasson ez a kör-
nyezet. Hogy beléjük ívódjon a ma-
gyarságuk, hogy a legfogékonyabb 
korban átjárja őket a hazaszeretet 
– mondja az immár nyugdíjas isko-
laigazgató a Kölcsey szavaitól súlyos 
tábla alatt: „Hass, alkoss, gyarapíts, 
s a haza fényre derül” 

S ha már meghívtuk magunk 
közé a múltat, elidőzünk a társasá-
gában. Így tudom meg például azt, 
hogy Rosta Ferenc nem született fé-
legyházi, 1974 óta él itt, miután – ő 
fogalmaz így – friss diplomás „facér 
legénykényt” beköltözött a Petőfi 
Sándor fiúkollégiumba nevelőtanár-
nak. Egyébként Orosházáról szár-
mazik, s onnan került – egy akkor 
véletlennek, ma inkább sorsszerű-
nek tűnő levélnek köszönhetően – az 
addig sosem látott alföldi városba. 
Viharos novemberi napon érkezett, 
de – így meséli – a következő év nya-
rára a magánéletében és a hivatásá-
ban is derűs kilátások mutatkoztak. 

– Ekkor kezdtem komolyan ud-
varolni későbbi feleségemnek: egy 

közös gyopárosi strandolás után 
kerékpárral hazavittem, és ezzel el-
indult a mi közös történetünk. Nem 
sokkal később megkeresett Kovács 
Sándor, a gimnázium akkori igaz-
gatója, és megkérdezte, hogy vol-
na-e kedvem rajzot tanítani a bal-
esetben tragikusan elhunyt Móczár 
Károly helyett. Így történt, hogy 
1975. szeptember 1-jén a Móra 
Ferenc Gimnázium tanára, később 
igazgatója lettem. 

Lépésről lépésre hozott új si-
kereket ezt követően a szerelmi 
és a szakmai szál, hogy összefo-
nódva egy termékeny, teljes életet 
alkossanak. 

– A következő év szeptemberé-
ben feleségül vettem Évikémet, aki 
a leánykollégiumban kapott állást. 
Ezután jöttek a gyerekek egymás 
után: Szabolcs 1977-ben, Juditka 
1982-ben, Esztike 1983-ban szü-
letett. Én közben éltem a rajzta-
nárok életét, és bevallom: nagyon 
élveztem. Kiállításokat rendeztünk 
és a tehetséges gyerekeknek szak-
kört, csoportokat vittem a velencei 
biennáléra, kiállításokat nyitottam 
meg, és ez a szenvedélyemmé vált. 
Nagyon szép időszak volt. S bár so-
sem akartam igazgató lenni, az élet 
mégis úgy hozta, hogy az lettem. 

A 2010-es év azonban kimoz-
dította tengelyéből Rosta Ferenc 
világát. A gimnázium 200 éves év-
fordulójának egész tanévet átölelő, 
nagyszabású rendezvénysorozata 
közepette hirtelen és váratlanul el-
veszítette feleségét. Az asszonyt, 
aki „kiegyenlítette az én heves vér-

mérsékletemet, aki mindig tudta, 
hogy mi hasznos nekem és mi nem. 
Akinek az érdeme, hogy ma három 
nagyszerű gyerek a támaszom és 
segítőm” Nem titkolja: hiányát máig 
szenvedi. Azonban ez az űr még in-
kább összehozta a családot. 

– Visszaidézve a közös évtizede-
ket sajnos azt kell mondanom, nem 
voltam olyan apa, mint szerettem 
volna. A családot a feleségem „vitte 
a hátán”. Biztos hátteret teremtett 
mindannyiunknak. Ő egyengette a 
fiunk útját is, aki régész doktor lett, 
Juditka biológus doktor, a szegedi 
orvostudományi egyetem adjunk-
tusa. Eszter lányunk kétszeres 
válogatott és ötszörös magyar női 
futsal bajnok, Nagy Ferenc kollé-
gámnak köszönhetően Félegyházán 
indult el a sportpályafutása. Törté-
nelem-ének szakon végzett, most 
a gimnáziumban tanár. A csalá-
dunk igazi kötőanyagai az unokák. 
Most várjuk a hetediket, Eszter lá-
nyoméknál, az első pedig már hét 
éves. Őt még megfürösztötte a fe-
leségem. Unokáim napi részesei az 
életemnek, megjelennek mellettem 
kiállításmegnyitókon, az irodában... 
Most, hogy a felmentési időmet töl-
töm a gimnáziumban, idő is több 
jut rájuk.

– Két éve alpolgármesterként 
szolgálja a várost, megkülön-
böztetett figyelmet fordítva a 
kulturális ügyekre. Mennyire 
testhezálló ez a szerep?

– Hálás vagyok a sorsnak, hogy 
nyugdíj mellett alpolgármester le-
hetek, mert úgy érzem, itt kamatoz-

tathatom azt a tapasztalatot, amire 
az elmúlt évtizedekben szert tet-
tem, és sok embernek segíthetek. 
Gyökeret eresztettem Félegyházán, 
engem már ide köt minden, ami 
fontos. Örülök, hogy közöm lehetett 
a gimnázium bejárata előtti terecs-
ke és a Kossuth utca e szakaszá-
nak megújulásához, a gimnázium 
mindenkori tanárainak emlékére 
állított Morell Mihály szoborhoz. 
Végtelen büszkeséggel tölt el, hogy 
Szabó Ildikó kollégám részt vehe-
tett a Békás kút megépítésével kap-
csolatos munkában, hogy Kis Vi-
rág teknősei ékesítik a félegyháziak 
által azonnal megkedvelt köztéri 
alkotást, hogy Meizl Ferenc ötlete 
nyomán létrejött a Hermann Ottó 
park. Fő célom továbbra is helyzet-
be hozni tehetséges félegyházi em-
bereket, akiknek az elköteleződése, 
lokálpatriotizmusa felmérhetetlen 
pluszt adhat ennek a városnak, 
mindenki örömére. Nagy vágyam 
még egy minőségi művészeti galé-
ria létrehozása a városban. 

Rosta Ferenc nemrégiben Ma-
gyar Érdemkereszt polgári tagozat 
kitüntetésben részesült. Kiskunfé-
legyháza alpolgármestere szerint 
az idáig vezető, gazdag életutat – 
innen visszatekintve ez már minden 
kétséget kizáróan látszik – „útjel-
zők” szegélyezik. Olyan személyek 
ezek, kiknek sorsa rövidebb-hosz-
szabb időre összefonódott az övé-
vel, s fényüknek, iránymutatásuk-
nak köszönhetően nem tévedt el. 

Vajon ő hány ember életének út-
jelzője?  Tóth Timea
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A csok bevezetése óta már 
csaknem 51 ezren éltek a le-
hetőséggel, többségük, mint-
egy negyvenezer család az 
utóbbi másfél évben folyamo-
dott a támogatásért. 

OTTHON 2015. július 1-jével 
indította útjára a kormány a csa-
ládi otthonteremtési kedvezményt 
(csokot), amely a korábbiaknál 
szélesebb körben segíti elő a fiatal 
családok lakáscéljainak megvaló-
sítását. Az új építésű otthonokra 
jelentős segítséget ad az állam.

Minden ötödik család a 10 millió 
forintos, a legalább háromgyerme-
keseknek vagy ennyi utódot terve-
zőknek szóló csokot kérelmezte 
– közölte a szaktárca. Az új lakás 
építésére vagy vásárlására szó-
ló kérelmek kétharmada érkezett 
nagycsaládosoktól. Ők összesen 
csaknem 74 milliárd forintot kap-
tak (átlagosan 9,2 milliót), vagyis a 
két év alatt folyósított támogatási 
összeg több mint felét. 

Dömötör Csaba, a Miniszterel-
nöki Kabinetiroda államtitkára egy 
korábbi sajtótájékoztatón elmond-
ta, hogy ebben a formában 136 
milliárd forintot kaptak mostanáig 
a családok. 

Sokan kezdtek új ház építésébe, 
az adatok szerint folyamatosan nő 
a bejelentett és elkészülő családi 
otthonok száma. A lakásépítési en-
gedélyek növekedése az építőiparon 
belül 7 százalék volt az elmúlt öt év 

átlagában, ez a becslések szerint 
2017-ben 10-12 százalékra emel-
kedik – mondta korábban Marczin-
kó Zoltán államtitkár. 

Szakértők szerint a kisebb te-
lepüléseken az alacsonyabb tele-
kárak miatt jóval többet érhetnek 
az állami támogatások egy csa-
ládi ház építése esetén, mint egy 
nagyvárosban – mondta korábban 
a Balogh László, az egyik ingat-

lanforgalmazó portál vezető gaz-
dasági szakértője. Erre utalhat 
az is, hogy a használt házak árai 
a kisebb falvakban stagnáltak, 
a nagyobb városokban viszont 
csaknem 10 százalékkal emelked-
tek egy év alatt. Az áremelkedés 
hátterében az áll, hogy miközben 
a kereslet a meglévő házakra 
másfélszeresére nőtt, addig a pi-
acuk csak 17 százalékkal bővült. 

Több felmérés szerint az idei tele-
kadásvételek jóval több mint fele 
Pest megyében zajlott, amelyet 
a sorban Budapest és Győr-Mo-
son-Sopron megye követ.

A kormányzatnak két célja volt 
az otthonteremtési programmal, a 
gazdasági növekedés felgyorsítása 
mellett minél több család otthon-
hoz juttatása – mondta Hornung 
Ágnes államtitkár.  Forrás: MW

Ősszel tárgyalja a kormány  
a csok kibővítésének lehetőségeit
MILLIÓKKAL SEGÍTI AZ ÁLLAM A CSALÁDI OTTHONTEREMTÉST

Online is kérhető 
mostantól a diákhitel

KÖNNYÍTÉS Bevezeti a Diákhitel Központ 
Zrt. az elektronikus aláírással történő szer-
ződéskötést, így szerdától már interneten is 
igényelhető a diákhitel – jelentette be Bugár 
Csaba, a társaság vezérigazgatója. 

A felsőoktatásban tanuló hallgatók mos-
tantól személyes megjelenés, illetve pa-
píralapú dokumentumok kitöltése, leadása 
nélkül is köthetnek diákhitel-szerződést. Az 
elektronikus aláírással történő szerződés-
kötés feltétele, hogy az igénylést a Neptun 
vagy ETR tanulmányi rendszeren keresztül 
kell indítani, emellett szükség van ügyfélka-
pus hozzáférésre. A diákhitelek megszokott 
módon is igényelhetőek majd a tanulmányi 
osztályokon, és a Diákhitel partnerintézet-
nél. A felvehető hitelösszegek változatlanok: 
a szabad felhasználású Diákhitel 1 esetében 
havonta legfeljebb 50 ezer forintot lehet igé-
nyelni, míg a Diákhitel 2 továbbra is kizárólag 
a képzési díj kiegyenlítésére fordítható. Azok 
a hallgatók, akik szeptember 15-ig benyúj-
tották a diákhitel-kérelmüket, október 15-én 
juthatnak hozzá a megigényelt összeghez: a 
Diákhitel 1 esetében a hallgató bankszámlá-
jára, míg a Diákhitel 2 esetében közvetlenül 
a felsőoktatási intézménynek utalja át a köz-
pont a pénzt. Forrás: MW

Jövőre is bővülnek a családtámogatások
KEDVEZMÉNYEK 2018 a családok éve 
lesz, minden korábban bevezetett család-
támogatás megmarad, sőt tovább bővül az 
intézkedések köre. 

Január 1-jétől jelentősen csökkenhet a nagy-
családosok tartozása is, mert a harmadik vagy 
további gyermeket vállalók jelzáloghitel-tarto-
zása gyermekenként 1-1 millió forinttal csök-
kenthető. A korábban született gyermekeknél 
nincsen felső korhatár, a hiteltartozás csökken-
tése akkor is igényelhető, ha az idősebb gyer-
mek már nagykorú.

A háromgyermekes családok 2018-ban is 
havi százezer forint adókedvezményt kapnak, ez 
éves szinten 1,2 millió forint megtakarítást tesz 
ki. Az adókedvezmény minden további gyermek 
esetén újabb 33 ezer forinttal emelkedik.

A gyermeket vállaló édesanyák diákhitel-tör-
lesztését az első gyermek születésekor felfüg-
gesztik, a második gyermek után elengedik 
a tartozás felét, a harmadiknál pedig a teljes 
összeget.

2018-ban a bölcsődei rendszer fejlesztésére 
ötmilliárd forintot fordítanak, célzottan Kö-
zép-Magyarország régióra koncentrálva, mivel 
ott van a legtöbb gyermek. 2010-hez képest az 
ötszörösére bővült az ingyen étkező bölcsődé-
sek száma, az óvodások esetében 2010-ben 
tízből három gyermek kapta, 2018-ban pedig 

már nyolc kapja ingyen a reggelit, a tízórait, az 
ebédet és az uzsonnát. Az egész évi ingyenes 
iskolai étkeztetésre idén 74 milliárd forintot 
fordít a kabinet, ami a 2010-es összeg két és 
félszerese.

Részben a jelenlegi családtámogatási rend-
szer hatására a 2010 előtt folyamatosan csök-
kenő házasságkötések száma 2017-re 40 szá-
zalékkal növekedett. Forrás: MW

Használt lakásokra 
is igényelhető lesz
A családi otthonteremtési ked-
vezmény őszi kormányzati érté-
kelésekor szóba kell hozni, ho-
gyan lehet növelni a támogatást 
használt lakások vásárlása ese-
tében – mondta korábban Lázár 
János, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter. Tájékoztatá-
sa szerint jelenleg mintegy 300 
ezer eladó használt lakás van 
az országban, fele beköltözhető 
állapotban van.

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával. 

Fotó: Shutterstock

Fotó: Shutterstock
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Családcentrikus és nőies pályát 
képzelt el magának Tarjányi 
Gabriella. A Móra gimnázium-
ban tanult biológia-kémia fa-
kultáción, amikor az édesany-
ja felvetette a védőnői pályát, 
s szinte magától értetődőnek 
tűnt számára, hogy ez legyen a 
hivatása. A döntést azóta sem 
bánta meg. A négygyermekes 
édesanya most a kamasz lé-
lek legrejtettebb titkait ismerő 
iskolavédőnő, a Kiskunfélegy-
házi Védőnői Szolgálat vezető-
je, akit nemrégiben a Magyar 
Asszonyok Érdekszövetsége 
által alapított Magyar Családo-
kért-díjra terjesztettek fel. Az 
általa vezetett kollektíva pedig 
júniusban, a Védőnők napján 
vehette át Az Év Védőnője 2017 
védőnői közösség díját.

– Milyen út vezetett idáig?
– Szegeden végeztem el az 

egészségügyi főiskolát, védőnőkép-
ző szakon. Nagyon tetszett, tudtam, 
hogy ez az, amit csinálni szeretnék. 
Kecskeméten kezdtem a pályát kór-
házi védőnőként, majd otthon töl-
töttem 11 évet négy gyerekkel. Itt 
értek az első meglepetések: édes-
anyaként, a mindennapi tapaszta-
latok tükrében teljesen más dimen-
zióba került a csecsemőgondozás, 
a gyereknevelés. Megtanultam, 
hogy az elméletet olykor felülírja a 
gyakorlat. Például, hogy nem kell 
óramű pontossággal etetni. A kicsi 
három éves kora körül kezdtem el 
munka után érdeklődni. Minden-
képpen Félegyházán szerettem vol-
na elhelyezkedni, de nem volt stá-
tusz. Fél évig főállású anya voltam, 

majd megüresedett egy iskola vé-
dőnői állás 2005-ben. Akkor jöttem 
vissza dolgozni, s azóta vagyok a 
Batthyány és a Constantinum intéz-
mények iskolavédőnője. 2013. janu-
ár óta vezetem a Kiskunfélegyházi 
Védőnői Szolgálatot intézményve-
zetőként. Akkor váltunk külön a Ka-
pocstól, és az önkormányzat külön 
intézményeként álltunk fel. Teljes 
egészében OEP finanszírozásból 
tartjuk fenn magunkat. 16 védőnő, 
egy gazdasági ügyintéző és egy is-
kolaorvos tartozik a szolgálathoz. 
Nagy öröm, hogy tavaly óta saját 
iskolaorvosunk van dr. Sinkó Me-
linda személyében, aki mintegy 
2,5 ezer tanulót lát el a félegyházi 
középiskolákban. 

– Pontosan mi az iskolavédő-
nő feladata?

– Mindenekelőtt a megelőzés. 
Ez az értelme a különböző szűrő-
vizsgálatoknak, beleértve a súly, 
érzékszervi vizsgálatokat, ortopé-
diai szűréseket, de a megelőzést 
szolgáljuk a védőoltásokkal és az 
egészségnevelési órákkal is. Kü-
lönböző témakörökben igyekszünk 
korrekt információkhoz juttatni a 
fiatalokat, mint például az egész-
séges táplálkozás, a serdülőko-
ri változások, a párkapcsolatok, 
káros szenvedélyek. A felmerülő 
kérdésekre osztályfőnöki órákon, 
vagy négyszemközti fogadóórá-
kon is kérhetnek választ a diákok. 
Leggyakrabban a túlsúly, a magas-

vérnyomás, a táplálko-
zási zavarok kerülnek 
szóba. 

– Milyen az élet 
négy gyerekkel?

– Azt hiszem, erről 
sokat elmond, hogy va-
lamennyien nagy csa-
ládot szeretnének. A 
felsőoktatásba kerülés 
azonban nehéz idő-
szak. A gyerekek után 
járó támogatás ilyen-
kor csökken, viszont a 
kiadások nőnek. Ná-
lunk most ennek van 
aktualitása. A legna-
gyobb lányunk Szege-
den testnevelő tanár 
szakon tanul, a fiam re-
pülőgépésznek készül 
Budapesten. A harma-
dik érettségi előtt áll, a 
legkisebb kilencedikes. 
Ők is tervezik a to-

vábbtanulást, mi pedig szeretnénk 
ezt megadni nekik is. 

– Mi adja a sikerélményt a vé-
dőnői pályán?

– Például az, amikor egy túlsú-
lyos, vagy egy anorexiás fiatal a se-
gítségünkkel életmódot tud váltani. 
Mint például most az a fiú, aki több 
mint 40 kilót fogyott, és én indítot-
tam el ezen az úton. Nagy öröm, 
hogy a fiatalok megbíznak bennünk. 
Sokat ismerek közülük a gyerekeim 
révén is, jó, hogy tanácsot kérnek, 
élnek az egyéni fogadóóra lehető-
ségével. Sokat beszélgetünk arról, 
ami éppen foglalkoztatja őket. Elé-
gedett vagyok, mert azt csinálom, 
amit szeretek. Így képzeltem el a 
jövőmet.  T. T.

Új körzet-
beosztás  
a védőnőknél
A Kiskunfélegyházi Védő-
női Szolgálat tájékoztatja a 
szülőket, hogy szeptember 
1-jétől az alábbi védőnői 
körzetbeosztás érvényes:

1. k., Huczka Anita: 70/431-1876
2. k., László Kinga: 70/431-5477

3. k., Tóthné Bajáki Rozália: 
70/431-8970

4. k., Vidács Tímea: 70/431-5591
5. k., Nagy Erika: 70/431-5677

6. k., Endre Csilla: 70/431-2831
7. k., Dr. Szendreiné  

Lőrincz Angéla: 70/431-2868
8. k., Vidács Tímea: 70/673-2878

9. k., Nagy Erika: 70/431-5144
10. k.,Huczka Anita: 70/432-2414

Ingatlanpiaci hírek
9 éve a félegyháziak 

szolgálatában
Az ember otthonának eladása 
vagy vétele során a legfontosabb 
szempont, hogy az ingatlanos 
megbízható legyen és ismerje a 
helyi sajátosságokat. 

Szeptember 22-én ünnepli 
fennállásának 9. születésnapját 
az országos hálózat keretében 
működő Kiskunfélegyházi Duna 
House Iroda. Ez idő alatt több 
száz ingatlant közvetítettek az 
értékesítői, több ezer elégedett 
eladó és vevő között. A Deák Fe-
renc u. 2. szám alatti megújult 
irodában lokálpatrióta tősgyö-
keres félegyházi tulajdonosok 
és értékesítők dolgoznak, he-

lyismeretükkel nagy segítséget 
nyújtanak az otthon eladásá-
ban, vagy megvásárlásában. A 
félegyházi és a környező kiste-
lepülések ingatlanpiacán meg-
szerzett többéves tapasztala-
tuknak köszönhetően szakszerű 
tájékoztatást adnak eladással, 
vásárlással kapcsolatos ügyme-
netekről, hitelekről, egyéb ked-
vezményekről és bárminemű, az 
ingatlanokkal kapcsolatos helyi 
lehetőségekről, ami a hatékony-
ságukat növeli. A helyi ingatla-
nosok jól ismerik a lokális in-
gatlanpiacot, a helyi szabályokat 
és azok naprakész változásait, 
hatásait. 

A mai ingatlanpiacon sokféle 
ingatlaniroda nyílik és zár is be, 

azonban azt tanácsolom, hogy 
bízzon a 9 éves tapasztalatban, 
a megbízható helyi ingatlano-
sokban, és keresse fel a Duna 
House Irodát (Deák Ferenc u. 2.), 
kérjen segítséget elsősorban a 
félegyháziaktól! 

Dr. Sasi Ádám 
ügyvéd, ingatlanforgalmi  

szakjogász ajánlásával

Nagycsaládos védőnő
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KAMATTAL
0%

Igényelje az MFB európai uniós forrású, 0%-os kamattal elérhető 
hitelét családi házának, lakásának energetikai korszerűsítésére!

Válassza az MFB kiszámítható hitelét,
• amely felhasználható többek között szigetelésre, a nyílászárók cseréjére,  

fűtéskorszerűsítésre vagy akár napelem telepítésére is,

• amely mindössze 10%-os saját forrás mellett akár 20 éves futamidővel igénybe vehető,

• melynek elő-, vagy végtörlesztéséhez felhasználhatja lakástakarék-pénztári megtakarítását,

• és amelyhez nem kapcsolódnak további banki költségek!

Lenulláztuk a kamatot,
hogy Ön csökkenthesse fűtésköltségeit!

Csökkentse költségeit az MFB 0%-os hiteleivel! 
További információ a www.mfbpont.hu oldalon, illetve az MFB Pontokon, vagy hívja az 
MFB Pont központi információs telefonszámát: +36 1 354-3000
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Szeptember 23., szombat
Szüreti felvonulás

Kossuth L. utca, 11:00 órától

Tárt kapuk – nyitott nap a 
múzeumokban

Díjmentesen látogatható a Kiskun 
Múzeum, a Petőfi Sándor Emlék-
ház és a Móra Ferenc Emlékház.

MALOM NAP. Nagycsaládos prog-
ramok, kézműves foglalkozások 

(10-12 óra)
Berzsenyi Ádám, a Kecskeméti 

Katona József Múzeum munkatár-
sának előadása 

„A kiskunfélegyházi szélmalom, 
mint kulturális örökség” 

címmel. (15 óra)
Kiskun Múzeum, 9:00-17:00 óra

Kowalsky meg a Vega koncert
Rocktár, 20:00 óra

Szeptember 27., szerda
Városi diáknap

Városháza, DM parkoló, 
9:30 órától

Szeptember 29., péntek
Idősek és Zene világnapja

Móra Ferenc Művelődési Központ 
díszterme, 15:00 óra

Születésnapi beszélgetés Balázs 
Árpád zeneszerzővel, Kiskunfé-

legyháza díszpolgárával 
Beszélgetőtárs: 

Jankovszki Ferenc.
Városi Könyvtár, 17:00 óra

Szeptember 30., szombat
Szine-java klub. 

Téma: Őszi motívumok.
Vezeti: Tarjányi Xénia 

művésztanár.
Városi Könyvtár, 
9:00-12:00 óra

A Félegyházi Táncszínház 
előadása

„Ágnes asszony balladája” címmel
Móra Ferenc Művelődési Központ, 

17:00 óra

Tátrai Tibor és a Jazztelen koncert 
Rocktár, 20:00 óra

Október 2., hétfő
A Kecskemétfilm Kft. Magyar 

népmesék és Cigánymesék című 
rajzfilmsorozat képeiből készült 

vándorkiállítás megnyitója
Kiskun Múzeum, 17:00 óra

Október 3., kedd
Kibővített betűbölcsi az anyatej 

világnapja alkalmából.
Városi Könyvtár, 9:30 óra

Damó István grafikus, festőmű-
vész kiállítását megnyitja Cseh 

Borbála művészettörténész.
Városi Könyvtár, 17:00 óra

Október 4., szerda
A Móra Fesztivál jegyében Törté-
netek Móra diákkorából címmel 
Kapus Béláné, a Móra Ferenc 

Közművelődési Egyesület elnöke 
tart előadást diákoknak.

Városi Könyvtár, 15:00 óra

Október 4., szerda
Dömötör Mihály fotóművész 

kiállítása
„A hervadás szépsége” címmel
Közreműködik: Révész Róbert, 

Gulyás László, Gulyás Réka
A kiállítás megtekinthető október 

24-éig
Művelődési Központ aulája, 17:00 

óra

Október 5., csütörtök
A Kádár-rendszer könnyűzenei 
politikájáról előadást tart dr. 

Csatári Bence tudományos kutató. 

Beszélgetőtárs dr. Bánki Horváth 
Mihály középiskolai tanár
Városi Könyvtár, 17:00 óra

Október 7., szombat
Családi szombat délelőtt és 

Madárbarát klub a Gyermekbiro-
dalom szervezésében.

Az Év Olvasója díjátadás. 
A Móra Társaság óvodásoknak 
meghirdetett Móra-rajzpályázat 

eredményhirdetése 
és díjátadó ünnepsége.

Városi Könyvtár, 
9:00-12:00 óra

Október 8., vasárnap
Egészségnap – a Könyves Vasár-
napon – az Oltalom Alapítvány 

támogatásával.
Városi Könyvtár, 
14:00-18:00 óra

Szeptember 29-én, két nappal 80. 
születésnapja előtt látogat Kis-
kunfélegyházára Balázs Árpád 
zeneszerző, a város díszpolgára. 
A szentesi születésű komponis-
tával a szakmai-emberi barát-
ságot ápoló Jankovszki Ferenc 
és felesége, Jankovszkiné Dobó 
Anikó beszélget a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárban.

A számos elismeréssel büsz-
kélkedő művész több szálon kö-
tődik városunkhoz. Édesapja, 
Balázs András itt töltötte fiatal 
éveit az állami tanítóképző diák-
jaként. Ő maga az ötvenes-hat-
vanas években, főiskolás korá-
ban került kapcsolatba ezzel a 
vidékkel, hiszen Kodály Zoltán 
ajánlására a város határában, 
valamint Bugacpusztán gyűjtött 
népdalokat, amelyekből megszü-
letett a Kunsági betyárdalok című 
kantáta. 

Emellett még nyolc olyan al-
kotást ismerünk, amelyek fé-

legyházi 
kérésre, 
ihletésre 
készültek. Többek között a Móra 
Ferenc soraira szerzett A rigó 
éneke című kórusmű, amelyet 
a Kapus házaspár kezei alá írt. 
Vagy a Szülőföldemen, amely a 
Félegyházi Emlékbizottság fel-
kérésére íródott, Petőfi Sándor 
verse alapján, az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc 150. 
évfordulójára tartott megemléke-
zés nyitányaként.

A gazdag életműbe a zeneszer-
zés mellett a könyvírás is belefér. 
Még a nyolcvanas években jelent 
meg három ismeretterjesztő 
könyve a gyerekeknek. Hosszú 
idő után, 2012-ben látott napvi-
lágot a Válogatott életeim című 
önéletrajzi írása, amelynek for-
rásául a kisdiák kora óta vezetett 
határidőnaplók, jegyzetek, meg-
őrzött levelek, meghívók, fényké-
pek és újságcikkek szolgáltak.

KÖNYVTÁRSAROK

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

Új lemez 
protestáns
dalokkal
„Mely igen jó az Úr Istent dicsér-
ni” címmel idén nyáron jelent meg 
Varga Katica és Ivaskovics Jó-
zsef a Magyar Örökség-díjas Credo 
Együttes két tagjának közös leme-
ze, amelyet a reformáció 500 éves 
évfordulója alkalmából adtak ki. 

A Kiskunfélegyházán élő 
előadóművész Varga Katica, el-
mondta, hogy ezzel a lemezzel 
szerettek volna hozzájárulni az év-
forduló megünnepléséhez. 

– Új köntösbe öltöztettük azokat 
a dalokat, amelyeket hétről-hétre 
énekelnek a protestáns gyülekeze-
tekben – mondta az énekes.

A hanglemezt a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásának kö-
szönhetően sikerült kiadni, melyet 
hosszadalmas, mégis szép alkotói 
munka előzött meg.

Az albumon 14 zsoltár és di-
cséret található gitárkísérettel. A 

megszokott orgonajátékot most gi-
tárkísérettel helyettesítették, ezál-
tal teljesen más hangulatot kaptak 
az ősi 500 éves dallamok.

A felvételre a műemléki Avasi 
Református Templom ódon fa-
lai között került sor Miskolcon. A 
hangmérnöki feladatokat pedig a 
református Európa Rádió munka-
társa, Csonka Richárd végezte. 
A belső borítón dr. Fekete Károly 
református püspök szakmai aján-
lása olvasható.

A lemez kapható a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtárban, a Pa-
rakletos Könyvesházban, továb-
bá megrendelhető Varga Katica 
Facebook-oldalán.
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A jövőnek címezve
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Győzelemmel kezdett az Astra
Magabiztos játékkal, 5-2-re nyert a 
női futsal NB I. nyitófordulójában 
az Astra Kiskunfélegyházi Bulls 
szeptember 17-én. A Kiskunfé-
legyházi Városi Sportcsarnokban a 
zalaegerszegi Göcsejjel mérkőzött 
meg, a vezetés megszerzését köve-
tően felőrölte ellenfelét a második 
játékrészben. A lebonyolítás értel-
mében nyolc első osztályú csapat 
három-három alkalommal talál-
kozik, 21 fordulót követően a leg-
jobb négy helyezett a felsőházban 
folytatja. Az Astra az elmúlt évek 
legsikeresebb női futsalcsapatához 
méltóan minimális célkitűzésként 
a felsőházba jutást célozta meg a 
2017/18-as szezonban. 

Női Futsal NB I. 1. ford., 09. 
17.

Astra Kiskunfélegyházi Bulls 
– Göcsej SK 5-2 (1-0)

Gólszerzők: 
Krascsenics Petra 18. p., 36. 

p., Gál Tímea 21. p., Pintér Vio-
letta 23. p., Mészáros Dalma 26. 
p., ill. Marsa Nikoletta 38. p., 39. 
p. (büntetőből)

Kecskeméti győzelem a kosárkupán 

Színvonalas játékot, izgalmas küz-
delmet hozott a III. Félegyházi Pék-
ség Kosárlabda Kupa, amelynek 
döntőjében a KTE-Duna Aszfalt a 
BC Temesvárral csapott össze a 
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsar-
nokban. A szünetig fej-fej mellett 

haladtak a csapatok, 40-37-re a 
kecskemétiek vezettek. A harma-
dik negyedben tíz pont környékére 
nőtt a különbség, de a temesváriak 
nem adták fel, a negyedik negyed-
ben néhány pontra felzárkóztak, 
azonban a hajrá a kecskemétieknek 

sikerült jobban. A torna MVP-jé-
nek is megválasztott Wittmann 
Krisztián vezérletével 85-69-
re győztek. A bronzmérkőzést a 
Naturtex-SZTE-Szedeák nyerte, 
amely 113-81-re megverte a KK 
Vojvodinát.

Strandröplabda bajnokság Népszerű rendezvénynek szá-
mít a sportbarátok körében az 
Aranyhomok Kupa strandröplab-
da verseny, amelyre nyolc csapat 
nevezett szeptemberben. A Fé-
legyházi Termál és Parkfürdőben 
párhuzamosan két pályán folyt 
a játék. A félegyháziak mellett 
Izsákról, Kecskemétről, Orgo-
ványról és Táborfalváról érkeztek 
csapatok. Idén trónfosztás szü-
letett, a több éve egyeduralkodó 
Megtorlók csapatát nagyszerű 
játékkal utasított maga mögé a 
Dekorláth együttes. Ónodi László 
főszervező a legjobbakat érmek-
kel és kupával díjazta.

Véget ért  
a versenyszezon 
Idei utolsó versenyét tartotta 
szeptember 16-án a Balog Tanya 
Horgásztó és Pihenőpark. Mint 
minden évben, ezúttal is hatórás 
megmérettetésre várták a hor-
gászokat. A szezonzáróra 29 fő 
nevezett, az első három helyezett 
következő évre szóló horgászbér-
lettel gazdagodott, mellettük dí-
jazták a legnagyobb hal kifogóját. 
A legeredményesebb horgásznak 
Seres Rudolf bizonyult 27,6 kilog-
rammal. A legnagyobb halat Csé-
nyi Zsolt emelte ki, 7 kilós amúr 
akadt a horgára. 

Íjászverseny 
a Parkerdőben
A parkerdő adott otthont szep-
tember 10-én a Koppányok 
Dél-alföldi Régiós Történelmi 
Íjász versenysorozatának 6. 
fordulójának, ami egyben a so-
rozat döntő versenyének szá-
mított. Rekord létszámban az 
ország minden tájáról, a hatá-
ron túlról is érkeztek íjászok. 
Az ország legjobbjai közül több 
Európa-bajnok és világbajnok 

is íjat ragadott. A három megyét 
átfogó versenysorozat hat fordu-
lója során több mint 980 verse-
nyeredmény született, 450 íjász 
vett részt 4 éves kortól egészen 
70 éves korig. A hagyományok-
hoz hűen az eseményt Kapus 
Krisztián önkormányzati képvi-
selő nyitotta meg, az eligazítást 
követően a megmérettetés 21 
állomáshelyen zajlott, lőálláson-
ként akár három különböző cél-
lal. A 21 csapat sok lelkesedéssel 
és késő estig tartó jókedvvel ver-
senyzett. A díjakat Balla László 
alpolgármester adta át.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Az 1885 és 1900 között megjelent három félegyházi újságban szép számmal találhatók 
olyan hirdetések, melyekben ma már élvezeti cikkeknek minősülő termékeket kínáltak 
gyógyhatású szerként. 

Az alkohol tartalmú italok közül a ma is for-
galomban lévő Unicum-ot emésztési zavarok, 
gyomorgörcs, hidegláz [hidegrázás] kezelésére 
ajánlották, hasonlóan, mint a „Barát-ital” néven 
szereplő gyomorlikőrt. Szintén ilyen problémák 
ellenszeréül kínálták a konyakot, ami ráadásul 
állítólag a fertőző betegségekkel szemben is ha-
tásos volt. A vérszegénység ellen javasolták az 
„Alföldi Gyógycognac”-ot, illetve a magas vas-
tartalmú „Vasbort”. Ugyancsak a vérszegény-
séget kívánta gyógyítani az orvosi malaga-ki-
vonat. Mivel a malaga tulajdonképpen spanyol 
édes csemegebor, ezért érdekes, hogy gyerme-
kek számára is ajánlották erősítőszerként, illet-
ve gyomorgyöngeség ellen. 

Nem csak alkoholtartalmú szereket kínált 
a Hoff-cég – ők malátakivonattal dolgoztak –, 
termékeik között szerepelt a „maláta egészségi 

sör” mellett a „maláta mellcukorka” és „maláta 
egészségi csokoládé” is. Ezeket a készítménye-
ket használhatták mell-, gyomor- és tüdőbe-
tegség, valamint „elnyálkásodás” és köhögés 
ellen; ideggyengeség, étvágytalanság, illetve 
álmatlanság esetén. A szintén ebből az alap-
anyagból készült „Kathreiner maláta-kávét” 
egészségi kávéként az egész család számára 
reklámozták. 

Ahogy a változatos grafikai megoldásokkal 
kiegészített hirdetés fogalmaz: „A legelső or-
vosok ajánlják mint erősítőszert; használható 
ideg- és gyomorbántalmakra; étvágygerjesztő, 
asszonyok és gyerekek gyönge szervezetének 
táplálója.” Meglepő, hogy a „Hungária pótkávét” 
nemcsak vérszegénység kezelésére kínálták, de 
a reklámja szerint kávé létére álmatlanság ellen 
is szolgált. Ónodi Márta

TI
TK

O
K

 A
 L

EV
ÉL

TÁ
R

B
Ó

L

Régi idők reklámjai 9. – Élvezeti cikkek, mint gyógyszerek

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1. Bakterka: 2 hónapos fekete 
keverék kan kölyök
2. Boszi: 1 éves fekete keverék 
szuka
3. Pamacs: fiatal fekete-fehér 
keverék kan
4. Vuk: fiatal drapp keverék kan

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további képek, 
és örökbe fogadható kutyák tekint-
hetők meg. A bemutatott kutyák 
után érdeklődni a Fido Bácsi Köz-
hasznú Alapítványnál, a 70/331-
1634 és a 70/43-43-002 telefon-
számokon, vagy a Csólyosi úti 
telephelyen lehet. Örökbefogadási 

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig

1

3

2

4

Hirdetés

Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
HP Elite Book 8470p: Intel Core i5 3320 2,6 GHz, 4 GB mem., 320 
GB HDD, DVD, 14,1” kij, 1 év gar.  br. ár: 69.990 Ft

Új notebook-ajánlatunk:
Acer TMP 255: Core-i3 4010U, 4 GB mem., 750 GB HDD, DVD-író, 
webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar. br. ár: 135.490 Ft
Lenovo IP 110: Intel N3710 1,6 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD, 
DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.  br. ár: 99.990 Ft

BECSÖNGETTEK! ISKOLÁBA EZEKET AJÁNLJUK!

ÚJSZÜLÖTTEK: Bazsó-Kerekes 
Kincső (anyja neve: Kerekes Adri-
enn), Pásztor Bianka (Varga Berna-
dett), Zsibrita Zoé (Buri Zsuzsan-
na), Tóth Bíborka Panka (Hollenda 
Gabriella), Pengő Zorka (Mura Rená-
ta), Magyari Mira (Benkő Gabriella), 
Nagy Baltazár (Dinnyés Adrienn)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Var-
ga Orsolya – Papp István, Kecske-
méti Katalin – Oláh Dénes

MEGHALTAK: Nagy-Gál Mihály-
né Fazekas Mária, Farkas Jenő, 
Molnár Tibor József, Réczicza 
Istvánné Csányi Franciska, Hor-
váth Károlyné Tapodi Margit 
Franciska – Kiskunfélegyháza, 
Ugroczky Józsefné Borbély Anna 
– Budapest, Halál Györgyné Hor-
váth Erzsébet – Gátér, Mancz 
Zoltán, Borsik Tibor – Kecskemét, 
Sütő Lajos – Jászszentlászló, Jám-
bor András – Ladánybene

Anyakönyvi hírek
 Intel Core i5 3320 2,6 GHz, 4 GB mem., 320 

br. ár: 69.990 Ft

 Core-i3 4010U, 4 GB mem., 750 GB HDD, DVD-író, 
br. ár: 135.490 Ft

Esküvői örömzene

Örömzene fogadta a járókelőket szeptember 16-án, a Petőfi té-
ren. Az Mp13 svájci fúvószenekar a félegyházi Beatrix és a sváj-
ci Martin esküvőjére érkezett a városba, s ha már itt voltak, a 
helybélieket is megajándékozzák egy koncerttel. A fogadtatás 
örömteli volt, a közönség vastapssal jutalmazta produkciójukat, 
és többen táncra is perdültek.


