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Óriási archív képen elevenedik meg a régi Félegyháza

san megtörténik a Bajcsy-Zsilinszky utca e szakaszán az útkorrekció
megtervezése is abból a célból,
hogy az úttest kiszélesítésével biztonságosabb legyen a kikanyarodás
a buszok és személyautók számára a Petőfi Sándor utca irányából.
Mindemellett egy igazán látványos
eleme is lesz az átfogó fejlesztésnek: a parkoló mögött álló nagyfelü-

letű fal kopárságát egy Félegyháza
múltját idéző korabeli fotóval törik
meg. A részletekről Csányi József
polgármestert kérdeztük.
– Még tavaly októberi ülésén
határozott a félegyházi képviselő-testület a nem sokkal korábban
megvásárolt Tőzsér-féle ház elbontásáról. A szükséges munkálatok
elvégzésére pályázatot hirdetett az

önkormányzat, és az ingatlan birtokbavételét követően, decemberben a szerződést is megkötöttük.
Így kerülhetett sor januárban a bontásra, amit a vállalkozó határidőre
el is végzett. Ezzel megnyílt a lehetőség a tervezett 39 parkoló kialakítására, ami jelentős előrelépés a
belváros parkolási nehézségeinek
enyhítésében.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Gyakorlatilag a földdel lett egyenlő az elmúlt hetekben a Béke tér
5. szám alatt fekvő úgynevezett
Tőzsér-féle ház, a buszmegállóval
szemben. Mint arról már korábban is beszámoltunk, a helyén – a
szomszédos, régóta üresen álló
telekkel összevonva – hamarosan
39, zöldfelületbe ágyazott parkoló
épül. A beruházással párhuzamo-
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Folytatás az 1. oldalról!

Óriási archív
képen
elevenedik
meg a régi
Félegyháza
A polgármester emlékeztetett
arra is, hogy ez a lehetőség a
Constantinum Intézmény közreműködésével és a Tőzsér-féle
ház tulajdonosának rugalmasságával nyílhatott meg a város
előtt, amelyért ezúton is köszönetét fejezi ki. Fontos szerep
jutott a folyamatban Félegyháza
két alpolgármesterének: a körzet képviselői feladatait is ellátó Balla Lászlónak és Rosta
Ferencnek. Közbenjárásukkal
olyan formátumú beruházás
részletei rajzolódtak ki, aminek
városképi és forgalomtechnikai
jelentősége is számottevő. Ráadásul a város egyik nagy múltú
intézménye is jelentősen javítani tudja nevelő-oktató munkája
feltételeit, hiszen a Constantinum Intézmény iskolaépítési
tervei is a korábban tervezettnél
komplexebben
valósulhatnak
meg.
– Azt tudtuk, hogy nem egy
hagyományos parkolót szeretnénk látni itt, karnyújtásnyira
a Zöldváros projekt keretében
megújuló belvárostól. Mindenképpen olyan fejlesztésben
gondolkodtunk, ami igényességében, zöldfelület-felhasználásában illeszkedik az ott érvényesülő felfogáshoz – mondta
el Balla László, a körzet önkormányzati képviselője.
Rosta Ferenc alpolgármester
hozzátette azt is, hogy a városvezetés határozott igyekezete,
hogy a Zöldváros akcióterületén túl is hasonló elvek mentén
valósuljanak meg a külsőbb városrészeket érintő fejlesztések.
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A hospice ellátás javára
báloztak idén

Idén is a jótékonysági polgármesteri bál nyitotta meg Félegyházán a báli szezont. Január 13-án, szombaton, a Móra Ferenc
Művelődési Központ díszterméből varázsolt alkalmi bálteremben
intézményvezetők, cégvezetők, vállalkozók, közalkalmazottak,
magánemberek töltöttek el egy kellemes, könnyed estét a város
vezetőinek társaságában. A bál bevételét ezúttal az Ölelő Kéz
Ápolási és Hospice Alapítvány félegyházi csoportjának ajánlották
fel a szervezők.
A negyedik alkalommal megrendezett társasági eseményen a Fool
Moon acapella fiúcsapat adott
műsort, a vacsorát pedig a Rózsakert Vendéglő szolgáltatta. Az est
teljes bevétele a jótékonysági célt
szolgálja. Mint azt dr. Mészáros
János, az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős
helyettes államtitkár, az alkalom
díszvendége kiemelte, a szervezők
jól választottak, amikor a hospice szolgálat támogatása mellett
döntöttek. Mint hangsúlyozta, a
kormányzat számára is kiemelten
fontos, hogy a súlyához és fontosságához méltón támogassa az otthoni betegápolást és hospice ellátást, ami abban is megmutatkozik,
hogy 2017-ben 20 százalékot meghaladó finanszírozási többletben
részesült ez a terület. A bál bevételét Csányi József polgármester
200 ezer, dr. Mészáros János pedig
100 ezer forintos magánfelajánlással egészítette ki.

A 600 ezer forintot január 23-án
a városházán adta át Csányi József
polgármester Csősziné Juhász Ildikó koordinátornak, aki elmondta, hogy az összegből az ápoláshoz
szükséges fecskendőket, vércukorés vérnyomás méréséhez szükséges eszközöket, és egy Bioptron
lámpát vásárolnak, aminek nagy
hasznát veszik majd szakápolási
tevékenységükben. Ezen felül szeretnék a dolgozók továbbképzését
is segíteni.
A hospice (palliatív) ellátás
olyan egészségügyi ellátási forma,
amelynek keretében gyógyíthatatlan, végső stádiumába került
betegek fájdalmainak és egyéb
kínzó tüneteinek megszüntetése,
vagy csökkentése, a beteg életminőségének javítása, családtagok,
gyászolók támogatása történik egy
úgynevezett
multidiszciplináris,
vagyis több szakterületet érintő ellátó csoport segítségével. Így válik
lehetővé, hogy egyrészt különböző

szakápolási teendőket végeznek
a beteg otthonában az infúziós
kezeléstől a sebellátáson át a katéter cseréig, s emellett pszichés
támogatást is nyújtanak az érintetteknek. A hospice szolgálat
1995 óta működik Kecskeméten,
amelynek szakmai segítsége kiterjed a fájdalomcsillapításra, az
otthon megvalósítható tüneti kezelésre, valamint a daganatos beteg lelki gondozására is. A hospice
lényege, hogy a beteg élete utolsó
stádiumában sem marad magára.
Segítséget kap ahhoz, hogy fájdalmak nélkül, emberi tartással viselje állapotát, hogy méltóképpen
elrendezhesse evilági ügyeit, s végül megnyugvással búcsúzhasson
el szeretteitől. Ilyen értelemben a
hospice talán a legteljesebben öleli fel a betegek gondozását, vagyis
az egyik legnehezebb, és egyben
legfelemelőbb feladat – foglalja
össze Csősziné Juhász Ildikó, a
félegyházi terület koordinátora,
hozzátéve: nem csak a betegnek,
de igény szerint a családtagoknak
is sokat tudnak segíteni. Szakápolás, alapápolás a feladatuk, amit
ingyenesen vehetnek igénybe a
gyógyíthatatlan betegek. Az ötfős
félegyházi csoport eddig több mint
200 főnek nyújtott segítő, ölelő kezet a nehéz napokban.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2018. január 26.

3

Szennyvízcsatornázási munkálatok kezdődtek az elmúlt napokban a Bankfaluban. A beruházás a Róna utca, Kiskun utca
és Templomhalom utca közötti
szakaszt, a Barázda utcát, a
Kalász utcát, a Kéve utcát, valamint a Szélmalom utca egy
szakaszát érinti. A csatornaépítés kivitelezője a BÁCSVÍZ Zrt.
A munkálatok 147 ingatlant
érintenek. A kivitelező szakaszolva végzi el a beruházást, és
a munkák gyors befejezését követően az érintett útszakaszok
járhatóságát azonnal biztosítja.
A 2196 méter gyűjtőcsatorna és
1591 méter bekötőcsatorna kivitelezési munkálatainak elvégzésével Félegyháza belterületén 100
százalékos lesz a csatornázottság.
A beruházást az önkormányzat
önerőből, mintegy 58 millió forintos költséggel oldja meg.
Hartyáni Gyula, az önkormányzat projektfelelőse elmondta, hogy
az érintett lakosoknak a csatlakozási díj összege a helyi rendelet
értelmében 100 ezer forint ingatlanonként. Az ügyintézés a mű-

Csatornázási munkálatok
kezdődtek a Bankfaluban
szaki átadást követően történhet
a Bácsvíz Zrt.-n és az önkormányzaton keresztül. Szólt arról is, hogy
nem minden telektulajdonost tud-

tak elérni az értesítéssel, ezért arra
kérnek mindenkit, hogy a bekötési
pontok helyszínének kijelölése érdekében keressék fel a Bácsvíz Zrt.

illetékesét, Krisztián Ferencet, a
70/333-1104-es
telefonszámon,
vagy a krisztian.ferenc@bacsviz.hu
e-mail címen.

Rendbe hozatja a város a sportcsarnok akusztikáját
A 2017-es esztendő kétségtelenül legnagyobb városi jelentőségű sikere a sportcsarnok állami megváltása volt. Mint azt
már több alkalommal megírtuk, ezzel nem kevesebb, mint napi
egymillió forint fizetési kötelezettségtől szabadult meg a város, ugyanakkor most már a félegyházi önkormányzatra hárul
a létesítmény üzemeltetése. A városvezetés szeretné valós
városi közösségi térként használni az épületet, ennek azonban jelenleg korlátai vannak. A képviselő-testület decemberi
ülésén támogatta Csányi József polgármester előterjesztését,
miszerint rendbe hozatja a város a sportcsarnok akusztikáját.
A javaslat hátteréről kérdeztük Csányi Józsefet, aki emlékeztetett arra, hogy az eredetileg multifunkciósra szánt
intézmény sajnos nem bizonyult
erre alkalmasnak.
– A félegyháziak jól tudják,
hogy bár magas színvonalon lehet
itt sporteseményeket tartani, az
épület rendkívül rossz akusztikája miatt teljességgel alkalmatlan
zenei és kulturális események
helyszínének, de az erőteljes
visszhang miatt még közösségi programok megtartására is.
Ezért kellett például a fúvószenekar karácsonyi hangversenyét
is visszavinni a Kossuth iskola
sportcsarnokába. A teremakusztikai felmérések azt igazolták,
hogy a helyiség jelen állapotában

hangosított rendezvényre nem alkalmas. A problémán szélessávú
hangelnyelő burkolat beépítésével
lehet segíteni. A nettó mintegy 60
millió forintos átalakítást követően a terem alkalmas helyszíne lehet hangosított rendezvényeknek,
ami jelentősen javítaná annak
használhatóságát. Úgy gondoltuk, hogy bár nagyon sok pénzről
van szó, ha már van sportcsarnokunk, minél szélesebb körben
szeretnénk azt használni. A sport
mellett városi rendezvényeket,
kulturális programokat, zenei
eseményeket is oda vinnénk. Így
a jelenlegi, korlátozott használhatóságú intézmény helyett egy
valós közösségi térrel gazdagodnának a félegyháziak – szögezte
le Csányi József.

Az elképzelést a képviselő-testület is támogatta, de többen szóvá tették, hogy ismét egy múltból
örökölt hibát kényszerül most
kijavítani a város. A beruházás
költségére egyébként az állami
megváltásból adódó megtakarítás szolgál fedezetül.
A polgármester hozzátette: ez csupán az első lépés a

sportcsarnok
fejlesztésében,
egy újabb ütemben a megfelelő
fénytechnikát is szeretnék kiépíttetni. E beruházások hatására a
sportcsarnok lehetőségei jelentősen bővülnek, javulhat annak
kihasználtsága, és várhatóan a
fenntartás költségeit is nagyobb
arányban fedezik majd a saját
bevételek.
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Új autókkal járőröznek a rendőrök
Négy új szolgálati autóval gazdagodott a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság. A Skoda
és Audi típusú korszerű autókat navigációs rendszerrel
látták el és LED-technológiájú,
szöveges feliratok – például a
rendőri intézkedés tartalmáról
szóló tájékoztató, közlekedési
információk, stb. – megjelenítésére is alkalmas fényhidakkal is rendelkeznek.
Az új autókkal Félegyházán és a
vonzáskörzetben már találkozhatnak a közlekedők. A járműveket
Timafalvi László kapitányságvezető és Csányi József polgármester vette át a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányságon Dávid Károly r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitánytól a múlt év végén.
Timafalvi László elmondta, hogy
az új szolgálati autókból minden
szolgálati ág kap egyet. Hozzátette,
hogy a tervek szerint az év során a
kapitányság többi autóját is folyamatosan lecserélik.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság használatába
ezzel együtt 90, Skoda, Mercedes,
Audi, Volkswagen és Suzuki gyártmányú szolgálati gépjármű került.

Ezzel járőr-gépjárműveik átlagos
életkora 5 és fél évről 3 évre csökkent. A szállítók öt évig, vagy 200
ezer kilométer futásteljesítményig
biztosítják a szervizhátteret, minden gépjárműhöz rendelkezésre
áll a nyári és a téli gumiabroncskészlet. A gépkocsik megfelelnek

a biztonsági, a környezetvédelmi
és a rendőrségi követelményeknek, számos vezetést támogató
rendszerrel,
légkondicionálóval
vannak ellátva, a rendőrök felszerelése biztonságosan és rendezetten helyezhető el az utas-, illetve a
csomagterükben.

5

Májustól ingyen
lehet internetezni
a Kossuth utca
egy szakaszán
Ingyenes közterületi WiFi-hálózat lesz a Kossuth utcán, a
polgármesteri hivatal épületétől a Dózsa György utca sarkáig
terjedő szakaszon. A hálózat
kiépítésének több mint 4,5 millió forintos nettó költségét a
UPC Magyarország Kft. vállalja
magára, a havi csaknem 125
ezer forintos üzemeltetés költséget pedig az önkormányzat
fizeti. Erről a 2017-es év utolsó testületi ülésén határozott a
képviselő-testület.
– Több mint másfél éve keressük a megoldást arra, hogy – a
polgármesteri programban ígértek szerint – a vidéki városok
között az elsők között Félegyházán is kiépülhessen az ingyenes
közterületi WiFi-hálózat. Most a
UPC Magyarország Kft. közreműködésével és a képviselő-testület
jóváhagyásával a város kísérleti
jelleggel belevág ebbe a projektbe. Hosszú tárgyalások után sikerült megegyezni a szolgáltatóval
arról, hogy első körben a Kossuth

Közjegyzői iroda nyílt a Kossuth utcán
Új közjegyzői iroda várja ügyfeleit a Kossuth utca 10. szám
alatt. Az irodát vezető dr. Csonka Péter a január 12-ei átadáson elmondta, hogy mindenképpen egy új, központi, mindenki
számára könnyen elérhető helyen szerették volna kialakítani
irodájukat. Szerencsére ez sikerült az önkormányzat támogatásával, így egy tágas, szép, jól felszerelt környezet várja az
ügyfeleket.

Dr. Csonka Péter az átadáskor köszönetet mondott családjának és
munkatársainak is, hogy segítették törekvésében. Külön megköszönte Szabó Csaba tervezőnek
és lányának, Szabó Eszternek,
a kivitelező Előszer Kft.-nek, hogy
az ellátandó feladathoz méltó tereket terveztek, valósítottak meg.
Külön köszöntötte dr. Konkolyné
Csikós Klárát, aki eddigi szakmai munkáját segítette, és dr.
Dósai Rita közjegyző kollégáját,
aki gyönyörű üvegtáblákkal adományozta meg az új irodát.
Az irodaátadáson Csányi József polgármester arról beszélt,
hogy a közjegyzői irodák feladatai az elmúlt időszakban a korábbiaknál is sokrétűbbé váltak.
Tevékenységüket a félegyházi
lakosok szolgálatában végzik,
ezért is segített az önkormányzat az épület helyreállításában.
Emellett külön öröm, hogy egy
újabb üzlethelyiség kapott méltó
funkciót a főutcán, amiért persze
az iroda használói tisztességes
bérleti díjat fizetnek.

utca említett szakaszán indul
be a térítésmentes szolgáltatás,
majd a tapasztalatok függvényében döntünk a folytatásról. Az
említett területen 3x500 megabites sávszélességű hálózat lesz
kiépítve, a szolgáltatás előreláthatóan áprilisban indul. A vis�szaéléseket a használati időre és
a tartalomra vonatkozó védelmi
és korlátozó rendszerek beépítésével igyekszünk elkerülni. Ennek
megfelelően természetesen nem
lesznek elérhetőek szeméremsértő, pornográf oldalak, és az
online csetelés, telefonálás sem
lesz lehetséges. Erre azért van
szükség, hogy minél nagyobb
számban tudják használni az
ingyenes WiFi-t a félegyháziak.
A jelenlegi tesztüzemet terveink
szerint a város más pontjain kiépített közterületi hálózatok követik majd – mondta a tervekről a
polgármester.
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Megemlékezések a magyar kultúra ünnepén
Ünnepi műsorral köszöntötte Kiskunfélegyháza a magyar kultúra napját január
22-én, a Móra Ferenc Művelődési Központ
színháztermében. A rendezvény egyben a
Petőfi Emlékév programsorozat nyitó eseménye is volt. Csányi József polgármester
köszöntőjét követően Turek Miklós Verszszínháza Petőfi: A Szőlőszem című monodrámáját mutatta be.
A város első embere a magyarság lámpásának nevezte Kölcsey Ferencet, akinek imádságunkat, a Himnuszt köszönhetjük, majd a
Petőfi Emlékév programsorozatról is beszélt.
Ennek kapcsán elmondta, hogy Félegyháza az
elkövetkező másfél évben több olyan országos rangú rendezvénynek ad otthont – hazánk
más településeinek, diákjainak, a határon túli
magyar művészek közreműködésével –, amelyek nem hagyják, hogy lánglelkű költőnk alakja
elhomályosuljon.

Mint hagyományosan, úgy idén is Himnuszmondó versenyt rendezett a magyar kultúra
napján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. Ez alkalommal valamennyi általános iskola és a Móra
Ferenc Gimnázium 12 diákja adta elő Kölcsey

Ferenc Himnuszát és egy szabadon választott
Petőfi-verset. A szavalókat dr. Ónodi Izabella,
a művelődési és szociális bizottság elnöke is
biztatta köszöntőjével. Gondolatai arról szóltak,
hogy a Himnusszal Kölcsey Ferenc a jelen kor
gyermekeinek és fiataljainak is üzen arról, hogy
becsüljék meg a földet, amely táplál, és menedéket nyújt, valamint a közösséget is, amely a
magyar nemzetet gondozza, szellemileg táplálja
és értékeit generációról generációra továbbadja.
Az előadásokat Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke, Laczkóné dr. Szabó Klára és Mayer Lászlóné
értékelték. A zsűri döntése alapján a Himnuszmondó versenyt Patyi Andrea, a Constantium
Móra Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulója nyerte. Második lett Zámbó Napsugár, a
Dózsa György Általános Iskola 8. osztályos tanulója. A harmadik helyen Gyöngyösi Emma,
a Móra Ferenc Gimnázium 7. osztályos növendéke végzett.

A doni tragédiára
emlékeztek a félegyháziak
Hetvenöt éve, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer
fős 2. magyar hadsereg. A harcokban 641 félegyházi vesztette
életét, sebesült meg, vagy esett fogságba. A doni tragédiára
január 12-én emlékeztek a félegyháziak, az Öreglaktanya mögött felállított kopjafánál.
A város önkormányzata, a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület által szervezett
megemlékezésen Hideg István
nyugalmazott őrnagy köszöntötte a megjelenteket, majd Bozó
Tibor dandártábornok, a Magyar
Honvédség Altiszti Akadémia
parancsnoka elevenítette fel a
Don-kanyarban történt eseményeket. Elmondta, a Magyar Királyi Honvédség katonáinak 40 fokos
hidegben, megfelelő felszerelés és
fegyverzet nélkül, erőn felül kellett
helytállniuk a második világhábo-

rú véres ütközeteiben. A magyar
hadtörténet legnagyobb veresége
során mintegy 200 ezer magyar
katona vesztette életét.
A megemlékezést követően a
városvezetés, a civil szervezetek
és pártok helyezték el az emlékezés koszorúit a kopjafánál, illetve
az Öreglaktanya falán elhelyezett
emléktábláknál.
A megemlékezés ezt követően a Felsőtemetőben, a világháborús emlékműnél folytatódott
tűzgyújtással, Hajagos Gyula
plébános emlékező imájával és
koszorúzással.

Képviselői fogadóóra
a Petőfi-lakótelepen
A Petőfi-lakótelepen idén minden
hónapban tart lakossági fogadóórát
Horváth Gábor, a 7. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Ezeken az alkalmakon személyesen hallgatja meg a hozzá beérkező
panaszokat, észrevételeket és javaslatokat. Megpróbál megoldást
találni a lakók kéréseire, valamint
szükség esetén továbbítja azokat
az illetékesek felé.
Ebben az évben az első alkalmat
a Darvas tér 1. szám alatt működő
Közösségi Házban január 8-án, hétfőn tartották. – Általában a közlekedéssel és a parkolással kapcsolatos
nehézségeket szokták megosztani
velem az itt élők, valamint a járdák
további bővítését szorgalmazzák –
mondta a képviselő, majd hozzátette, hogy a szelektív hulladékgyűjtő
pontok elhelyezésével kapcsolatban is szokták keresni. – Ezeket a
javaslatokat minden alkalommal
megvizsgáljuk, és ha lehetséges,
távolabb telepítjük a konténereket, illetve fokozottan odafigyelünk
a környezetük tisztán tartására
– hangsúlyozta.
A képviselő arról tájékoztatott,
hogy a tavalyi esztendőben sikerült
több fejlesztést is megvalósítani
ezen a területen, például új parko-

lókat alakítottak ki és egy focipályát
is létesítettek a lakótelepen. Elmondása szerint az önkormányzat
segítségével, valamint a pályázati
lehetőségeknek köszönhetően az
idei évben is hasonló nagyságrendű
fejlesztéseket terveznek.
Folytatódnak a járda- és parkolóépítések, továbbá bővítik majd a
játszótereken található eszközöket,
játékokat is, például a Darvas tér
3-4 között. Aranyhegyen idén egy
több mint 130 méter hosszú járdaszakasz építését tervezik.
– Az itt élő emberek lakókörnyezetének a fejlesztése az én feladatom, ezért fontosnak tartom a
személyes találkozókat, ahol meghallgathatom az itt lakók javaslatait
– mondta Horváth Gábor, majd hozzátette, hogy a fogadóórák alkalmával sok problémára derül fény,
amelyek megoldását az alkalmak
után azonnal meg is kezdik.
A fogadóórákat a Darvas tér 1.
szám alatt működő Közösségi Házban 17 és 19 óra között tartják az
alábbi időpontokban:
Február 5., március 5., április 9.,
május 7. június11., július 9., augusztus 6.,
szeptember 10., október 8., november 5., december 10.
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Búcsú
Emikétől
Dorogi Sándorné Emikétől 2017. év végén vettek
búcsút szerettei, tisztelői,
tanítványai,
munkatársai.
Huszár Györgyné Emőke
búcsúztatójából idézzük fel
emlékét.

Rákász Gergely orgonaművészt ismerősként fogadta a félegyházi közönség év végi koncertjén a Móra Ferenc Művelődési Központban. Sokan barátként üdvözölték, és miközben dedikálta
legújabb lemezét, ajándékokkal is elhalmozták. Az előadóest
után szólt arról is, hogy mi az oka annak, hogy koncertturnéi
sorában mindig szerepel Kiskunfélegyháza.
– Félegyháza az elsők között volt,
ahol előadóművészként léptem
fel. Ez jóval több, mint 15 esztendeje történt. Akkor – még kölyök
koromban – „kézről kézre adtak”
a papok, és a kecskeméti hangverseny után Kiskunfélegyházán
is felléphettem. Ma már abban
a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy nem köt semmi. Oda megyek, ahol szívesen látnak, és ahol
örömmel játszom. Ezt meghatározza a közönség, meghatározza
a helyszín, a vendéglátók szeretete. Félegyházán minden feltétel
adott, ezért évről évre visszavonz.
Mindig kérem a csapatomat, hogy
decemberben ne vállaljunk külföldi turnét, maradjon meg az időnk
itthonra, az örömszerzésre. A közönségemtől a legdrágább ajándék
az, hogy ahelyett, hogy tévét néznének, vagy mást csinálnak, rám
szánják az estéjüket, és itt vannak.
Fontos nekem ez a személyes találkozás. Ebben a rohanó világban
ezt az ajándékot tudom átadni.
– Külföldön is éltél, tanultál,
koncerteztél. Ott is építhettél
volna karriert.
– Életem egyik legjobb döntése
volt, hogy nem maradtam Amerikában. Az is egy karrier lett volna,

csak tudtam, hogy én mennyire
be vagyok ide drótozva, a magyar
földbe. Itt lenni az emberek között a szeretet ünnepe környékén,
mindennél felemelőbb. Az, hogy ez
megtörténhet, minden alkalommal
ajándék nekem is.
– Az első félegyházi bemutatkozásodon az volt mindenki
számára az egyik legnagyobb
élmény, hogy nemcsak a zeneművek hangzottak el kiváló
előadásban, hanem tettél hozzá
egy pluszt, meséltél a műről, a
zeneszerzőről is.
– Igen. Már részévé vált a koncertjeimnek, hogy van beszéd is.
A mostani koncertemen is beszéltem a kultúravesztésről. Megemlítettem az egyik szerzőnél, hogy
játszhatott egy kistelepülésen a
helyi zenekarban, arról hogy akkoriban a kisebb településeken is volt
szalonzenekar. Beszéltem arról is,
hogy mi mindent ölt ki belőlünk
az internet, meg a televízió. Ma
ki áll össze egy szalonzenekarba?
Liszt és Chopin idejében egy ilyen
koncerten senkinek nem kellett elmagyarázni, megfogalmazni, hogy
mi történt. Tudta, hogy mire figyeljen, mosolygott a zenei poénokon.
Ma mindenki rohan. Elfelejtettünk

megállni, már nem tudjuk azt,
hogy mit jelent egyszerre csak egy
dolgot csinálni, elmélyülni valamiben. Éppen ezért néha evidenciákra is fel kell hívni a figyelmet. Pedig
a ma élő emberek lelke ugyanolyan
szép, mint a száz évvel ezelőttieké. Ha a lélek táplálékot kap, és
azt tudom mondani neki, hogy erre
figyelj oda, ettől izgalmasabb egyegy zenemű, rögtön megérzi annak
mélységét. Ott van abban a tartományban, ahol illik lenni, amikor
klasszikus értékekkel találkozunk.
Sokkal mélyebb a megértés, a kapcsolat a szerzővel. Ezért beszélek
én a koncertjeimen.
–
Hogyan
telnek
a
mindennapjaid?
– Mindennap igyekszem sportolni, mert vallom, hogy edzett testben edzett lélek lakik. Nem szeretném, ha a szellemem elpuhulna.
Mostanában már a fiam is velem
tart a tréningeken. Közösen futunk
és sétálunk. Emellett sokat olvasok. A családdal majdnem minden
nap együtt reggelizünk. Ezt nagyon
szeretem, mert akkor mindenki ott
van. A családomban megvannak
a rituálék. A reggeli felkelés, az
esti lefekvés, éneklés, imádkozás.
Gyakran éneklek Márton fiamnak,
aki nagyon szereti a magyar népdalokat. A régi stílusú, lefelé hajló
dalokat választom, például a Vidrócki híres nyája, Duna parton van
egy malom című énekeket. Ő már
legtöbbször jelzi is, hogy melyiket
szeretné hallani.

Dorogi Sándorné Emike Hódmezővásárhelyről került Félegyházára. Egy rövid kitérő után
került a Móra téri Óvodába,
ahol elvégezte az óvónőképzőt,
majd az 1990-es évek elején
az akkor 11-es számú Kisegítő
iskolában kezdett el dolgozni
napközis nevelőként. Megérintette a fejlesztésre szoruló gyerekek sorsa, egyre többet és
mélyebben foglalkozott ezzel a
szakterülettel. Olyan osztályról
álmodott, ahonnan minél kevesebb gyerek kerül át a speciális
oktatásba, és el is érte célját. A
fejlesztő osztály felmérhetetlen
segítséget jelentett a szülőknek és gyerekeknek is az iskola
megkezdésében.
Mindeközben Emike szerető
családja körében is helytállt.
Férje, gyermekei és unokái sok
örömöt hoztak életébe.
Egy mindenki szívéhez közelálló embernek szól a búcsú, akinek lényéből sugárzott a szeretet és a segítség egész életén át.
John Donne szavai ezúttal érte
szólnak: „Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok
az emberiséggel. Ezért hát sose
kérdezd, kiért szól a harang. Te
érted szól.”
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Az Élet Mű
A magyar kultúra napja jegyében nyílt meg Gubcsi
Attila festőművész kiállítása január 18-án, a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban. A város szülöttének
alkotásait dr. Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért
Díj Kuratóriumának elnöke ajánlotta a tárlatlátogatók figyelmébe. A megnyitón közreműködött a
Padkaporos Táncegyüttes. A kiállítás február 24-éig
látogatható.
Gubcsi Lajos megnyitójában részletesen ismertette öccse
alkotói munkásságát. Szólt művészi makacsságáról, hogy
soha senki nem tudta eltéríteni saját kialakult stílusától.
Attól az érzékenységtől, amely az emberi sorsok nehéz
pillanatait örökíti meg, mindig ragaszkodva a valósághoz.
Mindemellett kiváló grafikákat, festményeket is alkotott
önmagáról, családtagjairól, ismerőseiről. Hozzátette, hogy
ez a művészi magatartás nem kedvez annak, aki elkötelezett a kialakított értékrendjéhez. De, Attila elkötelezett.
Soha nem fogadta el a műkereskedők sok pénzzel kecsegtető ajánlatait, hogy a pillanatnyi divatot kielégítő képeket
fessen. Nem is gazdagodott meg. Kenyérre azért mindig
futotta, és ami a legfontosabb, hogy elkötelezettségének
köszönhetően megőrizte önálló arculatát, képeire tekintve
a művészetkedvelők azonnal észreveszik, hogy ezt Gubcsi
Attila alkotta.
Gubcsi Attila 1954. március 4-én született Kiskunfélegyházán. A nyilvánosság elé 1971-ben a Holló László Képzőművész Kör tárlatán lépett. 1977-ben végezte el a Képzőművészeti Főiskolát, ahol Iván Szilárd tanítványa volt.
Ekkor lett tagja a Művészeti Alapnak és a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának. Kaposváron, majd Szegeden élt. 1980 és
1982 között a szegedi Móra Ferenc Múzeum megbízásából
részt vett Feszty Árpád „A magyarok bejövetele” című körképének helyreállításában. 1977 óta rendszeresen szerepel
csoportos tárlatokon (Kaposvár, Budapest, Kiskunfélegyháza, Hódmezővásárhely, Szeged, Kecskemét). Magyarországi
egyéni kiállításai mellett önálló tárlata volt Bécsben, Brüs�szelben és Münchenben is. 1988 óta Kecskeméten él. Az alföldi festőiskola hagyományát folytatja. Festményei, grafikái
felajánlásával az elmúlt évtizedben A Magyar Művészetért
Díj ezüstszponzora, mecénása.

A halál mindig fájó és szomorú szívvel tölti el azokat, akik egy szeretett vagy tisztelt személyt veszítenek el. Fájó sebet
hagyott sokak szívében Cseh Jánosné,
Köteles-Kövesdi Etelka is, akinek szíve
2017. december 5-én szűnt meg dobogni. Az alábbiakban Kapus Béláné, a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke,
a Móra Ferenc Általános Iskola nyugalmazott igazgatója búcsúztatójából közlünk részleteket.
Cseh Jánosné, Köteles-Kövesdi Etelka 1930.
július 20-án született Kőszegen. Édesapja korai halála miatt édesanyja egyedül nevelte fel.
1949-ben szerzett tanítói oklevelet, és 1952ben került Kiskunfélegyházára házassága
révén. 1954-ig a szakmunkásképzőben tanított, majd 1954-től nyugdíjba meneteléig, az
I. sz. leányiskola, 1963-as névváltozása után
a Móra Ferenc Általános Iskola tanára, 1968tól 17 éven át igazgatóhelyettese volt. Közben magyar irodalom és nyelvtanári diplomát
szerzett.

In memoriam
Cseh Jánosné

Cseh Jánossal kötött boldog házassága 64
éven át tartott, férje halálával ért véget 2016.
július 24-én. Házasságukból két gyermek,
Gyöngyi és Attila született.
49 évet töltött tanítványai körében, hisz nyugdíjazása után még nem akart elválni szeretett
iskolájától, a gyerekektől, 13 évig óraadóként
segítette a pedagógiai munkát. Tanítványok ezreit nevelte, tanította a 49 év alatt az anyanyelv
szépségeire, ismertette meg őket a magyar líra
gyöngyszemeivel, a helyes magyar nyelvhasználat szabályaival. Városi, megyei színjátszó és
szavalóversenyeket nyertek. Tanítványai szerették. Bár szigorú, de következetes tanár volt, aki
órán kívül is sokat foglalkozott a rábízottakkal.
Tekintélye volt a kollégák előtt, szerették, tisztelték. Igényesség jellemezte egész életét.
Oktató, nevelő munkájáért 1979-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta,
Félegyháza városa 2010-ben Petőfi Emlékéremmel ismerte el tevékenységét. Aktív tagja
volt a Móra Ferenc Közművelődési Egyesületnek és a Nyugdíjas Pedagógus Klubnak.
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Jótékony koncertet
ad Caramel

Házhoz
megy
a hivatal

Jótékonysági koncertet szervez a Béke Egy
Mosollyal Kezdődik Alapítvány a kiskunfélegyházi mentőszolgálat javára február 17-én,
szombaton a Rocktárban. Jegyek kizárólag
elővételben kaphatók a Tourinform Irodában,
3500 forintos áron Halasiné Papp Anettnél.
Érdeklődni a 06-70-342-1131-es telefonszámon lehet. A koncert bevételéből egy speciális sürgősségi orvosi táskát szeretnének
vásárolni.

Öt helyszínen kihelyezett
ügyfélszolgálatot működtet januártól a polgármesteri hivatal. Erről legutóbbi
ülésén, december 14-én,
csütörtökön határozott a
képviselő-testület.

Egyedülálló
járműflotta
A Szalamandra Kétéltű Kutató-Mentő Alapítvány teljes gépparkja működik, sőt kibővült a
Nemzeti Együttműködési Alap és
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás-

nak köszönhetően. Az újdonságokat a sajtó képviselői mellett
fiatalok is megnézhették, kipróbálhatták egy bemutató keretében. Az alapítvány tulajdonában
többek között légpárnás kétéltű,

és más speciális járművek vannak. Az országban egyedülálló,
bármilyen körülmények között
bevethető járművekből álló flottájuk készen áll a kutató-mentő
munkára.

Vízkereszt,
zenével

Anyakönyvi hírek

Korbely Katalin, Pál László, Tóth
Antal, Gondi Zoltán, Csitári Józsefné, Banok Béla, Laczkó Tivadar,
Búzás János Tiborné Balló Ágnes,
Balla Jánosné, Gyomina Vaszilina
Ivanovna – Kiskunfélegyháza, Rőfös-Horváth Mihályné Varga Etelka, Komlós Zoltánné Nacsa Mária,
Nehéz Gyuláné Düh Ilona, Kiss
Sándor, Nagy József – Kecskemét,
Végvári Tímea, Bibok Károlyné Novák Jolán, Fonyó Béla – Tiszaalpár,
Kondor Jánosné Schuch Magdolna
– Szank, Bakos László József – Városföld, Farkas Istvánné Grúber
Rózsa – Fülöpszállás, Kalmár Pál
– Bugac, Bihari István – Szeged,
Patonai Ferenc – Nagykőrös, Nagy
Julianna – Kunadacs, Mészáros
Gyula – Kunszentmiklós, Elek Zoltán – Kiskunmajsa

A vízkereszti kórusfesztivált
2007 januárjától szervezi meg
a Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Egyesülete. Idén az Ótemplomban tartották meg hangversenyüket a város dalos közösségei
január 6-án. A rendezvény az
eredeti célkitűzésnek megfelelően most is az együtténeklés
örömében részesítette a kórustagokat és a hallgatóságot is,
miközben egymástól is tanulhattak. A fellépőket és a közönséget Rónaszéki Gábor plébános
köszöntötte a hangverseny előtt.
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Újszülöttek: Borka Diána (anyja
neve: Túróczi Anita), Tarjányi Luca
Zselyke (Farkas Edina), Majorszki
Réka Mónika (Görög Kata), Patai
Kornél Károly (Tóth Éva), Parrag
Alexander Lucián (Kátai Szilvia),
Cseri Dominik Ádám (Lovas Anita), Seres Luca (Városi Orsolya),
Zámbó Zorka (Bodor Boglárka),
Mihályi Ádám (Nagy Márta)
Házasságot kötött: Szabó Emese – Pór Ferenc
Meghaltak: Rózsa János, Tarjányi
Zsuzsanna, Kürti Károly, Fekete
József Mihályné Kristóf Rozália Anna, Csányi Dávidné Juhász
Anna, Pallagi Tibor, Kovács Vilmos,
Zámbó István, Trényi Péterné Szabó Éva Ilona, Popovics Jánosné

Dr. Faragó Zsolt jegyző a
döntés előzményeiről elmondta: többször találkoznak
azzal a problémával – főleg
külsőbb városrészekben, az
idősebb korosztály körében
–, hogy nehézséget jelent számukra bejutni a városba hivatalos ügyeiket intézni. Ezért
régóta tervezik kihelyezett
ügyfélszolgálati irodák működtetését a város különböző
pontjain.
A kihelyezett ügyfélszolgálatok feladata lesz többek
között tájékoztatás nyújtása,
az ügyindítás megkönnyítése, a hivatali ügyintézés segítése, az önkormányzat és
hivatala ügykörét érintő kérelmek, beadványok átvétele, érkeztetése és továbbítása ügyintézésre. A feladatot
egy gyakorlott köztisztviselő
végzi, az általános ügyfélfogadási rendtől eltérően
a hét minden napján másmás városrészben tartva
ügyfélszolgálatot.
Az ügyfélszolgálat – egyelőre kísérleti jelleggel – 2018.
január 1-jétől indult, az alábbi
helyszíneken és időpontokban:
Hétfő: Bankfalu, Csillag
Szolgáltató Központ
8.00 – 14.00 óráig
Kedd: Petőfi-lakótelep,
Darvas tér 1.
8.00 – 14.00 óráig
Szerda: Kossuthváros,
Szendrey Júlia u. 1/A.
8.00 – 14.00 óráig
Csütörtök: Móraváros,
Nefelejcs u. 2.
8.00 – 14.00 óráig
Péntek: Halesz, XI. körzet 1.
8.00 – 12.00 óráig
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Józsefesek a Bolyai
matematikaversenyen

Batthyányis tehetségek
A Bolyai János Gimnáziumban
a matematikus születésnapjára
várták az informatikai tehetséggondozó versenyen kiemelkedően szereplő diákokat és felkészítő tanárukat. A Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos tanulója, Oláh-Marcényi
Zsófia 1. helyezést ért el. Ezzel
az eredménnyel automatikusan
felvételt nyert a középiskolába.

Felkészítő tanára Szederkényi
Barbara.
A Matematikában Tehetséges
Gyermekekért Alapítvány szervezésében zajló megyei matematikaverseny döntőjén a 6. osztályosok között, szintén az iskola
tanulója, Oláh-Marcényi Balázs
2. helyezést ért el, és meghívást
kapott az V. Nemzetközi Magyar
Matematikaversenyre. Felkészítője Rádiné Petróczi Márta.

Idegennyelvi sikerek
a Platánban
Kimagaslóan szerepeltek a Platán iskola tanulói az ELT Hungary
nyelvkönyvkiadó Kft. által szervezett kétfordulós „Löwenzahn”
elnevezésű online versenyen. A nyelvtani ismereteket feltáró,
kreativitást és internetes kutatást igénylő versenyen A2 kategóriában Börcsök András országos első, Szabó Anita 3. helyezést, míg A1+ kategóriában Tóth Roland 4. és Börcsök Krisztina 25. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk Csanádi Gergely.
A Szent Benedek Középiskola
Kiskunfélegyházi PG tagintézménye által szervezett kétfordulós
angol versenyre 3 platános csapat is bejutott a 15 közé.
Az 1. helyen Borzai Zsuzsanna
és Kerepesi Fanni, a 2. helyen
Seres Enikő és Rácz János Dominik, a 7. helyen Fekete Zsolt,

Demeter Barnabás és Horváth
Levente végzett.
A Constantinum Katolikus
Gimnázium által szervezett nyelvi vetélkedőn Tóth Zsófia, Fekete Zsolt és Borzai Zsuzsanna
az 1. helyen, Preisz Csaba, Fekete Szabolcs, Rekedt László,
a 2. helyen végeztek. Felkészítő
tanáruk dr. Cserháti Lászlóné.

Remekeltek a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola tanulói a tavaly év végi Bolyai Matematika Csapatversenyen, amelyet 2004 óta rendeznek meg, évfolyamonként 4 fős csapatok
számára. A megyei döntőn az iskola számos csapattal képviseltette magát, ahol a következő eredmények születtek:
A 3. évfolyamon a 2. helyezést
érte el az Illuminati csapat (tagjai: Jégh Bence, Kovács Barna,
Elek János, Horváth Döme).
Felkészítőjük: Juhász
Erika.
A 6. évfolyamon 7. lett a Pávák csapata (Géró Milán, Páll
Péter, Szécsényi Bálint, Zsí-

Szalagavató, Csík Jánossal
Január 12-én, pénteken ünnepi program keretében kapták
meg szalagjukat a Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola
és Kollégium végzősei a városi
sportcsarnokban. Tanáraik és is-

kolatársaik bátorságot, kitartást
kívántak nekik az előttük álló kihívásokhoz. Az estét az iskola
öregdiákja, Csík János és zenész
barátai tették kiváló muzsikájukkal
még maradandóbbá.

ros Juhász Zsombor). Felkészítőjük: Varga-Pécsi Diána.
A 7. évfolyamon a 13. helyezést
érte el a Kiskunfélegyházi Csalbion formáció (Slezák Benjámin,
Kurucz Máté, Kovács Bálint,
Fazekas Marcell). Felkészítőjük:
Kemény Csaba.

Egy cél,
több út
A fizika és a kémia érdekességeivel, különleges jelenségeivel
is találkozhattak a Dózsa iskola nyolcadik osztályos tanulói,
amikor ellátogattak a szegedi
Agorába. Felkészült előadók
segítségével kísérleteket is végezhettek, és megismerkedhettek azzal, hogy miként jelennek
meg a tudományos eredmények a mindennapokban.
A látványlaboratóriumban a
fizika és a kémia érdekességeivel ismerkedhettek a diákok,
az informatikatörténeti kiállításon pedig korabeli számítástechnikai eszközökkel és
régi telefonberendezésekkel is
találkoztak.
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Ajándék Jánoskának

Legjobbak között
a mezgések
Idén januárban is a félegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola volt a házigazdája a húsipari termékgyártók regionális
versenyének, amely a Szakma Kiváló Tanulja Verseny főpróbája volt. A
mezgések Máté Zoltánnak és Inació Szilárd teljesítményének köszönhetően megszerezték az első és második helyezést is.

A mórások kiváló ARTcok
A Móra gimnázium fiatal képzőművészei kétévente rendezik meg tárlatukat, az MFG Biennálét. Tavaly
volt ennek a rendezvénynek a 20.
évfordulója. A következő biennáléra tehát jövőre kerülhetne sor, de a
tehetséges fiatalok – Szabó Ildikó
művésztanárral közösen úgy dönHirdetés

töttek –, hogy idén egy rendkívüli
tárlatot rendeznek munkáikból. A
Móra Ferenc Művelődési Központban január 17-én megnyílt kiállításon a látogatók izgalmas, ígéretes,
szép alkotásokkal találkozhatnak. A
tárlat március elejéig látogatható a
művelődési központ aulájában.

A Platán iskola diákjai, szülői közössége, dolgozói szívügyüknek tekintik
a kupakok gyűjtését, hiszen beteg,
rászorult gyermeknek segítenek ezzel a felajánlással. Az ünnepek előtt
Török Jánoskának juttatták el a
Platános gyerekek az általuk gyűjtött kupakokat és ezen kívül sok-sok
ajándékot, plüss játékot, édességet.
A kisfiú szülei nagyon hálásak, hogy

ilyen sokan összefogtak gyermekükért. Szívmelengető érzés volt látni
Jánoska örömtől csillogó szemeit,
amikor a kisdiákok átadták neki
az ajándékokat. Tisztelettel kérnek
minden kedves felajánlót, aki a kupakgyűjtésben segíteni tud, hogy a
Platán iskola portáján adja le Jánoska számára, hogy el tudják juttatni a
családnak.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

Szilveszteri bált rendeztek a népfőiskolán
Fergeteges mulatsággal búcsúztatták a báli vendégek a 2017-es
esztendőt a népfőiskola lakodalmas házában. Az ízletes, 9 fogásos
gálavacsora után a zenét Belicza
András és barátai szolgáltatták,
akiknek köszönhetően több cipő is
elkopott a táncparketten…
Éjfél előtt a kecskeméti Katona
József Színház művészei musical,

opera- és operett előadással fokozták a hangulatot.
Az éjféli koccintás után mintegy félórás zenés tűzijátékban
gyönyörködhettek a vendégek. A
hagyományos éjféli lencseleves és
virsli csipegetése után a táncé lett
a főszerep egészen hajnali négyig.
Idén, Önökkel, ugyanekkor,
ugyanitt!

Gyarmati Dezső Tanuszoda és Termálfürdő téli nyitvatartása
hétfő: zárva, kedd-péntek: 15 – 22 óra, szombat-vasárnap: 10 – 22 óra
Várjuk kedves Vendégeinket!

Tüntetések könyve
– Negyedszázad 56 tüntetése
Magyarországon (1988-2013)
Ez a könyv történészek és politológusok együttműködéseként született, és hazánk történetének utolsó negyedszázadára tekint vis�sza. Benne az 1988 és 2013 közötti időszak legfontosabbnak ítélt 56
tüntetéséről és munkabeszüntetéséről olvashatnak az érdeklődők.
Legfontosabb feladatunknak a tények pontos leírását tartottuk.
„Sine ira et studio”, azaz „harag és elfogultság nélkül” igyekeztünk bemutatni e zivataros negyedszázad legjelentősebb tüntetéseit,
megvilágítani politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális hátterüket. Ne feledjék azonban az esetleges hajdani résztvevők, hogy a

„megélt” és „megírt” történelem nem mindig fedi egymást. Az események olvasásakor azzal is szembesülni
kell, hogy legújabb kori történelmünk e legdemokratikusabb időszakában a társadalmat feszítő ellentéteket
gyakran nem sikerült megfelelően kezelni, így ezek állandó megléte és ki-kirobbanása az eredményes kormányzást is veszélyezteti. A helyenként igen túlfűtött hangú
tüntetések bemutatása elé Einstein gondolata kívánkozik, amely – tőle korántsem meglepő módon – a lényeget
ragadja meg: „Az én politikai eszményem a demokratikus eszmény: Személyében mindenkit tisztelni kell, de
bálványozni nem kell senkit”
A szerkesztők
Katona András – Kiszelly Zoltán – Salamon
Konrád – Simon János – Zachar Péter Krisztián
Antológia kiadó, Lakitelek, 2014.

KÖRKÉRDÉS: Mire számít 2018-ban
Túl a nemrégiben magunk mögött hagyott 2017-es esztendőn,
az idei tervekről, célokról kérdeztük meg évindító körkérdésünkben a városlakókat. Akadt, aki jó évet zárt, többségében
optimistán tekintünk a 2018-as évre.
ros, éppen ideje már, hogy meg
szépüljön a központ. Ezáltal modernebb, élhetőbb várossá válhat
Kiskunfélegyháza.
Huszka Zsolt (46): – Optimista vagyok, nem látom sötéten a világot, annak ellenére
sem, hogy az elmúlt esztendő
nem sikerült a legjobban. Éppen
ezért bízom benne, hogy a nehézségeket hátrahagyva az idei

Jovánovics Tamás (69): –
Nagy sportrajongóként bízom
benne, hogy szép félegyházi sikereket tartogat az idei év. Elsősorban a labdarúgást követem
figyelemmel, minden mérkőzésen kint szurkolok, remélem, a
focicsapat érmes helyen végez
tavasszal. Optimistán tekintek
az új esztendőre, fejlődik a vá-

év jobban alakul. Másokhoz hasonlóan nekem is akadnak terveim, céljaim, remélem többségében meg tudom valósítani. A
város szép, picit azt hiányolom,
hogy a megtartó ereje nem olyan
nagy, sok fiatal máshol keres és
vállal munkát. Remélem e téren
is lesz változás. Méhészkedéssel
foglalkozom, jótékonysági felajánlások útján próbálom népszerűsíteni a mézfogyasztást a
fiatalok, diákok körében, ez is
egy célom az idei évben. Szeretném, ha a gyermekeim nagyot
nőnének, boldogok lennének. Ne
csak éljünk, hanem megéljünk
mindent, ami velünk történik.
Balogh Ferencné Éva (70):
– Jól sikerült a tavalyi esztendő,
az egészségem rendben volt és
a lakásomat is fel tudtam újítani. Kifestettem, új nyílászárókat
tetettem, modernizáltam. Sokat
számít, mert ezáltal jobban érzem magam, egy gonddal kevesebb. Halottam a Félegyházát
érintő beruházásokról, itt lakom
a központban, kíváncsian várom,
figyelem a változásokat.

Hirdetés

Minimum 300.000 Ft
fizetéssel, keressük
a legjobb
üzletkötőket,
vagy akik a legjobbak akarnak
lenni, friss nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
Egyhetes ingyenes bentlakásos
átképzéssel készítjük fel
a munkatársakat.
Info: www.domusmed.hu
vagy 20/238-2400.
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Gondolatok a költő
fejedelem születésnapján
Február 2., péntek
Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepe – Mise a városért
Sarlós Boldogasszony Templom,
17:30
Graf Slam Poetry est
Rocktár, 19:00
Február 3., szombat
Farsangi családi szombat délelőtt
Farsangi vigalom címmel.
Városi könyvtár, 9-12 óra
Fullánk és Rómeó Vérzik koncert
Rocktár, 20:00 óra
Február 6., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja.
Vendég: Vidács Tímea védőnő.
Városi könyvtár, 10 óra
Móra felolvasódélután Móra Ferenc
műveiből a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, a Móra Ferenc
Társaság és a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjaival. Téma: Mórák
Petőfiről.
Városi könyvtár, 14-16 óra
Február 7., szerda
Öt órás felolvasás Móra Ferenc
műveiből általános iskolások
részvételével.
Vendég: Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája.
Városi könyvtár, 10-15 óráig
Február 8., csütörtök
Megemlékezés a Constantinum
Intézményben, 8 óra

Koszorúzás Móra Ferenc szobránál
Daru utca, 10 óra
A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola,
a Darvas Általános Iskola
drámacsoportos növendékeinek és a
Constantinum Intézmény
Móra Ferenc Általános Iskola színjátszó szakkörének műsora
Megnyitja: Rosta Ferenc
alpolgármester
Művelődési központ, 14 óra
Február 10., szombat
Télbúcsúztató városi farsang
Maskarás felvonulás a Kossuth
utcán a
Langaléta Garabonciásokkal
(gyülekező a Vasútállomásnál
15.45-től)
Kiszebáb-égetés,
télűző közös tánc
Kátai Tibivel és a Padkaporos Táncegyüttessel a Petőfi-téren,
farsangi fánk kóstolás, forralt bor,
teaosztás
A program ingyenes!
Kossuth L. u., 16 óra
FILMCSILLAGOK ÉJSZAKÁJA
Farsangi party hollywoodi
hangulatban!
Belépő egész alakos jelmezben:
1500 Ft,
Jelmez nélkül: 2500 Ft.
Dj: IMMI V
Művelődési Központ, 22 óra
Hooligans koncert
Rocktár, 20:00 óra

Író–olvasó találkozó
Bán Mórral

Kiskunfélegyháza a mai napig
szülötteként tartja számon a
költőfejedelmet, Petőfi Sándort. Éppen ezért a Petőfi Emlékbizottság és a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár minden év
december 31-én rendezvényt
szervez a költőre emlékezve.
Idén, születésének 195. évfordulóján elsőként a Petőfi-emlékháznál helyezték el tisztelgő
koszorúikat a városvezetés, a
civil szervezetek képviselői és
a költő tisztelői. Ezt követően a
könyvtárban kezdődött irodalmi délelőtt, ahol Sirkó László
színművész és Szabó Sándor
tárogatóművész tartott előadást
Petőfi – ma – így… – címmel.
A megjelenteket Csányi József
polgármester köszöntötte.
– Kiskunfélegyháza kivételezett helyzetben, tradíciói és ha-

gyományai gondos ápolásával
éli mindennapjait. Petőfi Sándor
195 éve, 1823. január elsején
született. Örökségét őrizzük, és
egyre jobban érezzük személyiségét a magyar kultúra egyik legjelentősebb alakjának, az 1848-as
szabadságharc egyik vezéregyéniségének. Félegyházán kötelességünk minden évben megemlékezni rá. Hálásak lehetünk azért
is, hogy városunk általa jelentős
szerepet tölt be a magyar kultúra
vérkeringésében.
Minden megemlékezésen felmerül annak a kérdése, hogy
hol született Petőfi? Én azt gondolom, hogy a költő erre szívből
jövő választ adott a Szülőföldemen című versében, ahol pontosan megfogalmazta a helyszínt,
Kiskunfélegyházát – mondta el
köszöntőjében Csányi József.

KÖNYVTÁRSAROK

Január 30-án, kedden 17 órakor könyvbemutatóra várja a történelmi regények kedvelőit a Petőfi Sándor Városi Könyvtár.
Az érdeklődők Bán Jánossal találkozhatnak, aki Bán Mór írói
álnéven, 2017 végén adta ki a nagy népszerűségnek örvendő
Hunyadi-sorozat legújabb, 9. kötetét.
A tősgyökeres kecskeméti újságíró az irodalom iránti szeretetét
nagyapjának köszönheti, aki gyermekkorában sok időt töltött vele:
megtanította írni, olvasni és csodálatos meséket szőtt, amelyek a
vele megtörtént háborús eseményeken, az 1950-es évek családi
élményein, valamint a legkülönbözőbb helyekről összegyűjtött
legendákon alapultak.
Az első írása 1983-ban, 15
éves korában jelent meg Időzó-

nában címmel a Petőfi Népe
hasábjain folytatásokban. Majd
a katonaság idején nyílt lehetősége arra, hogy történeteket
találjon ki az akkor már divatos sci-fi és fantasy műfajában.
2000-től öt alkalommal nyerte
el a Zsoldos Péter-díjat, amelyet
a legjobb magyar nyelvű tudományos-fantasztikus novelláért
vagy regényért ítélnek oda.
2008-tól figyelme a történelmi
regények felé fordult. Dicső múl-

tunk egy szeletét szerette volna
megörökíteni, amikor a kevésbé
ismert Corvin Jánost választotta regénye főszereplőjéül. Ám a
10 éves gyűjtőmunka során rájött arra, hogy élete nem érthető
meg, ha nem mutatja be Hunyadi

Mátyást és annak apját, Hunyadi
Jánost. A tíz kötetre tervezett,
cselekményes,
olvasmányos,
háromgenerációs
családtörténet 25-re bővül, amelynek eddig
megjelent részei a könyvtárban
megtalálhatóak.
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MEGÉRDEMELT SIKERÜK
A MI JÖVŐNK.
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Beszállítóknak
adnak munkát

Adóbefizetésükkel
mindenki jólétét szolgálják

Keltsd életre
a plakátot
az AppStore-ból
és a GooglePlay-ből
ingyenesen letölthető
LARA alkalmazással!

Új munkahelyeket
teremtenek

kerek_sz2020_FelegyhaziKozlony_204x275mm_v3.indd 1

Helyi kezdeményezéseket,
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Korondon jártak a birkózók
Lőrincz Márton olimpikon emlékére 18. alkalommal rendeztek
nemzetközi birkózóversenyt szülőhelyén, Félegyháza székelyföldi testvértelepülésén, Korondon, január
20-án. A versenynek minden évben
meghívottjai a Kiskunfélegyházi Birkózó SE fiataljai. Székelyföld egyik
legrangosabb ifjúsági birkózóver-

senyére 22 csapat, mintegy 300
versenyzővel nevezett. A félegyházi
ifjú tehetségek idén sem vallottak
szégyent. Több arany, ezüst és bronzérem elnyerésével a csapatversenyben a 2. helyezést szerezték meg. Az
első helyen a házigazdák végeztek, a
bronzérmet Marosvásárhely birkózói vihették haza.
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szerepeltek a tornászok
Január 10-én rendezték meg a
tornászok diákolimpiai megyei
döntőjét Kecskeméten, a Lánchíd
Utcai Általános Iskolában. Az idei
évben először volt lehetőség egyéni összetettben is kiharcolni a
továbbjutást.
Továbbjutott tornászok: I. korcsoport: Csuka Nadin, Dinnyés
Nelli, Elek Kíra, Csuka Gréta. II.

korcsoport: Horváth Hanna, Szabó
Róza, Palásti Enikő. III. korcsoport: Retkes Dorka Blanka, NagyPál Eszter, Gombás Bora. Egyéni
összetett: 1. hely: Csuka Gréta (I.
korcsoport), Palásti Enikő (II. korcsoport). 3. hely: Horváth Hanna (II.
korcsoport), Gombás Bora (III. korcsoport). A tornaszakosztály vezetőedzője: Juhász Tamás.

Nem sikerült megállítani
az éllovast
Elmaradt a bravúr, mindhárom
pontot elvitte Kiskunfélegyházáról a listavezető Hajdúböszörményi TE a női futsal NB I. 14.
fordulójában. A házigazda Astra-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls
nem kezdte jól a mérkőzést,
néhány perc leforgása alatt te-

temes hátrányba került, ezt követően csak futott az eredmény
után.
Női Futsal NB I. 14. ford., 01.
19.
Astra-4IG-Kiskunfélegyházi
Bulls – Hajdúböszörményi TE
4-8 (1-4)

Csincsák Zoltánra
és Bagdi Istvánra emlékeztek
Harmadik alkalommal rendezték
meg a Csincsák Zoltán (19632015) öregfiú emléktornát, illetve
második alkalommal emlékeztek
meg Bagdi Istvánról (19582016), mindketten sokat tettek a
félegyházi sporttért, a labdarúgá-

Bács-Kiskun nyerte
a Sípmester Fesztivált
2018-ban immár 13. alkalommal
rendezték meg a játékvezetők teremfoci kupáját, a Sípmester fesztivált Pécsett, amelyen az ország
összes megyei játékvezető válogatottja részt vett. Bács-Kiskun megye magabiztosan nyerte meg a kupát, 2006 után másodszor. A csapat

négy győzelemmel és egy döntetlennel zárta a csoportot, majd a
negyeddöntőben Budapestet verték
4-2-re, az elődöntőben pedig egy
1-0-al Fejér megyét búcsúztatták. A
döntő a vártnál kevésbé volt szoros,
hiszen a mieink 5-1-re lépték le a
címvédő Vas megyét.

sért. Az eseményt hagyományosan
januárban tartották. Az első helyet
izgalmas végjátékban ezúttal a
Max Autó együttese szerezte meg,
3-3-as rendes játékidőt követően,
büntetőkkel verte 7-6-ra a Félegyházi Öregfiúkat.

Fél lábbal a Final Fourban
Nagy lépést tett a női futsal
Magyar Kupa négyes döntője
felé az Astra-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls, amely hazai pályán
a negyeddöntő első mérkőzésén 8-2-re múlta felül a Gyulai
Amazonokat. A mérkőzés már
az első félidő közepén eldőlt,
a vendégek ugyan szépítettek,
de nem tudták csökkenteni

hátrányukat. Az Astra hatgólos előnyről várhatja a februári
visszavágót.
Női Futsal Magyar Kupa 3.
ford., (Negyeddöntő első mérkőzés) 01. 13.
Astra-4IG-Kiskunfélegyházi
Bulls – Gyulai Amazonok 8-2
(5-0)
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Az útkaparókról
Sok régi foglalkozás, mesterség tűnt el vagy alakult át az idők
folyamán, ezek közé tartozik az útkaparóké is. Egy 1909-ből
származó vármegyei szabályrendelet segítségével bepillantást
nyerhetünk egykori munkájukba.
Az útkaparók a közutakról és
vámokról szóló 1890. évi törvény
értelmében útrendőrségi (közigazgatási hatósági) közegeknek
minősültek, az állás elnyerésekor
ugyanúgy esküt kellett tenniük,
mint a többi közhivatalnoknak.
Közvetlen főnökük a törvényhatósági útmester és az államépítészeti
hivatal volt. Útkaparónak csak 40
évnél fiatalabb, testileg-szellemileg
ép és egészséges egyént nevezhettek ki, aki lehetőleg tudott írni és
olvasni. Fontos szempontnak számított az előzetes „szakmai gya-

korlat”, vagyis korábban legalább
három hónapig állandó napszámosként közúton kellett dolgoznia.
Az útkaparó köteles volt a kezelésére bízott útrész mellett, vagy annak
közelében lakni, s munkaidejében
az adott útrészen tartózkodni.
Feladata sokrétű volt: neki kellett a kezelésére bízott közútról a
hordalékot, szemetet letisztítani; a
sarat és port lehúzni; kisebb hófúvásokat eltakarítani; a hóolvadékot
és esővizet levezetni; a közút árkait, padkáit folytonosan tisztán és
jókarban tartani; a közúton szana-

szét heverő köveket összeszedni,
rakásra hordani és a nagyobb köveket aprózni; az úttöltés oldaláról
és padkáiról a füvet lekaszálni; az
útárokból a víz folyását akadályozó tárgyakat vagy növényeket

eltávolítani; a közút mellé ültetett
fákra vigyázni, azokat sérülések
ellen óvni.
Munkakörébe tartozott az út vonalán lévő műtárgyak felügyelete,
azok állapotának rendszeres vizsgálata. Esetleges rongálások esetén
alkalmas jelek felállításával, vagy a
sérült részek elkerítésével fel kellett hívnia a közlekedők figyelmét a
veszélyre. Az útkaparó javította ki
a rendelkezésére bocsátott kavicskészletből az útpályán és az útpadkán támadt mélyedéseket, kátyúkat
és kerékvágásokat. Figyelmének ki
kellett terjedni az út mentén felállított távíró vagy távbeszélő vezetékek állapotára is. A szabályrendelet
kitért az útkaparótól elvárható magatartásra is: mindig fövegén kellett
viselnie jelvényét; az utazók irányában pedig illedelmesen kellett viselkednie, különösen a postakocsikat
kellett segítenie az utazásban.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Cimbi:10 hónap körüli, labradoros drapp keverék szuka
2. Duksi:1 éves, ivartalanított
pincsis keverék kan
3. Jenny: 2,5 éves rajzos, németjuhász szuka
4. Leopold: 3 év körüli drapp, ivartalanított pincsis keverék kan
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634 és
a 70/43-43-002 telefonszámokon,
vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet.

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

KEZDD AZ ÚJ ÉVET EGY ÚJ GÉPPEL!

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),
Fantoly Márton (fotó),
László István hírszerkesztő
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

Felújított prémiumkategóriás notebook:
Dell Latitude E7240 notebook: Intel Core-i5 4300, 4 GB mem.,
128 GB SSD, webcam, 13” kijelző, 1/2év gar. br. ár: 89.990 Ft
HP ProBook 6460b notebook: Intel B810, 4 GB mem., 320 GB
HDD, DVD-író, 14,1”-os kijelző, 1év gar.
br. ár: 43.990 Ft
Új notebook:
Lenovo Idepad 110: AMD E1-7010, 4 GB mem., 500 GB HDD, DVD-író,
webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
br. ár: 85.990 Ft
Lenovo Idepad 320: Intel Core-i3 2 GHz, 4 GB mem. 120 GB SSD, DVD-író,
webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
br. ár: 137.990 Ft
Minden gépünkre Windows 10 Home Premium csak: br. 9.490 Ft!

