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Lapunk megjelenésével szinte egyidőben, február 8-án, csütörtökön születik meg az a képviselő-testületi döntés, amely kijelöli
az esztendő gazdasági kereteit Félegyházán, ily módon hatással lesz minden itt élő, dolgozó, tanuló mindennapjaira. Csányi
József polgármesterrel az év első testületi ülését megelőzően
beszélgettünk annak a koncepciónak a részleteiről, amit a városatyák elé terjeszt elfogadásra.
– A száraz tények, számok mögött beruházások, fejlesztések,
rendezvények, sorsok, valóra váló
tervek vannak. A körülmények,
amelyek javítását közvetett mó-

tereken, a temetőkben, a művelődési központban, a könyvtárban,
a védőnőknél, a múzeumban…
Ráadásul idén fordul termőre a
2014 óta végzett munka és képviselt városépítő szemlélet, és több
nagyszabású projekt a megvalósulás fázisába lép. Már eddig is rengeteget léptünk előre a hiányosságok felszámolása, a városlakókkal
szemben fennálló „adósságok”
törlesztése terén, de olyan robbanásszerű változásra, mint ami az

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

Folytatás a 2. oldalon!

– 8,6 milliárd forintból gazdálkodik 2018-ban Kiskunfélegyháza városa, és ez nem
tartalmazza az uniós projektek
költségvetését.

don ezek az adatok teszik lehetővé – mindannyiunk életére hatást
gyakorolnak. A 8,6 milliárd forint
magában foglalja a saját forrásból finanszírozott beruházásokat,
az összes intézmény fenntartását,
a gáz-, víz- és villanyszámlákat, a
munkabéreket és járulékokat… Ebben az évben 641 ember munkája
teszi lehetővé, hogy megfelelően
működjenek a dolgok az óvodákban, bölcsődékben, a hivatalban,
a szociális ellátó ágazatban, a köz-
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Folytatás az 1. oldalról!

idén várható, még nem volt példa a
város újkori történetében. Köszönhető ez többek között annak, hogy
megszabadultunk a sportcsarnok
terhétől, és jelentős az elnyert
Európai Uniós forrás is. A következőkben szeretném felvázolni, hogy
várhatóan mi minden történik idén
a városban. Egyben megértést,
türelmet és együttműködést kérek mindenkitől, aki Félegyházán
él és dolgozik, mert feltehetően
átmeneti nehézségekkel, kellemetlenségekkel is találkozunk majd a
rengeteg építkezés miatt.

Megújuló
úthálózat
– Örök téma, folyamatos feladatot nyújtó terület az úthálózat
javítása, karbantartása. Mire
jut forrás az idén?
– Félegyháza belterületén 85
kilométer út van, továbbá 34 kilométer a külterületi burkolt utak
hossza. Ez összesen 560 ezer
négyzetméter. Sokan úgy gondolják, hogy az útépítés kizárólag az
aszfaltozásból áll, és a kivitelezési
összegek hallatán nem értik, miért kerül az útépítés annál nagyságrendekkel többe. Valójában
egy ilyen fejlesztésbe a csapadékvíz-elvezetéstől a föld alatti vezetékek áthelyezésén át sok minden
más is beletartozik, így – műszaki
tartalomtól függően – 30-40 ezer
forinttal lehet számolni egyetlen
négyzetméter út megépítését.
Amint felmértük 2014-ben az átvett örökséget, kidolgoztunk egy

útépítési programot. Ennek értelmében a város fő bevezető útjaira
összpontosítunk első körben, és
szisztematikusan haladunk a kevésbé forgalmas utak felé. Évente
200-300 millió forintot fordítunk
útépítésre, így ha egyik percről
a másikra nem is tudjuk évtizedek hiányosságait felszámolni,
– képletesen fogalmazva – látjuk
az alagút végét. Két éve készül a
Kiskun utca, és ebben az évben a
teljes útszakaszon megújul. Ezzel
megkapja végre a Bankfalu azt az
utat, amit a legdinamikusabban
fejlődő városrészként már húsz
éve megérdemelt volna. Hasonló
a helyzet a Móraváros főútjával, a
Nefelejcs utcával, ami egy városrész mindennapi életét határozza

ÚT ÉS KÖZTERÜLET-FELÚJÍTÁSOK – 2018
Tétel:
Nefelejcs utca útfelújítás
Bajcsy-Zsilinszky utca útkorrekció és Jókai u. parkolók
építése
Kiskun utca – Béla Király u. – Róna u. közötti szakaszon
útépítés
Csólyosi út felújítása

Összeg:
130 millió Ft
88 millió Ft
80,3 millió Ft
23 millió Ft

Aranyhegyi lakótelepen, az 5. sz. főút mellett járdaépítés
kerékpártárolóval

17,3 millió Ft

Darvas tér 3-4. társasházak között parkolók építése

15,3 millió Ft

Nap utca útépítése

13,8 millió Ft

Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhalom u. közötti
szakaszon útépítés

13,3 millió Ft

Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok
felmérendők, kijelölendők (Lónyai-Dankó P. között teljes
szélességben) 4140 m2

4,9 millió Ft

Felületi zárás a Bercsényi utcán (5. sz. úttól a Dessewffy
utcáig egy sáv + 100 m2 sáv) 3600 m2

4,3 millió Ft

Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi
mintájára 120 m2

1,2 millió Ft

Gábor Áron u. 5. sz. út csatlakozó parkoló építése
térkőburkolattal, vízelvezetéssel – 88 m2+73 m szegély

1,2 millió Ft

meg. Ez is elejétől végéig, új szegélykövekkel ellátva épül újjá. Nem
feledkezünk el a külterületről sem.
A Csólyosi út rendbetétele például
városvezetéseken átívelő igénye a
lakosoknak. Egy kilométert tudtunk minden évben építeni, és idén
eljutunk a TESCO-s felüljáróig. Így
a külterületi lakosok, a Selymesből érkezők immár burkolt úton
közelíthetik meg a várost. Előrehaladott előkészítő munka folyik a
Molnártelepi út megépítésével és
bővítésével kapcsolatban is. Sajnos ez a szokottnál is hosszabb
időt vesz igénybe, tekintettel arra,
hogy a MÁV-tól kell a bővítéshez
szükséges területet igényelni. Ehhez az állami hozzájárulást már
megkaptuk, de bármennyire is
szeretné a város megkezdeni az
érdemi építési munkát, ebben az
évben még biztosan nem lesz rá
lehetőség. A nagy projektek mellett néhány kisebb utca aszfaltozása is megtörténik idén, jellemzően
ott, ahol az útalapot már befizették
a lakók. Idén befejezzük a túlzóan
magas fekvőrendőrök átépítését is
a város főutcáján, és új elemként

a nagyobb forgalmat bonyolító utak
technológiai javítására is figyelmet
fordítunk. Egyelőre a Kossuth utca
és egy sávon a Bercsényi utca repedéseit fogjuk kijavítani.

Parkolók,
járdák
– A volt Tőzsér-féle ház megvásárlásával és lebontásával új lehetőségek nyíltak meg a város
előtt a parkolási nehézségek
megoldására.
– A több mint 90 millió forintból megvalósuló beruházás sokkal több lesz, mint parkoló. Egyrészt valóban 39 jármű kulturált
elhelyezését teszi majd lehetővé,
ugyanakkor zöldnövényekkel gazdagon beültetett tereivel, a Constantinum intézmény sportcsarnokának fala elé kifeszített, éjszaka
is megvilágított régi városképpel
igazi látványosság is lesz. Mindemellett húszéves dédelgetett
tervét is meg tudja valósítani az
önkormányzat a Bajcsy utca kiszélesítésével, aminek óriási a
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Közvilágítás
– Pozitív volt a lakossági fogadtatása az elmúlt két évben elkezdett közvilágításbővítési programnak. Milyen tervek vannak a
folytatással kapcsolatban?
– Több mint tíz év kihagyás
után indítottuk el a közvilágítás-fejlesztési programot, aminek
keretében az utóbbi két évben
160 újonnan telepített közvilágítási lámpán gyulladt fény város�szerte. Minden évben több mint
tízmillió forintot fordítunk közvilágítás-fejlesztésre. A program
folytatásaként az elkövetkező két
évben újabb, várhatóan 100-200
közvilágítási lámpatestet helyezünk ki, segítve a balesetmentes
közlekedést, és növelve a lakosok
biztonságérzetet.

Végső búcsú
kegyelettel
– Jelentős változások történtek
mindkét temetőben, ami ugyancsak egy több évet átölelő folyamat kezdete. Mi a végső cél?
– Visszaadni a félegyháziaknak
a méltóságteljes végső búcsú lehetőségét. Nehéz higgadtan beszélni ebben a kérdésben, hiszen
fájdalmasan méltatlan körülmé-

nyekkel szembesültünk e téren
(is) 2014-ben. Véleményem szerint egyszerűen sérült az emberi
méltóság azzal, hogy egy istálló
színvonalú épületben tudtak elköszönni elhunyt szerettüktől a félegyháziak. Emberként és polgármesterként is úgy éreztem, hogy
minden elvesztegetett perc vétek,
amikor nem teszünk ez ellen. A
tavalyi év legjelesebb eredményei
közé sorolom, hogy sikerült ezen
változtatni, és átadhattunk egy
kulturált ravatalozót. A beruházás kapcsán 5 ezer négyzetméteres területet építettünk be magas
műszaki tartalommal. Tudom,
hogy közelednek a választások, és
ezzel együtt a politikai ellenfelek
kritikai érzéke is erősödik, mégis
úgy érzem, hogy nem illendő ravatalozóval kampányolni. Márpedig
rengeteg híresztelés kelt szárnyra
az új épület műszaki színvonalát
megkérdőjelezve, teljesen megalapozatlanul. Szeretném e helyütt is elmondani, hogy a zsaluzott betonfelületek építéséhez – a
technológiából adódóan – nagyon
sok vizet használtak fel, és a falak
az őszi befejezést követően már
nem tudtak kiszáradni. Ez az oka
annak, hogy több helyen lepergett
a festék. Ezt a problémát már az
építés közben előre jelezte a műszaki ellenőr és a kivitelező is.
Természetes dologról van szó,
nem kivitelezési hibáról, aminek
rendkívül egyszerű a kezelése:
leállítottuk a festést, és várunk a
befejezéssel nyárig, miután kiszáradtak a falak. Mindemellett fontosnak tartottam és ragaszkodtam hozzá, hogy az esztétikai hiba
ellenére is váltsa fel az új épület a
régit, és ne kelljen még fél évig a
régi csendőristállót használni ravatalozóként. A fejlesztés egyébként is folytatódik, hiszen csupán
az első ütemen vagyunk túl. Idén
további környezetrendezés történik, kerítés épül az egész temető
körül, a régi ravatalozót elbontjuk,

és a helyén gyönyörű kapu, portaszolgálat és virágbolt épül. A parkolókat hátul alakítjuk ki. Közben
már folyik a Felsőtemető ravatalozójának a tervezése, és akár még
az idén megkezdődhet az építés.

Uniós
projektek
– Több nagyszabású projekt
valósul meg Európai Uniós forrásból a következő időszakban.
Ráadásul szinte egy időben
zajlanak majd a tényleges kivitelezési munkálatok szerte a
városban. Ezek mindegyikéről
hallhattak már a félegyháziak,

mégis hasznos lehet összefoglalni a részleteket.
– Megújul a Vasas pálya, a környék rehabilitációja keretében. A
mintegy 400 millió forint vissza
nem térítendő uniós forrásból az
itt élő emberek javát szolgáló közösségépítési, egészségügyi, képzési, szociális és foglalkoztatási
programok, másrészt infrastrukturális fejlesztések válnak valóra. A
volt Vasas pálya területén az életveszélyes épületek elbontása után
egy sport- és szabadidőközpont
valósulhat meg játszóterekkel, fitnesz-, kosárlabda- és futópályával.
400 millió forintos uniós forrásból
4 csoportos, 105 férőhelyes óvodával gazdagodik Félegyháza. A

EU-S ÉS HAZAI TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK – 2018
Tétel:

Összeg:

Zöldváros kialakítása elnevezésű projekt tervezési és
kivitelezési munkái TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004

1 998 millió Ft

Móra Ferenc utcai óvoda TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010

435,3 millió Ft

„Leromlott városi területek rehabilitációja –
Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik” projekt tervezési és
megvalósítási munkái TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
Oktatási intézmények napelemrendszerrel való ellátása
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
Egyéb intézmények napelemrendszerrel való ellátása
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
„Új csillag születik” – Komplex környezet- és
egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
Óvodák napellemmel való ellátása
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070

307 millió Ft

200,9 millió Ft
143 millió Ft
93 millió Ft

56,5 millió Ft

3 helyszínen kétállásos elektromos töltőállomás-létesítés
GZR-T-Ö-2016-0008

7,4 millió Ft

Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás
kialakításának támogatása, tanyákra vezető bekötőutak
kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban
TP-1-2017/267

5,6 millió Ft

Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági-,
valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök
(térfigyelő kamerák) telepítése TP-1-2017/717

5,5 millió Ft

Bölcsödei eszközbeszerzés TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011
Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
TP-1-2017/881

5 millió Ft
2,2 millió Ft

Folytatás a 3. oldalon!

közlekedésbiztonsági hozadéka.
A parkolóépítések a lakótelepen
is folytatódnak, ezúttal a Darvas
tér 3-4. előtt. Reményeink szerint
a járdaépítések lendülete sem
lassul. Az Aranyhegyi lakótelepen
élők régi igényét sikerül teljesíteni az ötös főút mellett megépülő
járdával és kerékpártárolókkal.
Ami pedig a lakossági járdaépítést
illeti, minden városi ingatlan tulajdonosa jogosult ehhez támogatást
igényelni. Az érdeklődők további részleteket az önkormányzati
képviselőjüktől tudhatnak meg.
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Folytatás a 3. oldalról!

teljesen új épület a Móra Ferenc
utca 2. szám alatt épül fel, és a
tervek szerint idén szeptemberben
már birtokba is vehetik a gyerekek.
Kiemelten fontos városképi jelentőségű a Zöldváros projekt, amely
talán generációkra határozza meg
Félegyháza arculatát. Kivételes lehetőség került ezzel a beruházással a jelen városvezetés kezébe,
aminek átérezzük a felelősségét
is. A tervezést egy fiatalosan gondolkodó, ugyanakkor a hagyományok iránt is elkötelezett csapatra,
a Balatonfüreden, Tihanyban már
bizonyított Pagony Táj- és Kertépítész Irodára bíztuk, amely Az Év
Tájépítésze szavazáson közönségdíjas lett. A beruházás részleteiről
már többször hallhattak, olvashattak a félegyháziak, de azt hiszem,
egyelőre sokan még fel sem tudják
mérni, hogy milyen nagyságrendű
változásról van szó. A munkálatok
ebben az évben indulnak, és másfél-két éven át tartanak. Tisztában
vagyunk azzal, hogy ez rengeteg
türelmet és áldozatot kíván a lakosságtól, hiszen érinti többek között a piacot, továbbá az évek óta
közkedvelt és színvonalas városi
rendezvények megszokott helyszínét is, amelyeket átmenetileg új
helyen kell megrendezni. A projekt
kapcsán újjászületik a teljes belváros, beleértve a Kossuth utcát is,
és egyedi kezelést kapnak például
a platánsor beteg fái, amitől élettartamuk megnövelését reméljük.
Tudom, idegenül cseng az úgynevezett CLLD projekt neve, de ennek
köszönhetjük, hogy a városközpont mellett a település külsőbb
részei – például Kossuthváros és
Petőfi-lakótelep közösségi terei
– is megújulhatnak. Elindul a tervezési munka a Horváth Zoltán és
az Attila utcák által szegélyezett
belső terület is pihenőparkká alakítása érdekében.

2018. február 9.

Megbecsülni,
amink van
– A fejlesztések mellett mennyi
figyelem, forrás jut a meglévő
értékek karbantartására?
– 60 millió forintot költünk idén
például a bérlakásállomány felújítására. Az önkormányzat 2015ben indította el az új lakáspolitikai programját a több mint 300
önkormányzati bérlakásra, amit a
baleset- és életveszély elhárításával kellett kezdeni. A feladattal ma
már külön ügyintézők foglalkoznak, hiszen az igény jogos és égető. El szeretnénk érni néhány év
alatt, hogy Félegyházán senkinek
se kelljen komfort nélküli, vagy félkomfortos bérlakásban élnie. Bár
a jogszabályok módosulása miatt
már nem önkormányzati feladat
az iskolák működtetése és fenntartása, mégis úgy gondoljuk, hogy
nem engedjük el a kezét az intézményeknek, amelyekben a gyermekeink a hétköznapjaikat töltik. Idén
a József Attila Általános Iskola
valamennyi vizesblokkját felújítjuk
önkormányzati forrásból. Emellett
a Gőllesz Viktor Általános Iskola
tornatermének és a Platán Utcai

EGYÉB LÉNYEGES BERUHÁZÁSOK – 2018
Tétel:

Összeg:

SZTK építés I. ütem

254 millió Ft

Városi sportcsarnok akusztikai korszerűsítése

76,2 millió Ft

Alsótemető ravatalozó – II. ütem (portaépület, parkoló,
gazdasági udvar, temető körbekerítése)

91,4 millió Ft

Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása

55 millió Ft

József Attila Általános Iskola vizesblokkjainak és mosdóinak
felújítása

22 millió Ft

KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
hajléktalanellátás telephelyén komplett vizesblokk-felújítás

15 millió Ft

SZIVÁRVÁNY Személyes Gondoskodást nyújtó Intézmény
Nádasdy u. 12. alatti Idősek Otthona – padlóburkolatok
felújítása

10 millió Ft

Közvilágítás fejlesztése

10 millió Ft

Kiskun Múzeum vizesblokk felújítása

10 millió Ft

Általános Iskola udvari pályájának
felújításához több mint 13 millió
forint önrészt biztosítunk. Még az
idén szeretnénk a Holló ház művészeti, kulturális és kiállítócentrummá alakításáról tanulmánytervet készíttetni, és keressük a volt
SZTK épület újrahasznosításának
lehetőségeit is. Üdvözöljük a városi
kórház aktív betegellátó tevékenységének folyamatos bővülését, és
magunk is sokat teszünk azért,
hogy ez a folyamat további ellátási
formák – legközelebb talán a sürgősségi betegellátás – visszakerülésével folytatódjon. A komplexebb
vizsgálatokhoz való hozzájutást
szeretnénk könnyebbé tenni a félegyháziaknak ingyenes buszjárat
indításával, amit önkormányzati
forrásból valósítunk meg kísérleti
jelleggel előreláthatóan májustól,
heti három nap. 2018-ban is támogatjuk 12 millió forinttal azoknak
az ellátási formáknak a működtetését, ahol a leghosszabb a várólista. A szociális ellátások terén is
sikerült előrelépni, többek között
duplájára emeljük a születési támogatást, segítjük a felsőoktatásban tanulókat, és soha nem látott
mennyiségű tűzifát osztottunk ki
a rászorulók között. Nagyjából
400 millió forint értékben hozunk
létre, összesen 626 kilowatt teljesítményű napelemrendszert a város 26 helyszínén. Ezzel évente 10
millió forintot meghaladó nagyságrendű megtakarítást érhetünk el.

Fegyelmezett
gazdálkodás
– Honnan van ennyi mindenre
fedezet?
– A sportcsarnok megváltása
kapcsán megtakarított összegből
– miután elkülönítettük az intézmény működtetésére és egy felújítási alapra a szükséges forrásokat – 260 millió forint marad, ezt
beruházásokra fordítjuk. Emellett
nagyon jól fejlődnek a félegyházi

vállalkozások is, ami az új munkahelyek számán és az iparűzési
adóbevételek alakulásában is megmutatkozik: Annak ellenére, hogy
nem emeltünk adókat, 2014 óta 50
százalékkal nőttek az adóbevételek. Ezeket a bevételeket kizárólag a
városra költjük. A befektetési kedv
növekedését mutatja az is, hogy az
ipari parkunk gyakorlatilag betelt,
ahol ma már nem csak meglévő
vállalkozások fejlesztenek, hanem
új betelepülő cégek is megtalálhatóak. Ezért is vásároltunk meg egy
30 hektáros területet a jövőbeli igények kielégítésére. Szerencsére sok
kormányzati támogatás is jutott
a helyi vállalkozásoknak, és mi is
mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük a munkájukat.
Ha csak lehetséges, félegyháziak
kiviteleznek a városban. Emellett
kimondhatom, hogy elsősorban
magunkon húztuk meg a nadrágszíjat: racionalizáltunk, nagyon
komoly egyeztetéseket folytattunk
az intézményekkel, és rendkívül fegyelmezett gazdálkodást kértünk.
Egy 300 millió forintos tartalékot is
beépítettünk a költségvetésbe, ami
komoly biztonságot ad bármilyen
váratlan helyzet kezeléséhez. Óriási előrelépés ez, különösképpen
annak figyelembevételével, hogy
2014-et megelőzően volt esztendő,
amikor 8 milliárd forint adóssága
volt a városnak.
– Véleménye szerint milyen
jövő áll Félegyháza előtt?
– Ki merem jelenteni, hogy annyi
fejlesztés és forrás, mint 2014 óta,
még soha nem érkezett a városba.
Azt szeretnénk elérni, hogy mind a
30 ezer ember, aki itt él, közösen
részesüljön a javakból, a fejlesztésekből. Persze sok mindenre lehetne még pénzt költeni, és ezek közül
sok indokolt is volna. De hiszem,
hogy az általunk felvázolt, fegyelmezetten tervezett és mértéktartó gazdálkodás visz a remélt jövő
felé, mert célunk, hogy Kecskemét
mellett a megye legfejlettebb településévé váljunk.
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A parfümök, kozmetikai termékek forgalmazásával foglalkozó Primőr Kozmetikai Kft.
1994-ben alakult meg Kiskunfélegyházán. Azóta számos
partner bízta meg őket termékei magyarországi forgalmazásával, képviseletével.
A társaság Liget utcai telephelye
és raktára a bővülő megrendeléseknek köszönhetően szűkössé
vált, így egy új, 3000 négyzetméteres raktárat épített, amely a legkorszerűbb informatikai igényeket
is kielégíti. Az új létesítményt február 2-án, Kiss Zsolt alapító-tulajdonos és Kiss Kolos ügyvezető
mutatta be a város vezetésének és
üzleti partnereiknek.
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Megállíthatatlan a Primőr Kft. fejlődése

– Az önerőből megépült új létesítmény minden szempontból megfelel
a kor követelményeinek és a követ-

kező években biztos bázisa lesz a
cégnek. Az új épületben kulturált körülmények között végezhetik munká-

jukat a könyvviteli és számviteli részleg munkatársai is – foglalta össze a
beruházás kapcsán Kiss Kolos.

Mintegy 50 ütőkátyút
Kőcsodák a múzeumban
javítanak ki a napokban
Az utóbbi két év gyakorlatához hasonlóan idén sem várja meg
a félegyházi önkormányzat a legveszélyesebb, úgynevezett ütőkátyúk felszámolásával a betonkeverőművek tavaszi indulását,
hanem úgynevezett hidegaszfaltos eljárással enyhíti a tél okozta
károkat az utakon.
Sipos Róbert, a városüzemeltetési osztály munkatársa lapunknak
elmondta, hogy első körben egy
tonna alapanyagot vásároltak, de
szükség lesz még további készletre, mert összesen mintegy 50
kátyú feltöltését tervezik.
– A kátyúzásra a legjobb és időt
álló megoldás a hagyományos
melegaszfalt, azonban a keverő
üzemek várhatóan áprilisnál előbb
nem kezdik meg a termelést. Kátyú
viszont van. És ez okkal zavarja az
autósokat. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy „beveti” a drágább
és kevésbé időtálló hidegaszfaltos
technológiát is. Ebben az esetben

nem meleggel, hanem oldószerrel
hozzuk képlékeny, bedolgozható állapotba a keveréket, és gázperzselővel
segítjük a folyamatot. Hangsúlyozni
szeretném, hogy ezzel az eljárással egyelőre kizárólag a legforgalmasabb utakon, a legveszélyesebb
ütőkátyúk feltöltése történik meg
– például a Kőrösi úton, a Radnóti
utcán, a Molnártelepi úton –, mégpedig ideiglenesen. A technológiából
adódóan ezeket a gödröket tavas�szal, a melegaszfaltos módszerrel
ismét ki kell majd javítani, amikor a
megszokottak szerint a többi kátyú
felszámolása is megtörténik – foglalta össze a szakember.

Egyelőre a Petőfi Emlékházban
állítják ki a tavaly Félegyházán
megrendezett Nemzetközi Kőfaragó Fesztiválon született alkotásokat – tudtuk meg Rosta
Ferenc alpolgármestertől.
Nyár óta a városháza aulájában
lehetett megcsodálni a kőből faragott szobrokat, plasztikákat. A
gazdag anyagból néhányat még
ott hagytak, hirdetve, hogy a város

nemrégiben ilyen európai szintű
esemény helyszíne volt, a többit
pedig a Petőfi Emlékházba szállították. Néhány héten belül megtekinthető lesz az anyag, majd – az
átépítést követően – a Kiskun Múzeumban lel végleges otthonra.
Az alpolgármester azt is elárulta,
hogy néhány darabot közterületen
szeretnének elhelyezni, de erről
csak a későbbiekben születik végleges döntés.

Költözik a temetkezési iroda
A Felsőtemetőben lesz elérhető február 12-étől a KVI temetkezési irodája.
– Az iroda a Jókai utcából a temető bejáratánál lévő régi portaépületbe költözik. A költözés az ügyintézésben semmi fennakadást nem
okoz. Február 12-én, hétfőn, reggel 7 órától teljes körű szolgáltatással
fogadjuk ügyfeleinket az új helyszínen – mondta el Bakró István, a
temetkezési részleg vezetője. Hozzátette, hogy a portaépület akkorra
teljesen megújul, és az ügyintézés is gyorsabbá válik, mivel a helyszínen lehet megbeszélni a szertartás részleteit, kijelölni a sírhelyet.
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Ajánlásokat várnak a kitüntető díjakra
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 10/2016. /IV. 01. /rendelete alapján – lehetőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak
és elismerő oklevél adományozására. A város önkormányzatának
célja, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak,
akik a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a város
közbiztonságának védelme, a sport, a művészetek és a tudomány
terén kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki.
Az alábbi kitüntetések adományozhatók: „Kiskunfélegyháza Város
Díszpolgára” kitüntető cím, „Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím,
„Petőfi Emlékérem” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cím, „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának
Neveléséért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért”
kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Szociális
Ellátásáért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város
Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város

Tudományos Munkáért” kitüntető
díj, „Kiskunfélegyháza Város Roma
Közösségéért Végzett Munkáért”
kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Idősügyi
Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő Oklevele”.
A kitüntető díjak adományozását
kezdeményezheti bármely választójoggal rendelkező természetes
személy, illetve jogi személy, vagy
jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely

tagállamában lakóhellyel vagy
székhellyel rendelkezik. A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy személyre, közösségre tehet javaslatot.
A javaslatnak tartalmaznia kell
az ajánlott személy vagy közösség
nevét, továbbá azon tevékenység
részletes leírását, méltatását, illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint
méltónak bizonyul a kitüntetésre,
illetve elismerésre.

A javaslatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon írásban
február 28-áig lehet az önkormányzat polgármesteri titkárságán (Kiskunfélegyháza, Kossuth u.
1.) benyújtani (a javaslattételhez
szükséges adatlap is ott szerezhető be, vagy letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról).
A képviselő-testület legkésőbb
március 31-éig dönt az előterjesztett javaslatokról, amelyek
átadására a Városalapítók Napja
alkalmából rendezett ünnepségen,
május 20-án, vasárnap kerül sor.
Dr. Faragó Zsolt
jegyző

A közlekedésbiztonság megteremtését kérték
Két helyszínre is lakossági fórumot hirdetett a 6-os körzet kiterjedt külterülete miatt Dongó József önkormányzati képviselő.
Január 22-én, a volt Bankfalui iskolában meghirdetett találkozó
érdeklődés hiányában elmaradt, valószínű, hogy márciusban
újra meghirdetik. A Zöldmező lakótelepen 23-án már nagyobb
volt az érdeklődés. Sőt, a képviselő még be sem tudta fejezni
beszámolóját, a jelenlévők már sorolták észrevételeiket, amelyek elsősorban a térség közlekedésbiztonságával, az utak járhatóságával voltak kapcsolatban.
A felvetődött problémákra válaszolva Dongó József elmondta, hogy az
elmúlt évben már többen jelezték
a Csanyi út újabb problémáját, miszerint az egyik telephely kamionjai,
rakodógépei az útesten végeztek rakodást, zavarva a forgalmat. A hathatós intézkedésnek köszönhetően
ideig-óráig megszűnt a probléma,
de sajnos ez nem tartott sokáig.
Az önkormányzat, a rendőrséggel
egyeztetve a közeljövőben lépéseket tesz a balesetveszély megszüntetése érdekében.
Többen észrevételezték, hogy az
elkerülő és a Csanyi út kereszteződésében egy körforgalom megoldhatná a veszélyhelyzetet. Itt
ugyanis több halálos baleset volt
az utóbbi években. A képviselő
erre válaszolva elmondta, hogy a

körforgalom megépítése mintegy
300 millió forintba kerülne, és az
önkormányzatnak pillanatnyilag
erre a beruházásra nincs lehetősége. De a balesetek megelőzése

érdekében intézkednek. Sebességkorlátozó és a kerékpáros forgalomra figyelmeztető táblákat
helyeznek ki, sárga lassító harántcsíkozással, valamint prizmákkal
látják el az útburkolatot, a tervek
szerint már a tavasz közepén. A
fórumon a rendőrség képviseletében jelenlévő Mahlaj Róbert
őrnagy is megerősítette, hogy a
rendőrség mindenben partnere
lesz az önkormányzatnak.
Dongó József ezt követően beszélt a 2018. évi költségvetési tervekről és a 2017. évi eredményekről

is. Kitért arra is, hogy a Csongrádi
úton, a gyárak utáni parkolóban sok
gondot okoz az illegális szemétlerakás, amit többször eltakarítottak,
de végleges megoldást a figyelőszolgálat felállításától várnak.
A zöldterületek, parkok, kerékpárút melletti területek kaszálása
folyamatos volt, és mintegy 3 millió
forintot költött az önkormányzat a
körzetben földútjavításra. Tavaly
felfestették a Csanyi út felezővonalát is. A képviselő a 2018-2019. évi
tervekről elmondta: az idén megvalósítandó feladatok elsősorban
infrastrukturális jellegűek, mely
út, kerékpárút és járdaburkolatok,
parkolók, meglévő játszóterek
felújítását, illetve fejlesztését, valamint egyéb környezetrendezési
feladatok tervezését jelenti. Többek között megépül a Csanyi úton
a kerékpárút, kétoldali szegéllyel,
fénysorompós vasúti átjáró kialakításával. Megújul a Kocsis Pál –
Mészöly Gyula utca és Péteri út közötti útszakasz, felújítják és bővítik
a Zöldmező lakótelep játszóterét,
továbbá rendezik a Köllér kereszt
környezetét, és továbbfejlesztik a
közvilágítást.
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Még azt mondják, nem illik…
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Báloztak
a mórások
Január 20-án, szombaton 19.
alkalommal rendezték meg
a hagyományos Mórás bálat,
amelynek a Móra Ferenc Művelődési Központ adott otthont. A
nagyteremben 151 főre terítettek. A jótékonysági bál bevétele
az intézmény „Kommunikáció a
Jövőért” Közhasznú Alapítványának számláját gazdagította.

Második alkalommal fogott össze az Ónodi és a Gulyás család,
hogy a Sorsocskák Alapítvány égisze alatt jótékonysági bált szervezzen egy nemes ügy érdekében. Január 27-én, a Móra Ferenc
Művelődési Központ dísztermében, több mint 120 vendég gyűlt
össze a Kelengye Bálra. Az eseményen tehetséges kiskunfélegyházi néptáncos fiatalok díszes, fellépő népviseleteire gyűjtöttek,
hogy szerepléseiken öregbíthessék Félegyháza kulturális hírnevét.
Az est díszvendége és egyben fellépője Csík János, a délvidéki Juhász
Zenekar kíséretével húzta a talpalávalót a Népművészet Ifjú Mestereiből álló táncospároknak. A fellépők
között volt Németh Eszter, az év

néptáncosa. Az est fényét emelte
Tarjányiné Lencsi és Manninger
Katica pajkos, népi csúfolódó duettje, Vas László és tanítványa, Ónodi
András Máté dél-alföldi tekerőlant
előadása, valamint a Padkaporos

Néptáncegyüttes fiataljainak produkciója. Váratlan meglepetés volt
a rendhagyó népviselet-bemutató.
Az est ceremóniamestere, Gulyás
László pajzán, humoros népmeséivel koronázta meg a műsort. Kalapács alá került egy kelengyeláda,
amelynek bevétele – csakúgy, mint
a tombolajegyek ára – ugyancsak a
jótékonysági célt szolgálta. Így ös�szesen több, mint 700 ezer forint
adomány gyűlt össze a fiatalok fellépő népviseleteire, amiért ezúton is
köszönetet mondanak a szervezők.

Segítség
az otthonok
korszerű
sítéséhez
Az Otthon Melege Programról
és az MFB-s hitelről – kellő számú jelentkező esetén – csoportos tájékoztatót tart Őze József
Péter, a Széchenyi Programiroda tanácsadója, február 19-én,
hétfőn 13 órakor, a polgármesteri hivatal emeleti tárgyalójában. A részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 20/3808-710-es telefonszámon lehet.

KÖRKÉRDÉS: Őriz-e farsangi hagyományokat?
A farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé esik. Ehhez az időszakhoz számos hagyomány kapcsolódik. A báli szezon, a busójárás, álarcok és maszkok viselése manapság is
népszerűnek számít. Körkérdésünkben arra kerestük a választ,
hogy a félegyháziak őrzik-e a farsangi hagyományokat.

Barna Martina (17): – Négy-öt
éve jártam a mohácsi busójáráson, még általános iskolás koromban. Jó emlékeket őrzök róla, fel
lehetett próbálni a busók jelmeze-

it. Évfolyamos kirándulás keretében ismerkedtem meg ezzel a hagyománnyal. Estig maradtunk, így
a máglyagyújtást is figyelemmel
követtem. A farsanghoz kapcsolódóan természetesen jelmezbe
is bújtam már. Korábban bohóc,
James Bond és sárkány is voltam,
ilyenkor kis kreativitással változatos maskarákat készíthetünk.
Beöltözhetünk külön-külön, vagy
akár csoportosan is.
Szabó Róbert (42): – A családommal közösen őrizzük a farsangi hagyományokat. Az iskolai
farsangon a gyerekekkel együtt
veszünk fel jelmezt, és együtt űzzük el a telet kiszebábégetéssel,

Kovács Dóra (18): – A fiatalok
körében is népszerű a farsang,
ilyenkor több szórakozóhely, diszkó is arra buzdítja a tiniket, hogy
öltözzenek jelmezbe. Sokszor
ingyen belépővel jutalmazzák a
bátorságot a szervezők. Extrém
jelmezekkel is találkoztam már,
akadt, aki rendőrnek, vagy éppen
kukásnak, macskanőnek öltözött.
Manapság már nem viselek jelmezt, általános iskolás koromban
mindig macskának öltöztem.
ami a népi hiedelem szerint megszabadítja az embereket a bajtól.
A városi farsangot is nyomon követem, idén a Padkaporos táncegyüttes tagjai a Kossuth utcán
vonulnak végig, majd a Béke téren
tartják meg a bábégetést. Ezt követően táncházi mulatsággal zárul
a program.
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Mindennapok hősei
Mindig örömmel adunk helyet pozitív híreknek, félegyházi emberek jó tapasztalatainak. Ezt tesszük most is, amikor K. Katalin
(teljes név a szerkesztőségben) olvasónk levelét és Lajos István
mentőápolónak és munkatársainak címzett köszönetét közöljük.
Mostanában nem sok dicsérő szó
éri az egészségügyet és a hozzákapcsolódó szervezeteket. Érdemes hát szóvá tenni, ha ritka
kivételként pozitív tapasztalata
van valakinek ezen a téren. Sok
a feladat, a kórházak közötti feladatmegosztás miatt meg kell
oldani a betegszállítást is. Ehhez
megfelelő szakértelemmel rendelkező, rátermett munkatársakat kell találni. A Kiskunfélegyházán működő szolgálatnak ez
sikerül: lelkiismeretes, felkészült
betegkísérők dolgoznak náluk,
akik főállású mentődolgozók.
A betegkísérő munkaköre sokrétű: kocsit vezet, szervez, adminisztrációs munkát végez, logisztikai feladatokat lát el, előre nem
látható problémákat old meg,
olykor megelőzi azokat. Munkáját gyakorlottan, szívvel, lélek-

kel végzi, természetesnek tűnik,
hogy a reggeli betegfelvétel, a
sorrend megszervezése, az időben érkezés gördülékenyen zajlik.
Bár a betegkísérő nem a szavak embere, néhány jó szó, segítő gesztus jut a betegeknek.
A személyes kapcsolatok révén
könnyen szót ért a kórházi személyzettel, az orvosokkal is. Gördülékenyebb így a munka.
A hazaszállítás is jól szervezett.
A betegek biztonságban érezhetik magukat. A betegkísérő senkit
nem hagy magára, az iratai nélkül
tévelygő embert és a pontatlan, téves címet megadó beteget is célba
juttatja. Úgy érzi, ez a kötelessége.
Lajos István mentőápoló és
munkatársai nap, mint nap példát
mutatnak férfias helytállásból,
szervezőkészségből.
Köszönet
érte.

Arcok a piacról – Édesburgonya
és eper, egyenesen a termelőtől
Kanyó Jánosné Márta 10 éve árul
a félegyházi piacon. Négy évvel ezelőtt elsőként kezdte meg a batáta,
ismertebb nevén az édesburgonya
árusítását. Szerinte korábban még
nem nagyon ismerték ezt a különleges és egészséges zöldséget,
többen kétkedve kóstolták meg akkor a batátát, de mára törzsvásárlókká váltak.
A batáta nagy tápértékű növény,
amelyet többféle módon is felhasználhatunk. Rosttartalma igen
magas, kalóriatartalma viszont
alacsony – mondta el Márta, aki az
évszakoknak megfelelően, gyermekeivel közösen termeszti a batátát
és az epret. Egyébként gyermekkorától vonzza a kertészkedés. Megismertet egy különleges, kétszínű
batátával is, amelynek az egyik fele
fehér, a másik pedig lila.
Persze a gyökérgumók általában
inkább egyszínűek: vörös, bíbor,
lila vagy sárga színben pompáznak. A japán batáta világos húsú
és lilás héjú, íze a gesztenyéhez
hasonlít. A Beauregard fajta narancssárga húsú és sárgás héjú,
ez inkább sütőtök ízű. A harmadik,
a fehér batáta íze hasonlít leginkább a burgonyáéhoz. A gumó
fogyasztását
cukorbetegeknek,

gyermekeknek és kismamáknak is
ajánlják, a burgonya kiváltására.
A batáta sokrétűen elkészíthető,
Mártáék a közösségi oldalakon
receptekkel is segítik a fogyasztás
elterjedését.
Nehéz most elképzelni, de alig
másfél hónap múlva már az epret
hozza Márta a félegyházi piacra.
Mint mondja, a szamóca értékesítése különösen nehéz az őstermelők számára, mivel a termelés és
az eladás is egész embert kíván.
Azért a batáta-szezon végeztével
keressék bátran Márta és családja
zamatos szamócáját.

2018. február 9.

Megkezdődött
az influenzaszezon

Hirtelen magas láz, fejfájás, izomfájdalom, köhögés. Többek között ezek az influenza fő tünetei. Bács-Kiskun megyében is kimutatták már a vírust, de a megbetegedések száma még nem
indokolta a látogatási tilalom elrendelését a kórházakban.
Az influenzaszezon kezdetétől,
azaz október elejétől kezdődően az
influenzafigyelő szolgálat adatokat
gyűjt a megbetegedések előfordulásáról területenként és korcsoportonként. A figyelőszolgálathoz
beérkezett adatok azt mutatják,
hogy az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az
elmúlt időszakban emelkedett
Kiskunfélegyházán, és a környező településeken is – tudtuk meg
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tisztifőorvosától, dr. Hell
Gizellától.
Jellemzően az év harmadik-negyedik hetében kezdődik az influenzajárvány. A megyében már kimutatták a B-vírus jelenlétét, amely
zömében az idei influenza okozója.
A vírus elsősorban gyerekkorcsoportot és fiatal felnőtteket betegít
meg, de a krónikus betegségben
szenvedők, az idős, legyengült immunrendszerű egyének minden
esetben veszélyeztetettek. Mivel a
kórokozó évről-évre változik, ezért
a védőoltás egy szezonra szól –
mondta el a szakember.
– A vírus terjedésében és a járvány kimenetelében nagy jelentősége van annak, hogy mennyien
veszik fel az oltást. Az idei szezonban tovább bővült azoknak a köre,
akik jogosultak az ingyenes védőoltásra: a 60 év felettiek, egyes
krónikus betegségben szenvedők,
várandósok, és az egészségügyi és
szociális intézményekben dolgozók mellett a pedagógusok, és az
állattenyésztés területén dolgozók

is térítésmentesen megkapják a
foglalkozás-egészségügyi orvosnál
az oltást – hangsúlyozta a tisztifőorvos, majd hozzátette, hogy az
átoltottság sajnos még így is alacsony, ami a járvány terjedésének
kedvező feltételeket biztosít.
A teljes védettség a védőoltás
felvételét követően 10-14 nap alatt
alakul ki. Ha valaki az immunitás
kialakulásáig eltelt időben találkozik a vírussal, akkor megbetegedhet, de a betegség lefolyása
ebben az esetben enyhébb lehet.
Épp ezért – a szakember szerint
– még mindig nem késő beoltatni
magunkat.
Az enyhe idő is kedvez a kórokozó terjedésének, de a járvány
mérsékelt fokú aktivitása miatt
jelenleg még nem kellett látogatási tilalmat elrendelni a félegyházi
kórházban.
A betegség terjedésének mértékét mi magunk is befolyásolhatjuk,
helyes magatartással pedig sokat
tehetünk a megfékezéséért. Néhány fontos aranyszabály betartásával megóvhatjuk magunkat,
családunkat, környezetünket a
megbetegedéstől. Ebben az időszakban kerüljük a zsúfolt helyeket, ha megbetegszünk legyünk tekintettel másokra: ne menjünk, és
beteg gyermekeinket se vigyük közösségbe, ne adjuk tovább a fertőzést. Mivel a vírus cseppfertőzéssel terjed, használjunk zsebkendőt
köhögésnél, tüsszentésnél, hiszen
ezekben az esetekben kórokozók
milliói kerülnek a levegőbe.
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Mérföldkő: A kék szalag

Agycsavarók

A Kossuth Lajos Szakképző Iskola
és Kollégium végzős diákjait szalagozták a városi sportcsarnokban,
február másodikán, ahol az emlékezésé volt a főszerep. Ágoston
Tibor, az intézmény vezetője a kék

szalagot egy mérföldkőhöz hasonlította, viszont felhívta a végzősök
figyelmét arra is, hogy az útjuk
még nem ért véget, hiszen megannyi álom és próba áll még előttük, amit meg kell valósítaniuk.

Keringővel búcsúztak

A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola végzős diákjainak szíve
fölé február 3-án tűzték fel a
szalagot, amely a középiskolás
évek végét jelzi. A szakvizsgára
és érettségire készülő fiatalo-

kat diáktársaik és az intézmény
vezetője köszöntötte. Az ünnepséget zenés, énekes, néptáncos
és moderntáncos produkciókkal
tették színessé a diákok, a programot pedig a végzősök keringője zárta.

A te fegyvered, a döntésed!
Ezzel a címmel rendezett vándorkiállítást a Móra Ferenc
Gimnáziumban a Nők a Nemzet
Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában működő Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház. A

program során egy előadás is
elhangzott az intézmény tanulói számára az agresszióról,
kiemelt hangsúllyal a verbális agresszióról. Az előadást
Tóth Szilvia és Kesjár Attila
szakelőadók tartották.

Eredményesen szerepeltek a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola nyolcadik osztályos
tanulói azon a megmérettetésen,
amelyet január 18-án rendeztek
meg a Szent Benedek iskolában,
a matematika és a logika témakö-

rében. A 7-8. osztályos tanulóknak
megrendezett versenyen Szabó
Gergő 2., Tóth Ignác 4., Simon
Tamás 5., Szabó Tamás 10., Juhász László 14., Fricska Balázs
15., Rácz Martin 17., Talárcsik
Tamás 19. helyezést ért el.

Újraindul a pék-cukrász
szakképzés
Az idei tanévtől kezdve ismét két keresett szakmában is végzettséget szerezhetnek azok, akik a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium pék-cukrász szakára
jelentkeznek. Képzésük során jól felszerelt tanüzemekben sajátíthatják el a szakma fortélyait, tanulmányaikat pénzbeli juttatással és munkaruhával is segítik. Erről Rózsa Pál igazgató tájékoztatta a sajtó munkatársait.
A pék-cukrász szakmával végzett
diákok keresettek a munkaerőpiacon. Ezt a képzést hosszú ideig
sikerrel látta el a Kiskunfélegyházi
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium. Az utóbbi négy
évben azonban szét kellett választani a két szakmát. A képző intézmények kérték a döntéshozókat,
hogy újra együtt lehessen oktatni
a két szakmát, hiszen nagyon népszerű volt. Ugyanis azok a diákok,
akik mindkét szakmában végzettséget szereztek, keresettek voltak,
és jó feltételekkel tudtak munkát
találni maguknak. Az intézmények
kérése meghallgatásra talált és tavaly decemberben az OKJ módosításában újra megjelent a pék-cukrász szakma. Ennek köszönhetően

szeptembertől Kiskunfélegyházán
is 3 év alatt mindkét szakmában
felkészültséget, jártasságot szerezhetnek a tanulók.
Gyakorlóhelyünkön, a P&P Pékség üzemében nem csupán a szakmai fortélyok elsajátítására lesz lehetőségük, hanem a 9. évfolyamtól
kezdve tanulószerződéssel 15-20
ezer forintos pénzbeli juttatást, valamint munkaruházatot és étkezési
jegyet is kapnak – mondta el Rózsa
Pál igazgató.
Hozzátette: noha a jelentkezési
lapok már készen vannak és nincs
meg a kód sem, amit be tudnának
írni az érdeklődők, de ha bármely
szakra jelentkezik valaki, akkor lehetősége lesz arra, hogy pék-cukrászként tudja kezdeni az iskolát.
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Oltalmazó kezek
Az egészségügyi dolgozók megbecsüléséről, és legfőképpen az
elismerés fontosságáról számtalanszor beszélünk, ennek ellenére a mindennapokban ők ebből vajmi keveset kapnak. A betegápolás sajnos nem tartozik a sikerszakmák közé, a presztizse
nem éri el a fiatal pályaválasztók ingerküszöbét. Akik a nehézségek ellenére mégis a pályán maradnak, azokban egy olyan belső
motiváció tartja életben a lángot, amit elhivatottságnak hívunk,
és melynek köszönhetően a kevés sikerrel kecsegtető ápolási
osztályokon is találunk mosolygó segítőket. Ennek elismerésére
született meg az „Oltalmazó kezek” díj, melyet azok a szakdolgozók kapnak, akik áldozatos munkájukkal beteg emberek kórházi
napjait könnyítik meg.
A kiskunfélegyházi kórház vezetősége példaértékű összefogással alapította meg a közelmúltban az egészségügyi
szakdolgozókat jutalmazó „Oltalmazó kezek” díjat, melyet öt
dolgozó vehet át február 23-án
egy jótékonysági színházi előadás bevezető eseményén.
A díj egy hasonló elismerés, a
„Mindennapok Angyalai” mintájára jött létre, melyet Hovány Márton alapított 2015-ben a megyei
kórház támogatására. Ez a díj
a kecskeméti kórház dolgozóit
jutalmazza, és bár egy alkalommal a kiskunfélegyháziak is fent
állhattak a dobogón, világos volt,
hogy ez továbbiakban a megyei
kórház berkein belül marad. Ennek hiánypótlására, Paksi Tiborné gazdasági igazgatóhelyettes
ötlete alapján született meg a
kiskunfélegyházi díj.
– Korábban is gondolkodtunk

már egyfajta elismerésen, hiszen
különösen a mi kórházunkban,
ahol 95 ágyon idős, krónikus betegeket ápolunk, a sikerélmény
hiánya könnyen kiégéshez vezet.
Ezzel szeretnénk megbecsülésünket kifejezni, és rámutatni munkájuk értékére. Úgy gondolom, hogy
ha kellő elismerést kapnak, akkor
erre a nehéz területre is szívesebben jönnek szakdolgozók – mondta el Paksi Tiborné.
A megvalósításra nem sok idő
jutott, de a támogatók és a szervezők közös célkitűzése eredményre vezetett. Félegyházi és
környékbeli vállalkozóktól sikerült
annyi támogatást gyűjteni, amely
alapján már a díj elnevezéséről
is érdemes volt gondolkodni. Így
született meg az „Oltalmazó kezek” díj, melyhez az ezzel együtt
járó anyagi elismerést az „Egészségért Közalapítvány a Kórházért”
keretében adományozzák. Az ala-

pítványt még a 90-es években
hozták létre, mely az államosítást
követően feledésbe merült, és
csak 2017 elejétől sikerült ismét
működőképessé tenni. Ide érkezhetnek azok az adományok, melyek az elismerő díj finanszírozási
alapját adják, s melyre a díjátadás
után is fogadnak támogatásokat.
A számlára beérkezett összegből
olyan ápolást segítő eszközöket
tud vásárolni a kórház, amely a
betegek ellátását, gyógyulását
segíti.
– Az elismerésben részesülő öt
dolgozó kiválasztása folyamatban
van. A több körös titkos szavazás
során kollégák, vezető ápolók, orvosok adják le ajánlásaikat, melyből az alapítvány kuratóriumi
tagjai választják ki szavazással a
díjazottakat – ismertette Csősziné Juhász Ildikó telephelyvezető
ápoló. – Támogatóink, a P&P Pékáru Kft., az Előszer Kft., a Horváth Fémtechnika, a Marillen Kft.
és Fülöp Piroska magánadományozó önzetlen felajánlásának
köszönhetően pedig a társadalmi
elismerést anyagi hozzájárulással
is ki tudjuk egészíteni.
Mindezekkel
párhuzamosan
érkezett az orgoványi Karakterek
színtársulat egyik tagja, valamint
Szűts Tamás félegyházi szobrászművész részéről is egy felajánlás, miszerint Semmelweis
Ignác életét bemutató színdarab-

jukat egy jeles esemény alkalmával szívesen előadnák. Így vált ez
az előadás a díjátadó ünnepség
keretévé, melyhez a társulat az
eszmei értékeken túl a bevétel
felajánlásával a kórház alapítványát is támogatja.
– A sikerre való szomjazást
én mint betegápoló éltem át Kelet-Németországban – árulta el
Szűts Tamás. – Még csak nem
is egy nyelvet beszéltünk, sőt a
beteg csupán a szemével tudott
beszélni, de amikor egy reggel
bementem, és az ágya üres volt,
akkor éreztem meg, hogy milyen
megrázó, amikor elveszítünk egy
pácienst – mesélt saját tapasztalatáról a szobrász, aki orvosi
családban élve látta, hogy mekkora felelősség az, amikor egy-egy
döntés emberéletekről szól.
Csősziné Ildikóval egy barátja
betegágya mellett ismerkedett
meg, így a kórház irányába történt felajánlásuk személyes ismeretségen is alapult. A drámacsoport – melyben ő maga is játszik
–, több életművet dolgozott már
fel az Asszonyok dicsérete sorozatban, majd a férfiakat bemutató
Rendkívüliek című sorozatban.
Szűts Tamás szervezőként is segíti a rendezvényt, és mint társulati tag, Semmelweis Ignác szerepében látható.
– A drámánk Semmelweis Ignác életének egy keresztmetszete, melyet a drámacsoport írója
és rendezője, Gellért Imréné
Etelka írt és rendezett, s melyben jól kifejeződnek azok a problémák, amelyekkel Semmelweis
Ignác abban a korban szembesült: az emberi hanyagsággal és
meg nem értéssel. Ezt a harcot,
és ennek állomásait mutatja be az
előadás – ismertette.
Ez az év bicentenárium, hiszen ez év július elsején lesz
200 éve, hogy megszületett az
anyák megmentője. Így ez egy
különös alkalom arra, hogy az
előadás megtekintésével megismerjünk egy egyedülálló embert,
s mindemellett egy arra igazán
érdemes ügyet támogassunk. A
belépőjegyek és pártoló jegyek
árából befolyt összeg az “Egészségért Közalapítvány a Kórházért” számlájára kerül.
A belépőjegyek a Móra Ferenc
Művelődési Központban és a
kórház titkárságán vásárolhatók
meg 1200 forintért. Lehetőség
van támogató jegyek vásárlására 1000 és 1500 forint értékben.
Az előadás idején adománygyűjtő dobozban is elhelyezhetők a
felajánlások.

Kiss Gabriella
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Egy-egy ember meg tudja változtatni a világot
Bán János, írói nevén Bán Mór Hunyadi könyvsorozatának legújabb, kilencedik kötetét mutatták be február 3-án, a városi
könyvtárban. A szerzőt Kollár László önkormányzati képviselő köszöntötte. A bemutatón az új kötet mellett a korábbiakat is kézbe
vehették az érdeklődők. Kállainé Vereb Mária könyvtárigazgató
arról is beszámolt, hogy az olvasók körében népszerű a történelmi sorozat. Bán János legújabb kötetének bemutatása során
részletesen szólt a Hunyadiak koráról, történelmi jelentőségükről. A kecskeméti újságíró, író, televíziós vezető a könyvbemutatón lapunknak arról is nyilatkozott, hogy miért tartja fontosnak a
történelmi tárgyú regények írását, megjelenését.
– Tudomásom szerint az első
írása 1983-ban, 15 éves korában jelent meg Időzónában
címmel, a Petőfi Népe hasábjain, folytatásokban. Ezt követően sci-fi és a fantasy műfaja
felé fordult, amelyben sikeresnek is bizonyult, hiszen 2000től öt alkalommal nyerte el a
Zsoldos Péter-díjat, amelyet a
legjobb magyar nyelvű tudományos-fantasztikus novelláért
vagy regényért ítéltek meg. Ezt
követően a történelem került
érdeklődése középpontjába. Mi
okozta az irányváltást?
– Ahhoz a korosztályhoz tartozom, akik sci-fin nőttek fel. Fantasztikus regényeket olvastunk,
ilyen témájú filmsorozatokat
néztünk legszívesebben. Több író
kortársammal együtt így kezdtük az írással való ismerkedést.
De a sci-fi rétegműfaj volt, és
majdhogynem a magunk és a
közvetlen környezetünk szórakoztatására írtuk meg „szösszeneteinket”, novelláinkat. Ami mi-

att a későbbiekben a történelem
felé fordultam, annak hátterében
egyfajta düh és értetlenség volt.
Ugyanis olvasóként rengeteg történelmi regényt olvastam, és
nagyon megszerettem ezt a műfajt. Egymás után olvastam olyan
sorozatokat, amelyek más népek
történetét dolgozták fel kalandos,
vagy regényes formában. Ezek
nagyon izgalmasan mutattak be
egy-egy korszakot. Nem értettem
azt, hogy nekünk miért nincsenek
ilyen sorozataink. Ez számomra
felfoghatatlannak tűnt, mivel a
történelmünk annyira gazdag, érdekfeszítő, és tele van hősökkel.
Nem értettem, hogy miért nem
foglalkozunk
történelmünkkel,
főleg annak dicsőséges időszakaival, hogy megismertessük az olvasókkal. Ez inspirált arra, hogy
hosszú anyaggyűjtésbe kezdjek a
Hunyadi-korszakról.
– Miért pont erről az időszakról? Kapcsolódik ez ahhoz
a gondolathoz, amelyet úgy fogalmazott meg a könyvbemuta-

tón, hogy „egy-egy ember meg
tudja változtatni a világot”.
Ilyenek voltak a Hunyadiak?
– Szerintem igen. Hunyadi
János egészen biztosan. De Mátyás király is teljesen más irányba terelte a magyar történelmet,
ebben biztos vagyok. Sorozatom
három nemzedékes nagy családtörténet. Ebből kettő meg tudta
változtatni a magyarság történetét, sokszor a katasztrófa széléről visszarántva az országot. A
Hunyadi-család három nemzedékének történetében benne van
minden tanulság és tapasztalat,
ami a magyar történelemre általában jellemző. Úgy gondoltam,
mindez nagyon szépen elmesélhető magunknak, beleszőve
minden szépet és jót, valamint a
kevésbé jót is.

– A bemutatott kötet a kilencedik a sorban. Hány év munkája rejlik e mögött?
– Köteteim többnyire egy-egy év
termései. A 10. kötet megjelentetését az év végére tervezem. Megírása kicsit hosszabb és nehezebb
munka még az eddigieknél is, mert
sok-sok év történetét kell elmesélni, köztük a nándorfehérvári ostromot is. Nagyon várom, hogy megjelenjen. Ezekben a könyvekben
bemutatom az egész társadalmi
életet, a királyoktól a jobbágyokig.
Azt, hogy hogyan éltek, miként
oldották meg problémáikat. Az
olvasó betekintést nyerhet abba,
hogy mi, akik itt élünk, minek köszönhetjük azt, hogy egyáltalán vagyunk. Ezeket a tényeket próbálom
dokumentumok feldolgozásával
összegezni és olvasóim elé tárni.

Matrózként járta be a világot
Álmodj, tervezz, és valósítsd meg! Ez a gondolat Wynne-Hughes Veronika angliai
egyetemi tanulmányi során vált vezérgondolatává. Ragaszkodik is hozzá a mai napig. Gyerekként, szüleivel közösen ismerkedett meg a tengeri hajózással, és a vitorlázás szerelmese lett. Egyetemi tanulmányai után eldöntötte, hogy havi 16 euróból
körbeutazza a Földet óceánokon és tengereken át. Meg is tette. Élményeit filmekkel, fotókkal illusztrálva mutatta be egy lelki tréningnek is megfelelő előadás keretében a könyvtárban, a Földrajzi Szabadegyetem idei, nyitó előadásán. A világutazót
Csányi József mutatta be a népes közönségnek.
A polgármester elmondta: Veronika és húga
magyar édesanyjukkal és angol édesapjukkal
már gyerekként végigjárták a Földközi-tengert
a családi vitorlással. „Ne turista legyél, hanem
utazó” – vallja édesapja mondása nyomán Veronika, aki egyszer csak felkerekedett, és két
és fél év alatt matrózként körbehajózta a fél
bolygót.
Legemlékezetesebbnek talán az Atlanti-óceán átszelését tartja, vagy azt, amikor átvágott
a legendás északnyugati-átjárón. Fő célja a
távoli kultúrák és emberek megismerése volt.

Éppen ezért olyan kapitányokhoz szegődött
matróznak, akik egy-egy kikötőben hosszabb
időt is eltöltöttek. Felkészülése során kitanulta
az izraeli küzdősport, a krav fortélyait. Pszichológusként szerzett tapasztalatai segítették
abban, hogy kiszűrje a veszélyes utasokat.
Bemutatása és köszöntője után Veronika
látványos felvételekkel, fotókkal mutatta be
utazásai során szerzett élményeit. Elárulta azt
is, hogy a világjárás során az igazi veszélyt a
magány jelentheti, hiszen még a jó önismerettel rendelkezők sem lehetnek biztosak abban,

mit hoz ki belőlük az egyedüllét két hónap
alatt a kietlen hómezőkön. De sikerült ezzel is
megbirkóznia. Ezért idén novemberben már
az Antarktisz meghódítására vállalkozik. Ha
vállalkozása sikerül, első magyarként éri el
egyszemélyes expedíció során a Déli-sarkot.
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Lakodalom lesz a mi utcánkban

A farsangi időszak elengedhetetlen eseménye a kiskunfélegyházi Vőfély-Zenész Találkozó, amely a város egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért jótékonysági rendezvénye. Az est jellegzetességét a zenekarok és vőfélyek parádés műsorai adják, amelyek
a vidéki lakodalmak hangulatát idézik. A sokszor hagyomány útján terjedő szakmák képviselői sok évtized szokásait hordozzák
magukban, miközben a változó világnak megfelelően folyamatosan formálódnak, csiszolódnak, s mindegyikük saját egyéniséget
alakít ki. És hogy miért lesz valaki éppen vőfély, az múlhat akár
a véletlenen is. Mindenesetre a vőfélybot viselése többet jelent,
mint megtanulni néhány strófát.
„Tisztelt vendégsereg! Most már
elmondhatjuk, hogy sikerrel jártunk, hisz vőlegényünknek egy
szép mennyasszonyt találtunk. Az
ő lakodalmuk lészen ma megülve,
őértük mulatunk majd jókedvre
derülve!”
Félegyházán a vőfélytalálkozó
több évtizedes múlttal rendelkezik, mintegy húsz-harminc évvel
ezelőtt Dongó Jakab vőfély szervezésében a Honvéd sportpálya
Hirdetés

SZŐNYEG MOSODA
TAVASZI AKCIÓ!
Mindenféle szőnyeg tisztítása
háztól-házig szállítással.
Padlószőnyegek bútorkárpit
tisztítása a helyszínen.
Már 1995 óta

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu

ökölvívó termében indult útjára a
rendezvény. Ebben az időben a vacsorát még húsfőzők és szakácsok
készítették, akiknek személye a
vőfélyek és zenészek mellett szintén fontos szempont volt egy akkori lakodalom megszervezésénél.
Ezek a találkozók adták meg az
alapot később a hagyomány követőinek, akik megpróbálták fenntartani, majd újraéleszteni a félegyházi vőfélytalálkozót akkor is, amikor
már Jakab bácsi nem tudott részt
vállalni a szervezésben. Mai arculatát öt évvel ezelőtt kapta, amikor
a találkozó Kiss Zoltán vőfély révén a Sarlós Boldogasszony Főplébánia szervezésébe került.
A rendezvényre az ország számos pontjáról, s a határon túlról
is érkeznek felajánlással szolgáltatók: váltásban rendszerint öt zenekar, és általában 20-25 vőfély garantálja a hamisítatlan hangulatot
a mintegy hétszáz résztvevőnek.
Vannak vendégek, akik nosztalgiából vesznek részt a mulatságon,
és olyan fiatal párok is, akik házasságkötést terveznek, és szeretnék
megismerni a szakma képviselőit.
Másokat pedig csupán a jó hangulat vonz ide. Az egyházközség a bál
adományait közösségszervező és

megtartó tevékenységének támogatására fordítja, az idei cél a plébánia kertjében kialakítandó négyszáz személyes közösségi tér és
szabadtéri színpad megvalósítása.
– A bál népszerűségét mutatja,
hogy a jegyeladásra kihirdetett
napon az emberek már reggel hét
órától sorban álltak, és az 550
belépőjegy húsz perc alatt elkelt
– mesélte Kiss Zoltán sekrestyés,
aki most, mint vőfély, a rendezvény
szervezője.
Ő maga 2003-ban egy véletlen
félreértésből kezdte pályafutását,
amikor egy barátja felkérte, hogy
lakodalmán vőfélykedjen. Zoli –
mivel násznagy szerepre gondolt
– igent mondott, és csak két hónappal az esküvő előtt, a részletek
megbeszélésekor tudta meg, hogy
őt valójában vőfélykedésre kérték
fel. Mivel az ifjú pár ragaszkodott
hozzá, hogy ő vezényelje le a lakodalmat, Zoli hozzálátott könyvek,
internet, és a gátéri Vincze Sanyi
bácsi segítségével – aki több vőfély tanítómestere is volt – lakodalmak forgatókönyvét tanulmányozni, és vőfély-verseket magolni.
Így készült élete cseppet sem várt
első megpróbáltatására, ahol lámpalázzal küzdve azon fogadkozott,
hogy soha többé nem vállal ilyen
szerepet.
– A kikérő izgalmas percei után
aztán a vacsora idejére oldódott az
izgalom, és a lakodalom olyannyira
rendben zajlott, hogy ez a szerep
arra az évre még három lagzit hozott – mesélte nevetve pályája kezdetét Zoli. A kezdő botladozások
mellett a biztatások hatására elvállalta a felkéréseket, s a készült
videofelvételek kielemzése mellett

– legnagyobb kritikusa – felesége
segítségével alakítgatta attitűdjét.
– A hagyomány szerint öltönyben vezettem le a szertartásokat,
de úgy ahogy a szövegek bemagolása helyett a saját szám íze
szerint alakítottam a verseket, az
öltözékemet is mind inkább a saját
stílusomra változtattam. Néptáncos múltamból adódott, hogy ezeken az alkalmakon is népviseletet
veszek fel, és ennek megfelelően
a mulatságban is aktívan részt veszek – részletezte, majd hozzátette: – a jó hangulat, az ifjú pár és
a vendégek elégedettsége a legnagyobb dicséret, és ez az, ami motivációt ad a folytatásra. Mindenki
kap talentumot az életben, amit ha
felfedez magában, akkor azt csinálhatja, amit igazán szeret.
Zoli ebben találta meg elhívását,
s ezt a vőfélybotján összegyűlt jóval több, mint háromszáz szalag
is mutatja. Nagyböjttől adventig
vállal felkéréseket, és ha így is marad szabad hétvégéje, akkor azt a
családjával tölti. Gyermekei közül
a legfiatalabb, a tizenkét éves Lukács mutat kifejezett érdeklődést a
szakma iránt. Elkíséri lakodalmakra, s a tavalyi vőfélytalálkozóra
már saját fellépéssel készült.
A pályafutása kezdetétől eltelt
tizenöt év is sok változást hozott.
Amit annak idején az elődöktől
örököltek, mára átalakult. Változott a világ, a trend, sokszor
a magyar hagyományok helyett
amerikai álomfilmek hangulatát
szeretnék az ifjú párok megteremteni. A régi értelemben vett sátras lakodalmak ideje leáldozott,
és a családok már az egyszerűbb
megoldásokat részesítik előnyben.
Már nem kell birkát vágni, csirkét
pucolni, sűtő-főző asszonyokat,
felszolgálókat keresni, hiszen a
vendéglátóhelyek a kész menüsor
és a hely biztosításával mindezt
megoldják.
Manapság nagyobb hangsúly
helyeződik a díszítésre, a külsőségekre, a vőlegény-búcsúztatók,
lánykikérők pedig sok esetben
elmaradnak, mert a fiatalok már
nem a szülőknél laknak. Ennek
ellenére vannak még párok, akik
az ültetőkártyák és székszoknyák
kavalkádjában fontosnak tartják
a hagyományos műsormenetet is,
hiszen ettől lesz a lakodalom több,
mint egy családi összejövetel.
Ezekkel együtt változott a vőfélyi
szerep is, kifinomultabbá vált és
kissé összemosódott a ceremóniamester szereppel, de mégis
megőrizte a régről megörökölt
értékeket.
Kiss Gabriella
Fotó: Bódi Piroska
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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 fánkkóstolás,
forralt bor, teaosztás
A program ingyenes!
Kossuth L. u., 16 óra

A Petőfi Emlékév alkalmából a lánglelkű
költő
versei közül
válogatunk.
Kép: Bodor
Miklós.

Disznótorban

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
Február 13., kedd
A házasság hete alkalmából
Hajagos Gyula plébános előadása
A házasság a család alapja címmel
Városi könyvtár, 17 óra
7 perc randi
Ismerkedj meg 7 emberrel
egy este alatt!
7x7 perc randi, kulturált
kávéházi környezetben,
7 férfi és 7 nő jelentkezését
várják 20-45 év között
Jelentkezés a 76/466-843-as
telefonszámon, Gulyás Rékánál
Művelődési központ, 18 óra
Február 15., csütörtök
A földrajzi szabadegyetemi
előadássorozat keretében
dr. Szilassi Péter:
Visszatérés Etiópiába c. előadása
Városi könyvtár, 17 óra
Film klub
A Házasság Hete programsorozat
keretében.
„Imával nyert csaták” című
magyarul beszélő, amerikai filmdráma vetítése. A belépés díjtalan!
Művelődési központ, 19 óra
Február 16., péntek
Pély Barna koncert
Rocktár, 20 óra
Február 17., szombat
Színe-java klub
Városi könyvtár, 9-12 óra
Nagy Attila középiskolás
szavalóverseny
Városi könyvtár, 10-14 óra
Női kör
Teázással, zenehallgatással,
beszélgetéssel egybekötött közös
tavaszváró ajtó- és asztaldísz
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készítés. Részvételi díj: 300 Ft/fő.
A részvétel előzetes jelentkezéshez
kötött! Jelentkezni a 76/466-843as telefonszámon lehet
Majoros-Tóth Juditnál!
Művelődési központ, 14-19 óra
Valentin napi showműsor
A Silver Step Tánccsoport
előadásban
Jegyeket vásárolni
és érdeklődni lehet,
Kovács Sándornál a
06/70-374-7879 telefonszámon!
Művelődési központ, 18 óra
Caramel jótékonysági koncert
Rocktár, 20 óra
Február 20., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. Szülők
akadémiája
Városi könyvtár, 10 óra
Könyvek klubja olvasókör. Téma:
Dino Buzzati Riadalom a Scalában
c. elbeszélése
Városi könyvtár 16:45 óra
Kocsmakvíz Játékos műveltségi
vetélkedő csapatoknak! 2-6 fős
csapatok jelentkezését várják
16 éves kortól! Asztalfoglalás
szükséges! Jelentkezni lehet a
76/466-843-as telefonszámon.
Művelődési központ, 18 óra
Február 22., csütörtök
30 éves a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. Bemutatkoznak az
alkotók. Városi könyvtár, 17 óra
Február 23., péntek
A Karakterek csoport a Semmelweis Emlékév alkalmából bemutatja Semmelweis című darabját.
Jótékonysági előadás a kiskunfél-

egyházi „Egészségért Közalapítvány a Kórházért” javára!
Belépő: 1200 Ft
Művelődési központ, 19 óra
GYIÖK és KÖSZI közös farsangi
buli
Rocktár, 18 óra
Február 24., szombat
11 órás Wass Albert felolvasónap a
Hattyúházban
Városi könyvtár, 8-19 óra
30Y és Idegen koncert
Rocktár, 20 óra

Nyelvek és fülek... csend,
Figyelem!
Szóm fontos beszédre
Emelem.
Halljátok, mit ajkim
Zengenek;
Egyszersmind az ég is
Hallja meg.
Hosszan nyúljon, mint e
Hurkaszál,
Életünk rokkáján
A fonál.
Valamint e sültre
A mi szánk:
Mosolyogjon a sors
Szája ránk;
S pályánk áldásával
Öntse le,
Mint e kását a zsír
Özöne.
S életünk fölé ha
A halál
Romboló torát megÜlni száll:
Egy gömböc legyen a
Magas ég,
És mi a gömböcben
Töltelék!

KÖNYVTÁRSAROK
A Félegyházi Közlöny már több
alkalommal beszámolt arról,
hogy a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár szeretné megpályázni a
Minősített Könyvtár címet, ezért
2017-ben gyermek és felnőtt
olvasói körében felmérést végzett, amelyből megismerhették
a látogatók véleményét a könyvtárról, a könyvtárosokról és a
szolgáltatásokról. A kérdőívek
adatait összesítették, a válaszokat elemezték. A véglegesített
szöveges dokumentumok és a
színes, képes, ábrás, úgynevezett
infografikák megtekinthetőek a
könyvtár honlapján (http://psvk.
hu/kerdoives_felmeresek), valamint Facebook-oldalán.
***
Szerelemes Valentin címmel játékos műveltségi vetélkedőt rendez középiskolásoknak február

14-én, szerdán
15 órakor a városi könyvtár. A
négyfős baráti társaságok jelentkezésüket a médiatár részlegen
adhatják le csapatnév megjelölésével. A legtöbb pontot öszszegyűjtött csapat minden tagja
mozijegyet kap jutalmul, amelyet
a városi moziban használhatnak
fel.
***
Február 24-éig még megtekinthető a félegyházi születésű Gubcsi Attila képzőművész Élet
Mű című kiállítása a bibliotéka
rendezvénytermében. A magyarországi önálló tárlatok mellett
külföldön, Bécsben, Brüsszelben
és Münchenben is megcsodálhatták a művész képeit. Az 1988 óta
Kecskeméten élő festőművész,
grafikus legfőbb témái a gyönyörű nő, a békés táj és a méltósággal viselt szegénység.
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Farsangi kupával zárult
a teremfoci

Diáksporti
elismerés
Buza
Barbarának
Sikeres évet tudhat maga mögött
Buza Barbara, a Kiskunfélegyházi
HTK ökölvívója. 2017-ben a serdülő
magyar bajnoki cím mellett a diákolimpiát is megnyerte. A Magyar
Diáksport Szövetség az ökölvívás
terén elért kimagasló eredményéért emlékplakettel díjazta a fiatal
félegyházi reménységet. Barbarát
a kitüntetés megerősítheti és ösztönözheti a kemény munkára. Szorgalmára eddig sem lehetett panasz,
idén több versenyen is esélyesként
lép ringbe. A KHTK ökölvívói 2018-

ban ugyancsak szép eredményekre
törnek Gondi János szakosztályvezető és Ramocsa Sándor vezetőedzővel. Megkezdték a felkészülést,
tavasszal az Énekes István Emlékversenyen, valamint a Bornemissza
Gergely Emlékversenyen is elindulnak, emellett április 21-én a Félegyházi Küzdősport Gálán is kesztyűt
ragadnak.

Értékes skalpot gyűjtöttek

Fölényesen,
5-1-re
legyőzte
a harmadik helyezett Brandmission-Artifex Tolnát az Asrta-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls a
női futsal NB I. alapszakaszában.
A felsőházi rájátszás bebiztosításáért küzdő Astra végig irányította a mérkőzést és ilyen arányban
is megérdemelten nyert, amivel

nagy lépést tett a negyedik pozíció megtartásáért.
Női Futsal NB I. 16. ford., 02. 03.
Asrta-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls
– Brandmission-Artifex Tolna 5-1
(2-0). Gólszerzők: Godvár Katalin
1. p., Nagy Anett 11. p., Krascsenics Csilla 25. p., 36. p., Gál Tímea
27. p. és Folk Zsuzsanna 35. p.

Nagyszabású küzdősport gálát rendeznek
Hagyományteremtő
célzattal
helyi versenyzőket felvonultató
küzdősport gálának ad otthont a
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok április 21-én, szombaton.
Az eseményt a Kiskunfélegyházi
Harcművészeti Egyesület vezetője, Nagy Krisztián és Simon
Zoltán sportszervező közösen
valósítja meg. A Félegyházi Küzdősport Gálán a Kiskunfélegyházi
Harcművészeti Egyesület felnőtt
versenyzői, a Félegyházi Térségi
Sportiskola thai boksz szakosz-
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tályának utánpótláskorú tagjai,
valamint a Kiskunfélegyházi MMA
Sportegyesület versenyzői és a
Kiskunfélegyházi HTK ökölvívói
szállnak ringbe. A szervezők nem
titkolt célja e sportágak megismertetése, népszerűsítése és a
félegyházi fiatalok bemutatása a
helyi közönségnek.

A Félegyházi Pékség Farsangi Kupával ért véget a négy tornát átölelő félegyházi teremlabdarúgó-szezon. A kétnapos megmérettetést
a Kossuth Lajos szakiskola tornatermében rendezték meg. A farsangi kupára 14 csapat nevezett,
a bronzmérkőzésen a Bulls a Derby-vel találkozott, amit 3-0-ás vezetést követően 3-2-re megnyert.
A fináléban a Fünf Essen a tavalyi

győztes Spílerekkel csapott öszsze. Fordulatos találkozón kétgólos
hátrányból fordított a címvédő, de
a rendes játékidő 3-3-al zárult. A
büntetőrúgásoknál mindkét együttes sokat hibázott, 1-0-ra végül a
Fünf Essen győzött. Patyi Zoltán
szervező hozzátette, négy tornával
várják az amatőr félegyházi és környékbeli csapatokat decembertől
január végéig.

Kecskemét legjobb
sportolója félegyházi
Január 27-én, a kecskeméti sportbál keretében adták át a város
legjobb sportolóinak elismerését
a versenykategóriákban. A kiskunfélegyházi Kocsis
Marcell
– aki a kecskeméti
Bácsvíz
KVSC uszonyos
és
búvárúszó
szakosztály versenyzője – fiú
kategóriában az
év
utánpótlás
sportolója lett.
Marci a 2017es eredményei
alapján
érdemelte ki a rangos kitüntetést.
Junior
világbajnokságon és
felnőtt országos
bajnokságon is
rajtkőre állt dobogós helyezéseket szervezve.

Emellett a junior- és a rövidpályás országos bajnokságon két-két
aranyérmet zsebelt be. Edzői: Juhos Gergely és Szabó László.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A levéltárakban megőrzött dokumentumok elsődleges kútfői a
történetírásnak, a nemzeti emlékezet számára szolgáltatnak
alapvető fontosságú forrásbázist, illetve kulturális örökségünk egyedi, értékes kincsei közé
tartoznak. A régi korok iratainak
megismerése nélkül nem lenne
konkrét információnk elődeink
életéről, településünk múltjáról
sem. Ezen iratok feldolgozása
és közkinccsé tétele a levéltárak
egyik fontos feladata, ezáltal segítve az ősökhöz való kapcsolódás
kialakulását és erősítve az itt élők
lokálpatriotizmusát.
A Bács-Kiskun Megyei Levéltár
különböző kiadványaival, tanulmányköteteivel már több mint
négy évtizede segíti a megye történetének feltárását. Kezdetben
csak nyomtatott formában lehetett
kézbe venni ezeket az írásokat,
2010-ben azonban úgy döntött a

levéltár vezetősége, hogy engedve
a kor hívó szavának, Múltbanéző
címmel online folyóiratot indít.
Az interneten való publikálás
több szempontból is előnyös: a
szöveges és képi tartalmak megjelenítése ilyen módon költséghatékonyabb, az itt közölt cikkek és
tanulmányok pedig térben és időben szélesebb körben válhatnak ismertté. A levéltári online folyóirat
publikációs fórumot biztosít munkatársainak és a Duna-Tisza közét

A városért
gyújtottak
gyertyát
Rónaszéki Gábor plébános celebrálta azt a szentmisét, amelyet
Gyertyaszentelő
Boldogasszony
ünnepén mutattak be a városért,
a Sarlós Boldogasszony Templomban. Ez alkalommal arra emlékezünk, hogy Mária Terézia királynő
1774. február 4-én írta alá Félegyháza mezővárosi oklevelét. Akkor
Benedek Ágoston plébános kezdeményezte, hogy a városvezetés
közösségével együtt imádkozzon
a település boldogulásáért. A szokást Talapka István apát-plébá-

Anyakönyvi hírek
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érintő témákat feldolgozó helytörténészek számára is.
Az elmúlt évek során több szerző
tollából jelent meg ezen a felületen
számos félegyházi vonatkozású
írás. Brunner Attila, Kelemen
András, Mayer László, Mészáros
Márta és Kőfalviné Ónodi Márta
sokrétű munkásságának köszönhetően olvashatunk Lechner Ödön
és Kiskunfélegyháza kapcsolatáról,
Endre László alispánról, Honthy
Berta tanítónőről, a református

anyakönyvek adatainak elemzéséről, a gimnázium életének különböző jeles eseményeiről, a félegyházi
vonatkozású filmhíradókról stb.
Az új kutatási eredményekre vagy
érdekes forrásokra vadászó, városunk és megyénk iránt érdeklődő
internet-olvasóknak
szeretettel
ajánlom figyelmébe a Múltbanézőt,
amely a levéltár honlapján, az alábbi linken érhető el: http://mnl.gov.
hu/mnl/bkml/multbanezo_folyoirat
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. Lilu: kb. 2 hónapos fekete keverék szuka kölyök
2. Mia: kb. 2 hónapos barna keverék szuka kölyök
3. Teo: kb. 2 hónapos barna keverék kan kölyök
4. Zoé: kb. 4 hónapos drapp barna
foltos keverék szuka kölyök

nos 2003-ban élesztette újra. Ezúttal február 2-án kértek áldást a
városra és az itt élőkre.

Újszülöttek: Tuska Milán (anyja
neve: Cserép Krisztina), Keresztesi Dominik (Miklós Dalma), Guth
Csanád és Guth Kincső (Juhász
Orsolya), Tarnóczki Adél (Trungel
Renáta), Fazekas-Szűcs Levente
(Rekedt-Nagy Szilvia)
Házasságot kötöttek: Molnár Orsolya – Eszik Milán Roland

Meghaltak: Csenki Ferenc, Fekete
Balázsné Keskeny Rozália, Kemecsei Miklósné Csoma Piroska, Fekete József, Fekete Jánosné Varga
Mária, Désik Andrásné Tarjányi
Rozália, Tajti Károlyné Tarjányi
Veronika, Kovácsné Mohai Ágnes
Margit, Jekkel Károly – Kiskunfélegyháza, Bozorádi Sándor, Endre
László – Bugac, Szabó János –
Akasztó, Dabis István – Kecskemét

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

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

„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL” – NÁLUNK JÓ AZ ÁR!
Felújított prémiumkategóriás notebook:
Dell Latitude E6230: Intel Core-i5 3340, 8 GB mem.,
256 GB SSD, webcam, 12,5” kijelző, 1 év gar. br. ár: 79.990 Ft
HP EliteBook 8470p: Intel Core-i5 3380, 4 GB mem.,
250 GB HDD, 14,”-os kijelző, 1 év gar.
br. ár: 69.990 Ft
Új notebook:
ACER A315-21: AMD E2-9000, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam,
15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
br. ár: 89.990 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!

