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Aki hidat épít múlt és jelen közé
Kép: Buknicz István
Épül az új városháza 1910-1911-ben,
előtérben a piactérrel

A numizmatikát háttérbe szorította
a térség múltjáról árulkodó dokumentumok, képeslapok, tárgyi emlékek felkutatása és megvásárlása.

Majd úgy döntött, hogy ezeket az
emberöltőkön túlról mesélő emlékeket másokkal is megosztja. Így
született meg az a közösségi színtér,

ahol elkezdte nyilvánosságra hozni
kincseit, másokat is erre buzdítva.
Az Emléktár Kiskunfélegyháza Facebook-oldal így duzzadt 800 fős közösséget mozgósító nyilvános „tárlattá”, amely nosztalgiára buzdítja az
idősebb generációt, és a közös múlt
felé fordítja az ifjabbak érdeklődését.
Mindeközben olyan forrásdokumentumokat tár fel, mutat be, amelyek

láthatatlan hidat építenek korunk
félegyházi polgárai és azok az ősök
közé, akiknek emléke, létének lenyomata ma is itt él szépséges városunk
utcái, falai, árnyas fái között.
Buknicz István különleges gyűjtői erénye, hogy nem akarja magának megtartani a sokszor jelentős
idő és anyagi áldozat árán megszerzett emlékeket.

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

Folytatás a 6. oldalon!

Buknicz István civilben teherautó-szerviz vállalkozását vezeti, szabadidejében pedig többek között gyűjtőszenvedélyének hódol.
Mindig érdekelte a történelem, vonzotta a kutatás és a felfedezés.
Rabul ejtette a régi tárgyak, előbb főként a pénzérmék gyűjtése,
majd érdeklődése szülővárosa, Félegyháza múltja felé fordult.
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Amikor dr. Dobák Nándor, a helyi
választási bizottság elnöke – mint
állampolgár – kikérte Félegyháza
jegyzőjétől a személyére vonatkozó
adatokat, azzal szembesült, hogy
neve, lakcíme, személyi száma és
a többi személyes adata, beleértve
az aláírását is, négy párt ajánlóívén
szerepel. Ez a tény azért lepte meg,
mert ő maga egyetlen pártnak sem
tett ajánlást, mivel a gyűjtési időszak alatt külföldön tartózkodott.
Ez csak egy a felfedett furcsaságok közül, amelyek miatt büntető
feljelentést tett a napokban a helyi
választási iroda vezetője, Kiskunfélegyháza város jegyzője, dr. Faragó Zsolt, aki szerint ezernél is
több lehet a hamis aláírások száma. A jelöltállítás határideje március 5-én, hétfőn négy órakor járt
le. A határidőig számos párt adta
le ajánlásait, lapzártánkig 10 esetben tettek feljelentést.
A helyi választási bizottság a
Szegényekért Párt, az Elégedetlenek Pártja, a Közös Nevező 2018.,
a Rend és Elszámoltatás Párt, Min-
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Tíz párt ellen tettek feljelentést
választási csalás gyanúja miatt

den Szegényért Párt, a NET Párt, a
Közösen Egymásért Demokratikus
Néppárt, a Hátrányos Helyzetűek
Pártja, a Hajrá Magyarország! Párt,
és Tenni Akarás Párt országgyűlési
képviselő-jelöltjének nyilvántartásba vételét utasította vissza a

Bács-Kiskun Megyei 4-es számú
országgyűlési egyéni választókerületben, miután a helyi választási
iroda vezetője a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetésének gyanújával

Tavaszias tél után
télies tavasz
Hóeséssel és mínuszokkal köszöntött be a tavasz térségünkbe.
Az enyhe telet követő zord időjárás az ébredező természetet is
megviselte, hajtásban lévő szántóföldi növényeket, rügyfakadás
előtt álló gyümölcsfákat veszélyeztetett a fagy, s még a mélynyugalmi állapotban lévő szőlőt is a tűréshatárán érte.
Váratlanul érkezett a kemény fagy
a szántóföldi kultúrákra, különösképpen az enyhe telet követően,
amikor már sem a kalászosok,
sem pedig a repce nem volt olyan
nyugalomban, mint ami ilyenkor
megszokott. Bár a hótakaró nyújt-

hatott valamekkora védelmet, de a
kár mértékét csak a hideg elmúltával lehet megítélni – mondta el lapunknak Rádi András, az Őszidő
Mezőgazdasági Szolgáltató Gazdaszövetkezet vezetője.
A csapadékos tél – amely a nö-

vények számára nagyon hasznos
volt – nem múlt el nyom nélkül.
A szántóföldeken, főleg a város
keleti részén és a délebben fekvő
területeken vannak belvízzel borított foltok, de azt még korai lenne
megjósolni, hogy ennek lesz-e jelentős, terméshozamot befolyásoló hatása.
A gyümölcsösöket is érintette az
elmúlt időszak fagyos időjárása. A
csonthéjasok közül a korai virágzású fajtáknál – ahol a virágrügy-

feljelentést tett a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányságon, ismeretlen
tettes ellen.
Mint azt dr. Faragó Zsolt elmondta, a sikeres jelöltállításhoz
ötszáz érvényes aláírást kell öszszegyűjtenie egy egyéni jelöltnek,
az országos lista állításához pedig
minimum 27 egyéni jelöltet kell bejelentenie egy pártnak, legalább kilenc megyében és Budapesten. Míg
a nyilvántartásba vétel megtagadásának indoka a fenti esetekben
a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlás hiánya volt, a büntető feljelentésekre azért került
sor, mert a leadott aláírások többsége a gyanú szerint hamis volt. A
jelölőíveken – mint arra a megadott személyi adatok egyeztetése
közben fény derült – több éve halott személyek is szerepelnek.
ben a szirom színe már látszódott
– jelentős kár keletkezhetett. Ez
a kajszi- és őszibarackot, fajta
szerint pedig leginkább a korai
virágzású, nagy szemű, nemes
fajtákat sújtotta, ahol a termés
emiatt meg is tizedelődhet – tudtuk meg Tarjányi Ágostontól, a
Mezőgazdasági Szakképző Iskola
kertészeti tanárától, aki szintén
hozzátette, hogy a kár mértéke
majd a fagyok elmúltával ítélhető
meg pontosabban.
A csonthéjasok közül a későbbi
virágzású fajták, mint a cseresznye, meggy, szilva a szemlék során
nem mutattak eltérést, és az almatermésűek sem szenvedtek kárt a
kemény mínuszok alatt.
A mogyoró porzós virága, amely
az enyhe tél miatt idén még hamarabb, már januárban megindult,
terméshiány kockázatával vészelte
át a hideget. A szőlő ilyenkor még
mélynyugalmi állapotban van, és
mínusz tizenöt fokig is tűri a hideget. Így bízhatunk benne, hogy
a mínusz tizenhét fok körüli mért
leghidegebb hőmérséklet még nem
okozott kárt a tőkékben. Mivel a
hajtásképződés május körül indul
meg, így inkább a késői fagyok
szoktak veszélyt jelenteni a növényre – nyilatkozta Selb László,
a Selb Családi Pince Bt. ügyvezetője. A szakember hozzátette, hogy
esetleg a hidegre érzékenyebb csemegeszőlő fajtáknál lehet számolni veszteséggel.
K. G.
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„Az az álmom, hogy a fiatalok hazajöjjenek”
Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, munkanélküliség vis�szaszorítása, meglévő vállalkozások támogatása, újak Félegyházára vonzása. Ezek voltak a sarokpontjai Csányi József polgármesteri programjának, amikor a nevével fémjelzett városvezetés
2014 októberében Munkára Félegyháza! szlogennel átfogó tervet
indított el a város gazdasági potenciáljának megerősítésére. Akkor azt tűzték célul, hogy öt év alatt 500 új munkahely létesüljön
a térségben, ami alig három év alatt teljesült is. Egyebek mellett
ennek hátteréről beszélgettünk a polgármesterrel.
– 2014-ben azt láttuk, hogy a
város nem aknázza ki az itt élő
emberek tehetségéből és a város
kiváló elhelyezkedéséből adódó
lehetőségeit. Ezzel a programmal partnerséget ajánlottunk a
félegyháziaknak és az itt dolgozó
cégeknek a közös cél eléréséért:
hogy a város rákerüljön az ország gazdasági térképére – emelte ki Csányi József az összefogás
szükségességét.
– Kiket hívtak partnerségre?
– A meghirdetett programnak
három lába volt, és a helyi vállalkozók fejlesztésének a támogatását erősítettük elsőként. Büszkék
lehetünk arra, hogy különösen sok
állami támogatás érkezett a félegyházi nagyvállalatokhoz, de a kis- és
középvállalkozások frontján is a
megye legsikeresebben pályázó
települései közé tartozunk. Ennek
eléréséhez a városvezetés nagyon
komoly lobbitevékenységgel járult
hozzá. De ez természetesen mit
sem ért volna, ha a félegyházi vállalkozások nem élet- és versenyképes célokat tűztek volna ki maguk
elé. Az érdem javarészt az övék,
mi pedig nagyon büszkék vagyunk
eredményeikre. A program másik
lába az új vállalkozások Félegyházára vonzása, amiben központi

szerep jut az ipari parknak. Miután a régi gyakorlatilag megtelt, új
terveket tűztünk magunk elé. 1,4
milliárd forintos pályázatot nyújtottunk be, aminek a segítségével
egy 30 hektáros új ipari parkot tudunk létrehozni az M5 autópálya
tövében.
– Miért érdemes a letelepülő
vállalkozásoknak Félegyházát
választaniuk?
– Mivel az ipari parkot európai
uniós támogatásból tudjuk megvalósítani, meg lesz az a helyzeti
előnyünk, hogy a környékbeli magántelkekhez képest jelentősen
alacsonyabb áron, jelentősen többet kínáljunk az érdeklődő vállalkozásoknak. Ebből adódóan úgy
számolunk, hogy az új ipari park a
megvalósulását követő 5-10 éven
belül megtelik cégekkel. Erre a
projektre azért is különösen büszkék vagyunk, mert nem látványberuházás. S bár tisztában vagyunk
azzal, hogy az emberek jelentős
részének a mindennapi életében
nem játszik szerepet, hogy épül-e
új ipari park, a város jövője szempontjából a következő 10 év fejlődésének az alapját jelenti.
– A létrehozott új munkahelyek száma annál inkább érinti
az itt élőket.

Csányi József polgármester

– Éppen ezért fogalmaztuk meg
a program harmadik lábaként az
akkor, 2014-ben tapasztalt városi
munkanélküliség
felszámolását,
amiben komoly sikereket értünk el.
Mára nem csak teljesült az akkor öt
évre kitűzött 500 új félegyházi munkahely, hanem jelentős munkaerőhiánnyal küzdünk, a megye egyik
legalacsonyabb munkanélküliségi
mutatója mellett. Bár a Félegyházán jegyzett négy-öt százalékos
arány gyakorlatilag a természetes
kategóriába tartozik, és azt a réteget fedi, amely a legnehezebben
vonható be a munka világába, mi
erre is keressük a megoldást. A félegyházi és majsai kistérség közösen nyújtott be egy foglalkoztatási
pályázatot, aminek eredményeként
430 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város. Ebből a pénzből képzéseket indítunk,

és megkíséreljük bevonzani a munka világába azokat is, akik esetleg
még soha nem vettek részt benne.
Emellett a cégeket és a munkavállalókat munkabér és járuléktámogatással ösztönözzük, hogy munkába álljanak, illetve új munkaerőt
foglalkoztassanak.
– Van egy számottevő réteg,
akiknek a megtartására mindez az igyekezet is kevésnek
bizonyult.
– Mi is ebben a városban élünk,
és nem dugjuk homokba a fejünket.
Pontosan tudjuk, hogy mennyi félegyházi ingázik Kecskemétre, Budapestre nap mint nap, vagy kényszerült elköltözni más városokba,
esetleg külföldre, a jobb megélhetés
reményében. Legyünk egymással
őszinték: ez az egyik legnagyobb
probléma nálunk, és az országban
is. Éppen ezért szeretnénk elérni,
hogy a jövőben a félegyházi munkabérek oly mértékben növekedjenek, ami lehetővé teszi a jól képzett, kvalifikált szakembereknek is,
hogy ne csak élni, hanem megélni
is lehessen a fizetésekből. Szeretnénk elérni, hogy Félegyháza valódi
perspektívát nyújtson ezeknek az
embereknek. Az az álmom, hogy a
fiatalok hazajöjjenek. Hosszú távú
céljaink között hangsúlyosan jelenik meg, hogy a város az oktatáson és iparon keresztül megtalálja
helyét a kutatásfejlesztési szektorban is. Tudjuk, hogy nem leszünk
e téren egyik pillanatról a másikra
éllovasok, de törekszünk rá, hogy
képesek legyünk lépést tartani a
XXI. század gazdasági változásaival. Ennek a törekvésnek a kezdetét
jelzi egy előttünk álló, nagyléptékű
beruházás, aminek a terveiről már
lehetett olvasni a sajtóban, és reméljük, hogy mielőbb minden részletét a nyilvánosság elé tárhatjuk.
– Tapasztalatai szerint men�nyit érzékelnek ezekből a stratégiai fontosságú változásokból az itt élők?
– Sok visszajelzést kapok a lakosságtól, az állami szférából és
más városokból is, hogy Félegyháza milyen nagyot lépett előre az
elmúlt három évben. Ezeket nagyon jó hallani, ugyanakkor mindig
hozzáteszem azt is, hogy mindezt
Önökkel közösen sikerült elérni.
Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni, amiért ebben a
munkában mellénk álltak és támogatnak minket. Amíg ezt a lendületet és lelkesedést érzem a városban, magam is örömmel végzem a
munkámat.
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A kemény fagyok idején is
vigyáztunk egymásra

Rendkívül hideg idő érkezett térségünkbe a tél végén. Kiskunfélegyházán a hajléktalanszállóban azonban mindenki menedéket találhatott. A
szálló minden rászorulót befogadott, meleg étellel, teával látták el a
hideg elől menekülőket. A tanyagondnoki szolgálat munkatársai pedig
fokozott figyelemmel kísérték a külterületen élőket, különös gondot fordítva az idősekre.
A hajléktalanszálló vezetője, Magyari
Szilvia elmondta, hogy a vörös riasztás
idejére úgynevezett „amnesztiát” hirdetett az intézmény. Ez azt jelenti, hogy a
rendkívüli hideg ideje alatt azokat is befogadták, akiket korábban – bármilyen
okból – kitiltottak a szállóról. Minden
érkezőt forró teával fogadtak, meleg
vacsorát kaptak a szálló lakói, és napközben is többszöri étkezést tudtak biztosítani az önkormányzati és pályázati
támogatásnak köszönhetően. Kecske-

métről, Kiskunmajsáról és Kiskunhalasról is érkeztek főleg segítségre szorulók.
A tanyagondnoki szolgálat is felkészült a rendkívüli időjárásra. A tanyagondnokok fokozott figyelemmel kísérték a külterületen élő időseket. Minden
nap bevásároltak, segítettek a gyógyszerek beszerzésében, az orvoshoz jutáshoz. Együttműködtek a mezőőrökkel
is, akik jelezték, ha bárhol gondot észleltek, és közreműködtek a tűzifa beszerzésében is.

Változik a hulladékszállítás rendje
A Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény (KVI)
tájékoztatja a lakosságot, hogy március 15-én, az ünnep
miatt nem lesz szemétszállítás. Az elmaradt munkát március 16-án, pénteken pótolják. Március 30-án, pénteken a
munkaszüneti nap miatt
ugyancsak nem lesz szemétszállítás. A munkát
március 29-én, csütörtökön végzik el. Kérik,
hogy reggel 7 óráig helyezzék ki a hulladéktároló edényeket.

Ismét érkeznek az adóhatóság értesítői
Február 26-ától kerültek a postaládákba azok a küldemények,
amelyek – jellemzően – a helyi iparűzési adó és a gépjárműadó
fizetés teljesítéséhez adnak tájékoztatást az ügyfelek részére –
tájékoztatta lapunkat Pap Ildikó, az adócsoport vezetője.
A folyószámla-kivonatok kiküldésével az adóhatóság idén először
tájékoztatja az adózókat a folyószámlájukon könyvelt adatokról,
felajánlva ezzel is az egyeztetés
lehetőségét. Az értesítőből részletesen tájékozódhatnak a 2018 első
félévi adóelőírásaikról, amelyek
befizetési határideje március 19.
Fizetési kötelezettség esetén az
adózók befizetéseiket a folyószámlához mellékelt csekken, QR kódos
netes fizetéssel vagy folyószámlájukról banki átutalással teljesíthetik. Új csekk személyesen, vagy az

ado@kiskunfelegyhaza.hu e-mail
címre küldött kéréssel igényelhető.
A vállalkozások számára március 19-étől kézbesítik azt az egységcsomagot, amely tartalmazza
a május 31-éig benyújtandó helyi
iparűzési adóbevallás, kitöltési útmutató, tájékoztató és nyilatkozat
egy-egy példányát.
Az elmúlt évek tapasztalata azt
mutatja, hogy egyre több leendő
ügyfél tájékozódik vállalkozása
indítása, vagy gépjármű vásárlása előtt a jogszabályok nyújtotta
lehetőségekről, adózási módokról,

kedvezményekről, adómértékekről,
vagy az eljárás rendjéről, bevonva
ezzel a hivatalt a tervezés időszakába. Két hónap telt el az évből, de
az ügyfelek megkeresése tovább
nőtt ezen a területen.
Az adózók az adategyeztetések
mellett leginkább a közvetített
szolgáltatások és az anyagköltség megállapításához kapcsolódó
gazdasági események megítéléséhez kérnek támpontot, illetve segítséget. Iparűzési adóbevallások
kitöltése mellett az őstermelői
nyilatkozat kitöltése lényegesen
egyszerűbb. A nyilatkozatnál a bevétel meghatározása jelenthet nehézséget, amelyhez fontos tudni,
hogy a Magyar Államkincstár által
folyósított támogatások összege

nem része az árbevételnek, tehát
ez nem keletkeztet helyi iparűzési
adóalapot.
Iparűzési adó mellett a lakosok többségét leginkább a gépjárműadó érinti. Mintegy 14 ezer
darab forgalmi rendszám érkezett
január 1-jével az adócsoport nyilvántartásába. Minden új változással – ilyen például új személygépjármű vásárlása, régi ismételt
forgalomba helyezése, adóalap
megváltozása – kapcsolatban az
értesítő mellett a határozatot is
kézbesítik. Egyéb központi, vagy
helyi adókkal, díjjakkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket feltehetik a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
adócsoportjánál.
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Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra jelölték dr. Perlaki Pál kiskunfélegyházi főorvost
Szent-Györgyi Albert tiszteletére,
Nobel-díj kitüntetésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából hoztak létre egy orvosokat elismerő
díjat, amelyet szakmai zsűri döntése és interneten beérkezett szavazatok alapján adományoznak olyan
orvosoknak, akik mindennapi munkájuk során elhivatottsággal, rendkívüli odaadással, tudományos
igényességgel és humanitárius
szemlélettel segítenek a hozzájuk
fordulókon. A Szent-Györgyi Albert
Orvosi Díjra dr. Perlaki Pált, a kiskunfélegyházi kórház kardiológus
főorvosát is jelölték, akinek több
évtizedes szakmai munkája sokunk számára ismert.
A kórház kardiológiai rehabilitációs részlegének osztályvezető
főorvosát dr. Perlaki Pált az osztályán értem utol, aki az ügyelet
szorgos teendői között szakított
időt a beszélgetésre.
A főorvos büszkén vallja, hogy
első munkába állása napjától, azaz
1979. október 1-je óta dolgozik
a félegyházi kórházban, és mint
ahogy azt egy korábbi beszélgetésünk kapcsán említette, ügyeletekkel együtt ez napi átlag tizenöt
munkaórát tett már ki.

Szívügye az orvoslás

Ebben az igencsak hosszú időszakban örökös társa a szakma
iránti elhivatottsága és a segíteni
akarás volt, amelyek ennyi év után,
és az akut ellátás megszűnése ellenére is táplálják a szakma iránti
szeretetét. És ha ma jóval kevesebb sikerélményből is lehet táp-

lálkozni az ellátás megváltozott
körülményei miatt, a betegek vis�szajelzése mindig motivációt adott
a folytatásra.
A Szent-Györgyi Albert Orvosi
Díjra jelöléséről már csak akkor
értesült, amikor a díjat alapító
gyógyszercég telefonon felkeres-
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te a további regisztrációval kapcsolatban. A kelet-magyarországi
régióban összesen 236 jelölt van,
ebből kerül ki szavazatok alapján
a három díjazott. Így ez egy olyan
orvosszakmai díj, amely a betegek
elégedettségét is tükrözi, hiszen
páciensek szavazatai döntik el a
díjazottak sorrendjét.
Dr. Perlaki Pál jelenleg az előkelő hatodik helyen áll, amely köszönhető annak a népszerűségnek,
amelyet az évtizedek alatt, a betegek iránti türelmes bánásmódjával
érdemelt ki. A belgyógyász kardiológus főorvos tudását és jobbító
szándékát nap mint nap, hétvégéken és ünnepnapokon is szolgálatba állítja. Kórházban, szakrendelésen és magánrendelésén igyekszik
beteg embereken segíteni, életminőségükön javítani.
Ez a díj lehetőség arra, hogy kifejezzük megbecsülésünket és munkájának értékét, és arra is, hogy
öregbítsük Félegyháza hírnevét.
Támogassuk szavazatunkkal a
kiskunfélegyházi jelöltet, dr. Perlaki Pál főorvost!
Szavazni lehet: a www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu oldalon
március 31-éig.
A díjátadó ünnepséget április
26-án, csütörtökön rendezik Budapesten, az MTA-székház klubjában.

K. G.

Összetáncolták a monitort
Betegőrző monitort adott át február 23-án Lajos Zoltán, a kiskunfélegyházi mentőállomás vezetőjének, Papp Györgynek és munkatársainak. Az értékes, 350 ezer forint értékű monitor árát a vállalkozó és
diszkós társai által egy tavaly szervezett jótékonysági esten gyűjtötték össze. Az adományhoz több félegyházi vállalkozás is hozzájárult.
A jótékonysági diszkóban összegyűlt pénz felhasználásáról az intézménnyel egyeztetve döntöttek.
A mentők úgy ítélték meg, hogy
munkájuk minél biztonságosabb
végzését jelenleg egy újabb betegőrző monitor szolgálná, hiszen
gyakran nagy távolságról szállítanak betegeket Kecskemétre sürgősségi ellátásra. Ilyen műszerrel
jelenleg is rendelkezik a mentőállomás, de szeretnék elérni, hogy
minden mentőautóban legyen.
Ugyanis a folyamatos monitorozás, a betegek vizsgálata, majd
az ezek alapján végzett terápiák
elengedhetetlenül fontosak a betegek mielőbbi felépülése érdekében – mondta el Papp György.
Az eszköz átadásakor Lajos
Zoltán fontosnak tartotta el-

mondani, hogy a jótékonysági
diszkón részt vevő 250-300 főn
kívül a városban élő és tevékenykedő vállalkozók, cégek és
magánszemélyek is segítséget

nyújtottak, köztük a Rollsped
Kft., az NT Kft., Nagy Tibor, Páll
Dénes, a Kunplast Kft., a Busa
Kft., az SZJ Hungary és a Fornetti Kft.
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A gyűjtő, aki hidat épít múlt és jelen közé
Folytatás az 1. oldalról!
Lelkesedése és elköteleződése
nagy hatást gyakorol hallgatójára
is. Valami egészen különleges érzés kerít hatalmába például annak
a katonának a kézzel írt levelét
olvasva, aki az első világháború
idején vetette papírra gondolatait.
Szinte érezni a téren és időn túlról
ható szívszorító hazavágyódást. A
két fotóalbumnyi képeslapból rekonstruálni lehetne a XX. század
eleji Kossuth utcát a vasútállomástól a városházáig. Az épületek
mellett urak és hölgyek, gyerekek
és öregek sétálnak. Életük e kiragadott pillanata sokat mesél
az utókornak egy, a múlt ködébe
veszett korszak divatjáról, emberéről, életritmusáról. Aki pedig a
papírra rótt, furcsán kanyarintott
betűk kibogozására sem sajnálja
az időt, az udvariasan távolságtartó üdvözletek, hétköznapi üzenetek, alkalmi köszöntések között
olyan emberek gondolataiban olvashat, akik talán nem is sejtették,
hogy szavakká rajzolt tintájukat

Buknicz István,
a gyűjtő

akár évszázaddal később idegen
ajkak formálják hanggá. Fájdalmasan szépséges tanúi ezek az ember
múlandóságának.
– Négy éve kezdtem behatóbban
foglalkozni Félegyháza történetével. Egy képeslappal kezdődött ez
a szenvedély, ami elgondolkodtatott, hogy milyen fantasztikus lehetőség ezek alapján képet alkotni

Constantinum, XX. század eleje: 1936-1942-ig Fazekas Mária Blandina volt az intézet igazgatónője

Egy gyönyörű útkereszteződés 1968-ból. Háttérben az Ótemplom, és a Hattyúház

a város múltjáról. Azok az utcák,
terek, épületek elevenedtek meg
előttem, amelyeket őseink nemzedékei használtak, építettek, töltöttek meg élettel. Rájöttem, hogy
ez engem érdekel, így az első lapot
újabbak és újabbak követték. A képeslapok mellett egyéb tárgyakra
is ráleltem a különböző aukciósházak és eladási oldalak kínálatában,

és ha tehettem, megvásároltam a
Félegyháza múltjából való darabokat. Főleg a XIX. század végétől a
XX. század végéig tartó időszakot
reprezentáló gyűjteményem van,
amiből örömmel adományoztam
például több tárgyi emlék mellett, egy 40 darabos számlagyűjteményből pár darabot a Kiskun
Múzeumnak, a 115. születésnapja
alkalmából. Az Emléktár Kiskunfélegyháza nevű közösségi oldalt
2017 október elején hoztam létre
Barna Pap Ferenc gyűjtőtársam
és B támogatásával. Közösen gondozzuk az oldalt, de nagyon sok
segítséget kapunk többek között
Magyariné Katikától, akinek
nagy szerepe van abban, hogy a
taglétszám mostanra már meghaladja a 800 főt – mondta el Buknicz
István, aki ezúton is megköszöni
mindazoknak a közreműködését,
akik kezdeményezése mellé álltak.
Összeállításunkban a mintegy 300
darabos képeslapgyűjteményből
válogattunk.

Tóth Timea

Kiskunfélegyházáról, a leánynevelő intézetből küldött levél 1939-ben

XX. század eleje: Az első kenyérgyár. A mai Deák Ferenc utcában volt az épület
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A macskaköves 5-ös főút a 60-as évek elején

XX. század eleje: Főgimnázium, később Szent László Gimnázium, majd az 50-es évek közepétől
Móra Ferenc Gimnázium

A Tanítóképző új épületét 1904. november 12-én avatták fel,
tanítóképzőként az 50-es évek végéig működött

XX. század eleje: Az új vágóhíd és jéggyár
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XX. század eleje: A főutca a Szent István Templommal

A Ring-testvérek az 1910-es években nyitották vendéglőjüket a városközpontban.
Az 50-es években lett utódja a Rózsakert

XX. század eleje: A vonatra várva

XX. század eleje: Honvédlaktanya, vagy Öreglaktanya néven volt ismert, ma Rocktárként is üzemel
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ZÖLD OLDAL

Frissen metszett félegyházi platán

Metszés után, friss hajtásokkal

A „fiatal” platánsor

Volt…! Van… Milyen lesz? – Ligetes főutcánk, a Kossuth utca
1911-ben városi elődeink Erdélyből származó különleges, szép fehér törzsű platánfákkal és zöldjuharokkal kezdték el az addigra
igényes polgári épületekkel beépülő, a városházától a vasútállomásig húzódó széles közterülettel kialakított Kossuth utca
fásítását.
Ebben
a
Szegeden, a
nagy tiszai
árvíz utáni városi fásítás szolgálhatott példaként. Ezzel Félegyháza
több mint egy évtizeddel megelőzte a kecskeméti egységes utcafásításokat. Mindenképpen elmondható, hogy körültekintően, jó példát
keresve és példát mutatva jártak el
az erre elhívottak.
Az 1900-as évek második felében aztán a városbelső felé eső
útszakaszon lévő zöldjuharokat is
platánnal cserélték le, ebből adódóan az 1 km hosszú főutca fasorai nem egyöntetű állományúak,
sem korban, sem megjelenésben,
sem egészségi állapotban. Tulajdonképpen ez jelenti a kezelés
nehézségét, hiszen a vasútállomás
és a Fadrusz János utca között
mára több, mint 100 éves, egységes, de romló egészségi állapotú,
ugyanakkor egyedi megjelenésével
Félegyháza „arcát” jelentő platán-

fa sorok találhatóak, ugyanakkor a
Fadrusz János utca és a városháza között fiatal, illetve középkorú,
nagyon vegyes megjelenésű, sokkal kevésbé karakteres és értékes
platánok alkotnak utcafásítást.
A folyamatos pótlással később
betelepített platánok koronája a
gyakran nem elégséges fény miatt,
bizony alaktalanná deformálódott,
a törzsük a fény felé törekedve elhajlott, vékony kis görbe fákká váltak. Együtt még látványos tömeget
adnak, de egyes fákon bizony már
alig található korona. Mégis: a zöld
lombok között alagútként húzódó
ligetes főutca megkapó látványt
nyújt. A sűrű faállomány jelentős
lombtömegével ma is elragadó,
bár az egyes faegyedek bizony helyenként nagyon leromlott egészségi állapotúak és megjelenésűek,
mind az idős, mind a fiatalabb
korú állományban.
A platán hosszú életű, hatalmas, 30-40 m-es koronát nevelő,

Metszik a gömbkőriseket
Március 12-én, hétfőn elkezdődik a Bercsényi utca gömbkőris fáinak
a metszése. Kérik az ott parkoló gépjármű-tulajdonosokat, hogy a
munkákat segítve ezen a napon ne parkoljanak az ott található útszéli, párhuzamos leállású parkolókban. A munka legfeljebb egy-két
napig fog tartani.

a vízben gazdag talajokat kedvelő
fényigényes fafaj. Ez utóbbi volt
az oka annak, hogy a 20. század
első felében elkezdték metszeni
a sűrűn telepített fákat, amikor
is végigfertőzték azokat. Ennek
a gnomóniás fertőzésnek a következménye az idős fák törzsén
kialakult – hatalmas daganatok
formájában jelentkező – elváltozások. Ez sajnos nem szép látvány,
bár a fák együtt élnek vele és tulajdonképpen egészségi állapotukat sem befolyásolják. A korosodó
fák a környezeti adottságok hatására kerültek fokozatosan romló
állapotba. Ezt nemcsak a számos
helyen kialakult kisebb-nagyobb
odúk, hanem a száradó, ritkuló
lombkorona is mutatja.
El kell gondolkoznunk rajta, hogy
a platánfák milyen jövőjével számolhatunk, tovább tudjuk-e adni
őket a következő generációknak.
Mint tudjuk, a természeti értékeinket nem egyszerűen csak örököljük
az ősöktől, hanem egyben kölcsön
kapjuk az utódoktól. Őszintén el
kell mondani, hogy próbálkozunk,
keressük a jó megoldást. A platán
jól bírja a drasztikus, egyedenként
más és más eredményt adó ún.
„kopasz fejre történő metszést”,
amivel új, életerős korona képzésére késztetjük a fát.
Korábban, 17-18 éve az idős állományon már történt egy egységes, vázágakig történő csonkolás,
amelynek eredményeként új erős
hajtásrendszer képződött, amiből
mára már megint ritkulásnak induló korona képződött.
Ezzel a módszerrel a fiatalabb,
de egészséges koronával nem
rendelkező fák is megújíthatók.

Sajnos az így megmetszett fák
látványa néhány évig nem mondható
szépnek – és ez bizony hátrány.
Hátrány az is, hogy ez a beavatkozás
hosszú
távon,
rendszeresen
végezve, mégiscsak gyengíti a fát.
Párizs híres kockára metszett
platánjai azért azt bizonyítják, hogy
a fafaj nagy „túlélő”. A drasztikus
metszésnek azonban van egy
nagy előnye is: vele egy időben
kiszedhetők a fasor nagyon rossz
állapotú egyedei és pótolhatók
fiatal fával, mivel a metszés
nyomán elegendő fényhez jutnak
a facsemeték. A betelepített kis
fák koronája természetesen sokkal
alacsonyabban lesz, mint az idősebb,
csonkolt társaiké, azonban ez
idővel, az évek során rendszeresen
végzett alakító metszéssel finoman
összeigazítható. A rossz állapotú
fák cseréjére, új fák pótlására
más módszert – a teljes szakaszú
fakivágás kivételével – nem találtunk.
A Zöld város felújítás keretében
tervezzük elvégezni a Kossuth utca
tarthatatlanul károsodott, pusztuló,
alaktalanná vált faegyedeinek
eltávolítását, a megmaradó többi fa
metszését, odúkezelését, tápanyag
utánpótlását és ahol lehetséges
fiatal csemeték telepítését.
Reményeink szerint így, bár a
fák folyamatos odafigyelést, metszést, rendszeres koronaigazítást
fognak igényelni, de még egy időre
megtarthatók maradnak. A hosszú
távú cél, hogy kisebb szakaszonkénti cserével az idős állományból
leszaporított egyedekkel pótolva a
Kossuth utca egységes fehértörzsű faállománnyal újuljon meg.
Nagy Ágnes
városi főkertész
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Regionális szinten is kuriózum lesz
Félegyháza megújuló városmagja
Számos alkalommal foglalkoztunk már a Félegyházi Közlöny hasábjain a Zöld város projekttel, többször írtunk az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztés részleteiről is. A mintegy 2
milliárd forint összértékű beruházás azonban olyan meghatározó
jelentőségű Félegyháza jövője szempontjából, és oly mértékben
hatást gyakorol a leendő városképre, hogy úgy érezzük: minden
információ, apró részlet fontos és közérdeklődésre tarthat számot
a témában. Most induló sorozatunkban ennek összefoglalására
teszünk kísérletet Nemcsok Márton projektfelelős, a tervezést
végző, Az Év Tájépítésze 2017 szavazáson közönségdíjas Pagony
Táj- és Kertépítész Iroda félegyházi származású tájépítésze segítségével, aki szerint a végeredmény regionális szinten is kuriózumszámba menő városmaggal ajándékozza meg Kiskunfélegyházát.
A teljes beruházásból ezúttal a Kossuth utcát érintő fejlesztéseket
emeljük ki, különös tekintettel a platánsor megmentésére irányuló törekvésekre.
– A félegyházi főutca, a vasútállomás felé tölcsérként szélesedő és
kinyíló Kossuth Lajos utca északkeleti részen, a városházából a
Batthyány utcáig terjedő szakaszon
folyamatosan fejlesztett az önkormányzat az elmúlt években. Ez a
fejlesztéssorozat folytatódik most
az utca déli oldalán, egészen az Attila utcáig a Zöld város projekt keretében, amely során az ötös úttól
az Attila utcáig terjedő szakaszon
egyidejűleg megújulnak az utca
zöld és burkolt felületei. Ez a meglévő fák „személyre szabott” egészségügyi kezelése mellett magában
foglalja mintegy 120 ezer új növény:
fák, cserjék és évelő növények kiültetését is – tudtuk meg, ahogy azt
is, hogy az átfogó megújulás kapcsán elérhető közelségbe kerül az a
régi félegyházi álom is, miszerint a
Kossuth utca egyfajta sétáló utcaként működjön.
A főutca és a főtér egységének
a jelenleginél szorosabbra fűzését
szolgálják majd a Szent János tér
északi csúcsán megvalósuló építési
munkák is. Teljesen új burkolat épül,
miközben a becsatlakozó utcákat a
gyalogos burkolatok szintjébe emelik egy alapvetően sík gyalogos felületet létrehozva. A Szent István
Templom előtti szakaszon módosul
a déli oldal gyalogos felületének
nyomvonala, és a járdát az itteni
két platánsor közé vezetik. Itt kap
helyet egy vendéglátóhelyekkel, külső teraszokkal szegélyezett találkozási pont. A tervezők igyekeztek úgy
kialakítani a felújítást követő főutca
tereit, hogy az egész főutca vezérgondolata a közösség és a találkozási lehetőség legyen.
– A tervezési munkák célja mindvégig az volt, hogy létre tudjon jönni

egy színes, lendületes tér, benne
kisebb, nyugodt teresedésekkel,
ahol az emberek szívesen időznek.
A Zöld város projekt legfőbb értékei közé sorolható a korábban már
megújult részletek harmonikus
egységbe fűzése a korábban már
felújított parkok arculatával. Ez a
törekvés hatja át többek között a
növény- és anyaghasználatot is, egy
jellegzetesen félegyházi arculatot
megfogalmazva.
A projekt kiemelt figyelmet fordít
a Kossuth utca fő értékére, az európai szinten is különlegesnek számító platánsorra. Megtudtuk, hogy
a fejlesztés teljes területén egyed
szinten mérték fel valamennyi fát, s
a felállított „diagnózis” függvényében „személyre szabott” kezelési
ajánlást dolgoztak ki az egyedekre.
Ezek a terápiás beavatkozások a
kiviteli terv szerves részét alkotják.
– Sokat foglalkoztunk a fákkal a
teljes projekt területen. A félegyházi helyi védettséget élvező platánfasor
rendkívül
különleges
több okból is. Legalább
kétfajta platánt vonultat
fel. Az első platánnal fásított szakasz a Kossuth
utcán a vasútállomás
és a Dankó Pista utca
közötti szakasz volt,
amely fáit 1905-ben ültették. Az ide telepített
egyedek különlegessége
a fajtabélyegük, miszerint
elefántcsontszín
törzset nevelnek, és ez
a platánok esetében
meglehetősen ritka. A
fehér törzs egyébként
oly mértékben kuriózumnak számít, hogy

egy holland faiskola tervezi a leszaporítását, ami után jó eséllyel a
„félegyházi” nevet viseli majd a fajta
– árulta el a projektfelelős.
A Dankó Pista utca és az 5-ös út
közötti szakaszon eleinte zöldjuharok volta ültetve, azonban ezeket
1920-tól kezdődően több ütemben
folyamatosan kezdték el leváltani,
hagyományos hibrid platánra. A
Kossuth utca platánfái 1990 óta helyi védettséget élvező természetvédelmi értéknek minősülnek, ugyanakkor örökségvédelmi értékük is
jelentős. Megtudtuk azt is, hogy a
tervezett növényegészségügyi kezelés eredményeként újból lesz
egy egységes fasor Félegyházán,
amelynek várható élettartalma –
köszönhetően az egészségügyi kezelésnek – megnövelhető. Ugyanakkor az állomány cseréjét ezzel csak
elodázni lehet, kikerülni nem. Nagyon komoly munka folyik annak érdekében, hogy az elöregedett állomány megújítására egy hosszú távú
facsereprogramot dolgozzanak ki.
Egy holland és egy magyarországi
faiskola, valamint a város együttműködésével azt szeretnék elérni,
hogy 15-20 év alatt megújulhasson
a teljes fasor. A legradikálisabb változás egyelőre a Szent János tér és
a Mártírok utca közötti szakaszon
lesz, ahol – mintegy kísérleti jelleggel – összesen hét darab fát fiatal,
fehér törzsű platánokra cserélnek
le. Az elültetendő fák legalább 5
méteresen érkeznek.
– Mindenképpen az örökségvédelmi szempontból igen értékes fehér törzsű platánt szánjuk továbbra

is uralkodó fajnak, arculatteremtőnek a Kossuth utcán – szögezte le a
projektfelelős.
A fasor nagyon árnyékos közegéhez alkalmazkodva nagyrészt évelő,
vegyes virágágyások lesznek a városban, egységesen megújulnak az
utcabútorok, a Kossuth utca déli
oldalán a régi alumínium kandelábereket az északi oldalon lévőkkel
megegyező típusúakra cserélik.
– A projekt tervezésében 35-40
tervező dolgozott, és rendkívül sok
szakági érdekességet oldottunk
meg. Sok helyen új lesz a közvilágítás, ki lesz cserélve az elektromos
hálózat, építünk egy hatalmas öntözőrendszert egy 160 köbméteres
ciszternával (ezekről majd külön
cikkben írunk – a Szerk.). Amit
viszont nagyon fontos látni, hogy
nem egy új arculatot akartunk tervezni Félegyházának, hanem a városban lévő, jellegzetes részleteket
úgy összerendezni, hogy egy egységes félegyházi látványvilág álljon
össze. A meglévő, már korábban
felújított parkok, utcák, terek, és
egyéb arculati elemek figyelembevételével, azok jellegzetességeinek tudatában határozzuk meg az
esetleges funkcióáthelyezéseket,
és az egészet igényes zöldfelületek foglalják keretbe. A Zöld város
projektnek köszönhetően a felújítási munkálatok befejezésével Kiskunfélegyháza egy regionális szinten is különleges városközpontot
nyer, amely esélyt kínál a városnak, hogy látványban is felnőjön a
nagy megyei riválisokhoz.

Tóth Timea
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KÖRKÉRDÉS: Fontosnak tartja-e a platánsor megőrzését?
A félegyházi városkép fontos részét képezi a ligetes főutca, a
platánsor. A Zöld város program keretében gondot fordítanak a
beteg fák ápolására, élettartalmuk növelésére. Az itt élők szerint a platánsor megőrzése szükséges, nemcsak a jelen, hanem
az utókor számára is.
tánfa is beteg, bízom benne, hogy
gondoskodnak az utánpótlásról.
Az öreg fák helyére remélem, újakat telepítenek. Híve lennék annak
is, hogy az egész Kossuth utca
forgalommentessé váljon, de már
annak is örülni fogok, ha zöldebb,
élhetőbb lesz a központ.

Pogány Lászlóné (69): – Fontosnak tartom, hogy a Zöld város
program keretében megújul a központ, a város összképéhez hozzátartozik a platánsor, ahogy a dal is
mondja: „félegyházi utca ligetes,
ligetes”. Tudom, hogy több pla-

Takács Erzsébet (34): – Örülök annak, hogy megmarad a platánsor, emellett a központ megújulását is lényegesnek tartom.
A járdák rossz állapotúak, szebb
környezetben a platánsor is jobban mutat. Elég kényes fafajtáról
beszélünk, mindenképpen szükséges a gondozásuk, megóvásuk.

Kossuth utca, nehezebb észrevenni autóból a gyalogosokat. Híve
vagyok annak, hogy minél több
zöldterület legyen a városban, és
hogy megőrizzék a platánsort a
következő generációnak.
Kis Kálmánné (73): – A Kossuth utca legszebb része a platánsor. Annak idején, amikor a vezetékes gázt kiépítették, szó volt
róla, hogy kivágják, de szerencsére ez nem történt meg. Ráköltést
és gondozást igényel, az öreg fákat pótolni kell.

Tóth Levente (45): – Szeretem
a platánsort, bár a közlekedés
szempontjából annak is örülnék,
ha a főutcán előbb felkapcsolnák a
közvilágítást. Meglátásom szerint
a magas, nagy fák miatt sötétebb a

Hirdetés

Generali képviseleti pont nyílt Kiskunfélegyházán
Az ország egyik legkiterjedtebb
tanácsadói és képviseleti hálózatának bővítésével Kiskunfélegyháza lakói mostantól még
könnyebben tájékozódhatnak a
személyre szabott igényeket kielégítő biztosítási és megtakarítási lehetőségekről, a Generali
Biztosító ugyanis megnyitotta
legújabb képviseletét a településen. A társaság célja, hogy az
ország valamennyi járásában jelen legyen, hiszen a cég filozófiája szerint a személyes tanácsadást semmi sem pótolhatja. A
február 21-ei átadóünnepségen
jelen volt Balla László és Rosta
Ferenc alpolgármester is.
A Generali Biztosító szerint a
minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében a személyes kapcsolattartás nem helyettesíthető, hiszen
a termékek, szolgáltatások és
az összetett, személyre szabható biztosítási megoldások alapos
megértéséhez szükség lehet a felkészült tanácsadók segítségére.
Amit a Generali kutatása szerint
valóban igényelnek az ügyfelek:
bár a relatív többség (~50%) a tájékozódáshoz igénybe venne online

felületeket, szerződését mindenképpen személyesen kötné meg,
míg ötödük mindent személyesen
intézne.
A biztosítótársaság számára tehát kiemelten fontos, hogy közvetlen jelenlétének köszönhetően, piacait megismerve az ország minél
több településén a helyi igényeknek
megfelelő biztosítási szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel az ott élő
embereket és a helyi intézményeket fenyegető kockázatokat kezelje és csökkentse. A Generali több
mint 3100 településen biztosítja
ügyfeleit; több mint 250 képviseleti
pontból álló értékesítési hálózatá-

nak további bővítése és minőségi
fejlesztése pedig egyértelmű prioritás a cég számára 2018-ban.
A legújabb képviseleti pont segítségével a Generali Biztosító
még inkább része lehet a település életének. A Generali Biztosító
fontosnak tartja a helyi igények és
élethelyzetek megismerését, hogy
ezekre személyre szabott megoldásokat tudjon ajánlani.
Mintegy 3600 vagyonbiztosítást
nyújt a településen és környékén.
Az elmúlt időszakban 623 kárbiztosítási összeget, több mint
55 millió forintot fizettek ki. Több
mint 2400 gépjárművet is biztosít

a Generali a térségben: 2016-ban
kgfb és casco keretében több mint
27 millió forintot térített a biztosító. A Generali körülbelül 1500
életbiztosítást nyújt a környék lakosainak. E biztosítások körében
57 esetben összesen mintegy 5
millió forintot térített.
Az új képviseleti pont adatai:
Képviseletvezető:
Némethné Faragó Erika
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos utca 17-19.
Elérhetőségek:
nemethne.farago.erika@generalimail.hu,
+36 30 325-4988
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Oltalmazó kezek-díj a hála jeleként

Színvonalas est keretében, február 23-án adtak át öt kórházi
szakdolgozónak kitüntető díjakat a művelődési központ dísztermében. Mint ahogyan korábbi cikkünkben már írtuk, az “Oltalmazó kezek”-díjat azon szakdolgozók kapják, akik áldozatos
munkájukkal beteg emberek kórházi napjait könnyítik meg. A
jótékonysági est keretében megrendezett díjátadón egy egészségügyben méltán elismert kimagasló egyéniség, Semmelweis
Ignác munkásságát bemutató színdarabot is előadtak, amely az
eszmei értékekein túl a belépőjegyekből befolyt összeg felajánlásával a kórház alapítványát támogatta.
A művelődési központ lépcsőjén
felérő vendégeket korabeli öltözetben fityulás nővérek fogadták. Forró teát és pirulákat osztogattak,
s a színházterem bejárata előtt a
klóros kézfertőtlenítés lehetőségét
felkínálva már az előtérben ráhangolták a résztvevőket az est várható eseményére.
A megjelenteket Balla László
alpolgármester köszöntötte, aki kiemelte e kevés sikerrel kecsegtető
szakma fontosságát, és elhivatott
képviselőinek elismerő jutalmazását, akik tőlünk nyugatra többszörös bérért dolgozhatnának.
Ennek ellenére mégis sokan
vannak, akik oly sok éve kitartóan,
lelkiismeretesen, elhivatottsággal
végzik munkájukat. Nekik született ez a díj, s az „Egészségért

Közalapítvány a Kórházért” Alapítvány által kínált lehetőséggel
élve, adományozók révén, minden
évben szeretnék az „Oltalmazó
kezek”-díjat az arra érdemes szakdolgozóknak kiosztani.
– Ezzel példát szeretnénk állítani az adományozásra is, és inspirálni azokat, akik támogatásukkal
tudnak segíteni – mondta Csősziné Juhász Ildikó telephelyvezető
ápoló, hozzátéve, hogy az anyagi
támogatásokon túl többen természetbeni segítséggel járultak hozzá
az est lebonyolításához.
– Ez egy olyan hivatás, ahol a
siker melegen simogató, megható
alakban érkezik. Nálunk a sikerélmény nem abból áll, hogy megdicsérnek egy jól megírt ajánlatért,
vagy megveregetik a válladat egy

sikeres tárgyalás után, mert sok
pénzt kerestél a cég számára,
netalán hamarabb célba érsz másoknál. Itt a sikered egyedül az
emberek hálás tekintetéből, szavaiból mérhető, akiken segítettél, és
akik nem felejtenek el téged soha
– szólt a telephelyvezető ápoló a
szakdolgozókhoz.
A díjakat a kórház vezetése és
az alapítvány kuratóriumának tagjai, dr. Körtvélyessy András főigazgató-helyettes, dr. Perlaki Pál,
Paksi Tiborné gazdasági igazgatóhelyettes és Csősziné Juhász
Ildikó adták át. A díjazottak, Csáki Róbertné, Juhász Lászlóné,
Mohácsiné Nagy Erika, Szabó
Nikolett és Tóthné Kovács Anikó, akik egytől egyig példaértékű
elkötelezettjei a szakmának, egy
Dobos Zsuzsanna keramikus által készített szobrocska kíséretében kapták meg az elismeréseket.
Az elismerő díjak átadását követően egy Semmelweis Ignác munkásságát feldolgozó színdarabot
mutatott be az orgoványi Karakterek Színtársulat Szűts Tamás
félegyházi szobrászművész főszereplésével, amely annak ellenére,
hogy korabeli történetet dolgoz fel,

talán eszünkbe juttatja, hogy az
egészségügyi ellátás sokszor ma is
gazdasági érdekek miatti hiányosságokból terem problémákat.
A darab Semmelweis Ignácról,
az anyák megmentőjéről szól, aki
már akkor is az orvoslás sarkalatos
pontjával, a fertőzések elkerülésével küzdött. A főnővér spórolásából eredő feszültségek, a meg nem
értett, a kutatások miatt sokszor
mellőzött feleség hisztériája olyan
mezsgyére állította a kor lenyűgöző orvosát, amely által Semmelweis a fertőzésben sorra elveszített anyák és az elvárt társadalmi
szerep harcában sodródott.
A Gellért Imréné Etelka által
írt és rendezett dráma nem az ismert életrajzi elemeket hordozza,
sokkal inkább egy olyan keresztmetszetben mutatja be az anyák
megmentőjét, amelyben jól kifejeződnek azok a problémák, amelyekkel Semmelweis Ignác abban a
korban szembesült: az emberi hanyagsággal és meg nem értéssel.
A darab dr. Czabán Edit előadásával kiegészülve megdöbbentő
tényeket tárt fel a láthatatlan kór
kutatójának életéről, s halálának
tisztázatlan körülményeiről. K. G.
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Nem hunyt ki a Sirius fénye
Február 26-án véget ért egy korszak, ami huszonkét évig egy
kicsit mindannyiunk szívének ritmusa volt. Délelőtt tíz órakor
csend lett a frekvencián, s a Sirius Rádió az addig megszokott
formában megszűnt. S bár ezután is hallhatjuk majd az ismerős
műsorvezetők hangját, az utolsó reggeli műsor könnyet csalt a
szemünkbe.
Huszonkét év működés után, február 26-án elbúcsúztak a Sirius
rádió ismert műsorvezetői a hallgatóktól. Az utolsó reggeli műsor
nosztalgiázásra okot adó pillanatokat nyújtott, amelyben régi
ismerős hangok is megszólaltak,
együtt időzve el a rádió történetének szép emlékei között.
Az 1996 májusában – akkor még
csak csak nyolc órában – először
megszólaló rádiót Balogh György,
Gajdics Ottó, Hájas Sándor, Galambos Sándor és Bakos Aranka
alapították. A marketingért, és a
gazdasági működésért Bakos Lajos
volt a felelős, aki később, 2010-től
a rádió ügyvezető igazgatója lett.
Működésüket a Blaha Lujza téren,
a Fürdőszálló épületében kezdték,
majd a Klapka utcába, később a
volt Házipari Szövetkezet helyére,
majd pedig jelenlegi stúdiójukba,
az Attila utcába költözött a szer-

kesztőség. A Rádió 1 megjelenése
azonban gyökeres változást hozott
a vidéki rádió életében.
– A jelenlegi változásra gazdasági megfontolásból volt szükség
– mondta el Bakos Lajos ügyvezető
igazgató. Az elmúlt két évtized fejlődése nem volt hiábavaló, de ezt
tovább növelni már nem tudtuk.
Voltak nehezebb időszakok, amikor a működés gazdaságossága is
megkérdőjeleződött, ezért az utóbbi években a tulajdonosi kör részéről egyre inkább előtérbe helyeződött az eladás. Több szálon folytak
a tárgyalások, de december elején
már láttuk, hogy a Rádió 1 ajánlata lett a legkedvezőbb, számításba
véve, hogy a Sirius közszolgálati
szerepe megmaradhatott, biztosítva ezzel fennmaradásunkat. A
döntés végül a stáb véleményét és
a hosszú távú stratégiát figyelembe véve született meg, meghagyva

a dolgozókat a korábbi foglalkoztatásukban – tette hozzá Bakos
Lajos.
Az ügyvezető elmondta azt is,
hogy a Rádió 1 a sugárzást igen,
de a helyi műsorgyártást nem vette meg. Az a korábbi üzemeltetőtől, a Félegyházi Hírlap Kft.-től a
Sirius Média Kft.-hez került át a félegyházi és a majsai műsorgyártás
területén is. Megmaradtak a munkatársak, a szerkesztőség, az esz-

közök, és a jog a saját belátás és
elhatározás szerinti működtetésre.
– Négy óra ötven perc műsoridőnk maradt, amelyben zenei
műsor, helyi hírek, riportok, óránként programajánló, és reklámok
lesznek egy olyan felületen, amely
a Rádió 1 hallgatottságát élvezi. S
bár a reggeli műsorunktól valóban
el kellett búcsúzni, az ismert hangok továbbra is hallhatóak lesznek
a 91.1 Rádió1 – Siriusban.

Hirdetés

A béke egy mosollyal
kezdődik
A Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány az elmúlt év végén szervezett egy jótékonysági rendezvényt
a Rocktárban. Az összejövetel célja
az volt, hogy a bevételből egy vénaszkennert vásároljanak, amelyet
a félegyházi kórház gyermekosztályának ajánlanak fel. Sikeres volt az
akció, így a gyermekek és felnőttek
vérvételét is megkönnyítő műszert
február 26-án adta át Halasiné
Papp Anett, az alapítvány létrehozója dr. Fehérvári Istvánnak, a
gyermekorvosi szakrendelésen.
A műszer átadásakor Papp Anett
elmondta: – A vénaszkenneres gyűjtést az elmúlt évben nagyanyám
halálakor határoztam el. Megszerveztem a rendezvényt, amely volt

annyira népszerű, hogy a bevételekből és támogatásokból megvehettük
a műszert, és szeretettel adhatom
át a kórháznak. Végezetül még csak
annyit szeretnék mondani: Látod
mama, megcsináltam!
Dr. Fehérvári István örömmel
vette át az adományt. Kifejtette, hogy ez az eszköz jelentősen
megkönnyíti a csecsemők és kisgyermekek vérvételét, ugyanis a
vénaszkenner akár sötétben is láthatóvá teszi a láthatatlan ereket,
így pontosan célozhat az adott orvos, vagy nővérke. De a szkennerrel
segíteni tudják azoknak az idősebb
embereknek a kezelését is, akiknek
már gyengébb a vénájuk, ezzel elkerülhetők a fölösleges szurik.

Dr. Csonka Péter Kiskunfélegyháza
2. számú közjegyzője ezúton
értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy irodája
a Kossuth Lajos utca 6.
szám alá költözött.
A közjegyzői iroda telefonszáma
változatlan: 76/461-236
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Vízmegőrző talajművelés
Az éghajlat változásáról már nem csupán hallunk, de a saját
bőrünkön is megtapasztalhatjuk az utóbbi évek enyhe telei és
száraz nyarai kapcsán. A megváltozott körülmények, különösen
a csapadékhiányos forró nyarak kedvezőtlenül hatnak a szántóföldi növénytermesztésre, ahol a termésátlag nagyban csapadékfüggő. Mivel az időjárást megváltoztatni nem tudjuk, így
olyan technológiára van szükség, amely képes a talaj vízmegőrzését javítani.
A talajművelés nagymértékben
befolyásolja a kultúrák életfeltételeit, a Duna-Tisza közi
homoktalajokon pedig különös
hangsúlyt kap a vízmegőrző talajművelés. A Haleszi Gazdakör
rendezésében a gazdaköri esték
rendezvénysorozat vendégeként
február 15-én prof. dr. Birkás
Márta beszélt a szántóföldi kultúrákkal foglalkozó gazdáknak
a térségünket is érintő problémákról: az elporosodásról és a
tömörödésről.
Félegyháza környéke igen heterogén a talajfajtákat illetően,
előfordulását tekintve homok,
homokos vályogtalaj, erdőtalaj, a
város keleti oldalán pedig a Tisza
közelsége miatt öntéstalaj is előfordul, de a talajművelés során
gyakorta találkoznak a gazdák a
Duna vonulása során visszamaradt régi Duna meder hagyaté-

kával is. A Félegyháza környéki
termőterületek különlegessége,
hogy a talaj akár pár hektáros
táblán belül is változik. Míg a laposokban nagyon jó kötött rétitalaj van, a partosabb részek futóhomok-jellegűek, de a part másik
oldala akár kötött vályogtalaj is
lehet.
A talajművelés során a víz megőrzése mindig is fontos szempont
volt, de a klímaváltozás miatt ez
egyre nagyobb hangsúlyt kap. A
Duna-Tisza közén a víz megtartásán az élet múlik, ettől függ,
hogy a növény mivel tud majd
gazdálkodni.
Az éghajlat változása a téli csapadékot is befolyásolja, mely az
enyhe hőmérséklet miatt gyakrabban eső formájában érkezik. Hiányzik a hótakaró, mely segítene
a talajnedvesség megőrzésében,
ugyanakkor télen is számolni kell

a szél és a hőmérséklet hatására
bekövetkező vízveszteséggel.
Minél rögösebb a talaj, annál
nagyobb a párolgási felület. A
vízmegőrző talajművelés lényege
a párolgási felület csökkentése,
és a talajnedvesség megtartása.
A betakarítási munkákat követő
tarlóhántás elvégzése után a talaj lezárásával, hengerelésével a
párolgás csökkenthető.
A magyarországi gyakorlatban
a termőföldek akár hosszabb ideig is takarás nélkül vannak, itt
még nem terjedt el a talaj zöld
növényi vagy mulcs anyaggal való
takarása. Ebben nyújt segítséget
a zöldtrágyázás bevezetése, mely
ugyan költségesebb és munkásabb, de a trágyázás céljára termesztett növény – melyet zöld
állapotban a talajba szántanak
– szerves anyagban gazdagítja a
talajt.
Az extrém hőmérsékletek ellen
szecskázott mulccsal, vagy más
szármaradvánnyal, kalászosok
esetén a szecskázott szalmával
lehet védekezni. Ezek egyenes
tárcsalappal sekélyen bekeverve,
nem mélyen beforgatva, a talaj
felszínének hőmérsékletét és a
nap perzselő hatását csökkenti, s

a növényi szármaradványok szerves anyagokat juttatnak a talajba.
A nyári betakarításokat követően a termőterületről elhordott
szalma szerves trágyává alakulva gazdagítja a talajt, s megvédi a talaj felső rétegét a túlzott
felmelegedésétől. A legrosszabb,
ha a felbálázott szalmát erőművekbe adják, míg a talajfelszínt a
nap égeti, melyben így a talaj életéért felelős élőlények is elpusztulnak. A takart talaj és a szabadon hagyott talaj hőmérséklete
között akár 10-20 fok különbség
is lehet.
Az előadó kiemelte a gondos
gazda felelősségét a megfelelő
időben végzett talajművelések
tekintetében. Az optimális talajnedvesség megválasztása mellett végzett munkálatok és a talaj azonnali lezárása lényegesen
csökkenti a széndioxid és a víz
eltávozását a talajból.
A precíz, odafigyelő munka sokszor jobb eredményeket hoz, mint
a jó talajadottságú terület, vagy
a nagy géppark. Az időjárást, a
klímaváltozást nem tudjuk befolyásolni, viszont ami rajtunk múlik, azzal alkalmazkodni tudunk a
megváltozott körülményekhez.
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Nagyszabású fejlesztések a József Attila iskolában
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Kecskeméti Tankerületi Központ és az iskolavezetés kiváló együttműködésének köszönhetően a 2018-as esztendőben komoly fejlesztések valósulnak
meg a József Attila Általános Iskolában. A nyári szünetben 22 millió forintot költ az önkormányzat az épület lefolyórendszerének és
vizesblokkjainak a felújítására. Ezzel a tanulók és a dolgozók régi
álma valósul meg. Az új tanév kezdetére szeptembertől korszerű,
a mai kor követelményeit kielégítő higiénés és esztétikai körülmények közé érkezik majd vissza az iskola közössége.
Wolnerné Vidéki Szilvia intézményvezető azt is elmondta, hogy
az iskola udvarán lévő kistornaterem teljes körű felújítását is tervezi az intézmény, hiszen évtizedek
óta nem került sor a különálló
épületrész fejlesztésére. Nyílászárócserét, a falak újraszigetelését,
a világítás felújítását és festést
kívánnak megvalósítani. A térkőudvaron alkonykapcsolós világítóberendezéseket helyeznek el.
A platánfák környezetét termőfölddel, mulccsal töltik fel, s a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási
Intézmény segítségével padokat is
elhelyeznek a fák köré. Ez a környezet alkalmas lesz arra, hogy a
tanulók szabadidejükben az árnyas fák alatt beszélgethessenek,
de akár a szabadban megtartandó
tanórákra is.
Az iskola tantestülete elkötelezett a környezettudatos szemléletmód kialakításában, és folyamatos
a törekvésük arra, hogy megfelel-

jenek az ökoiskola cím elnyerésére
és viselésére.
A folyosókon és a zsibongókban
szelektív hulladékgyűjtőket helyeznek el, hogy már kisgyerekkortól
tudatosságra neveljék az iskola
tanulóit. Az áprilisban megvalósítandó „Fenntarthatósági Témahét”
keretein belül olyan érdekes programokat szerveznek a diákoknak,
amelyek a tudatos fogyasztóvá
válást, a környezetük iránt felelősséget vállaló szemléletmód kialakítását is segítik.
A tantestület számos tagja bekapcsolódott ebbe a programba.
A természet szépségeinek megismertetése, a szabadidő hasznos
eltöltése érdekében minden félévben szerveznek iskolai túrázást
hazánk egy-egy szép helyére. A
legközelebbi gyalogtúrájuk célállomása a Mátrában a Világos-hegy,
ahová április 14-én utaznak el.
A közösségformálás és az érzelmi nevelés terén is elindul-

tak egy közös úton, hiszen 2017
őszétől az iskola 10 osztálya kapcsolódott be a „Boldogságórák”
programba. A boldogság-program a pozitív pszichológia módszereinek beépítésével, tanórai
foglalkozásokba ágyazottan segíti a gyermekek érzelmi intelli-

genciájának fejlesztését, a sikeresebb felnőtté váláshoz vezető
út eszközeit megmutatva, tanítva
nekik.
A József Attila Általános Iskola
közösségének jelmondata:
„A sikerhez nem visz lift. A lépcsőt kell használni. Fokról, fokra.”

Lázadni mindig érdemes célért kell!
Návay Lajost 1919. április 29-én, a Tanácsköztársaság idején
gyilkolták meg a kiskunfélegyházi pályaudvaron Návay Ivánnal
és Szentes főjegyzőjével, Kiss Bélával együtt. A tiszteletükre
állított emlékművet 2014-ben emelte a város. A félegyháziak a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján minden évben az emlékmű előtt emlékeznek meg az áldozatokról. A február 23-ai
megemlékezésen Balla László alpolgármester mondott beszédet, majd a Constantinum Színjátszó Köre idézte a korszak rémséges hangulatát. A koszorúk és mécsesek elhelyezése előtt
Kollár László képviselő mutatta be az emlékmű körül kialakított
tárlat alkotójának, Görgényi István képeit, munkásságát.
Az emléknap rendezvényén Balla
László a kommunista diktatúra
éveiről, mint a félelem és terror
időszakáról beszélt. – A terror
bármikor, bárkire lesújthatott.
Senki nem érezhette magát biztonságban. A kommunista diktatúra évtizedeiben százezres
nagyságrendű tömeg disszidált
Magyarországról külföldre. Később is folytatódott a másként
gondolkodók elnémítása. Családok, sőt egész generációk rokkantak bele a kommunista diktatúra

elnyomásába. A kommunizmus
túlélőire és utódaikra negyven
éven keresztül rákényszerítették
az elhallgatást, a befelé fordulást.
De ma emlékeznünk kell. Emlékezzünk mindazokra, akiket üldöztek,
megaláztak,
megfélemlítettek,
akiket elhallgattak. Emlékezzünk,
hajtsunk fejet a kommunista diktatúra áldozatai előtt – fogalmazott az alpolgármester. Beszédét
a Constantinum Színjátszó Körének produkciója, és Tóth Csaba
ünnepi megemlékezése követte.

Az emlékezésen kiállított Görgényi István alkotta képekről és
alkotójukról Kollár László képviselő beszélt. A festőművész a
forradalom leverése után titokban készítette több száz művét

'56-os emlékei alapján, amelyeket
háza pincéjében rejtett el, és még
a családjának sem mutatta meg
őket. A megemlékezés után a Petőfi Sándor Városi Könyvtár előtt
állították fel a képeket.
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Gölleszesek a ki mit tudon Az óvodások úszásoktatására vállalkoztak

Kiskunfélegyházán a Göllesz
Viktor Óvoda, Általános iskola
volt a házigazdája a gyógypedagógiai módszertani intézmények
területi ki mit tud versenyének
a Móra Ferenc Művelődési Központban. A megmérettetésre
Bács-Kiskun, Békés, és Csongrád megye 16 városából mintegy
250 gyermek és felkészítő tanárai érkeztek, hogy szívmelengető produkciókkal hozzák nehéz

helyzetbe a sorrendet eldönteni
kényszerülő zsűrit.
A rendezvény kezdetekor a tankerület igazgatója, Zsámboki
Anna és Kerekesné Csikós Gabriella intézményvezető köszöntötte a megjelenteket. A gyerekek
mese, vers, ének-zene, tánc, dráma
és báb kategóriában versengtek
a helyezésekért, amelynek tétje a
március 27-ei országos döntőbe
jutás volt.

Az óvodások úszástanítására kezdődött program február
21-én, a Félegyházi Termál és
Parkfürdőben. A Jogging Plus
Szuperinfó Futóklub úszó szakosztálya elindította az ovis
úszásoktatást, amely a félegyházi önkormányzat támogatását
is élvezi. Ez azt jelenti, hogy a
gyerekeknek, illetve szüleiknek
alkalmanként mindössze 150
forintba kerül az uszoda használata, miközben az úszóedzők
segítségével megbarátkoznak
a vízzel, megtanulják a legfontosabb úszásnemeket. Ennek
birtokában pedig már a nyár
folyamán is biztonságosabban
nyaralhatnak a vízpartokon, a
legtehetségesebbek pedig a helyi egyesületekben is kipróbálhatják képességeiket.
A program elindításakor Balla

László alpolgármester elmondta,
hogy végre megvalósul egy olyan
kezdeményezés, amely a félegyházi úszó- és vízilabda egyesület
utánpótlás-neveléséhez is hozzájárulhat. Ami ennél is fontosabb,
hogy a gyerekek megbarátkoznak
a vízzel, megtanulnak úszni. Az
önkormányzat ezt a munkát azzal
tudja segíteni, hogy az uszodában
rendszeres időpontot biztosít az
oktatásra, és mindezért minimális költségtérítést kér.
Németh László, a sportegyesület vezetője azt hangsúlyozta,
hogy az a céljuk, hogy minden
óvodás úgy kezdje meg iskolai tanulmányait, hogy már tud úszni.
Ennek érdekében – elsősorban
a nagycsoportosoknak – hetente
szerdán és csütörtökön tartanak
foglalkozásokat felkészült oktatókkal, edzőkkel.

Olvastak reggeltől
estig
Kiskunfélegyháza kilenc esztendővel ezelőtt Gulyás László
vándormuzsikus kezdeményezésére csatlakozott a szépirodalmi ünnephez, a Wass Albert
felolvasómaratonhoz. Az erdélyi
író születésének 110., halálának
20. évfordulóján, február 24-én,
a városi könyvtárban reggeltől
estig a középiskolák tanulói, a

nyugdíjasklubok tagjai idézték
Wass Albert, Reményik Sándor, Tamási Áron, Sütő András és más erdélyi magyar írók,
költők műveit. Zárásként Meister Éva színművésznő adott
műsort. A felolvasó közösségek
délután helyezték el koszorúikat
Wass Albert emléktáblájánál, a
könyvtár udvarában.

Országos fodrászverseny
a Kossuthban
Országos fodrásztanuló versenyt
rendez a Kiskunhalasi Szakképzési
Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth
Lajos Szakképző Iskolája és Kollé-

giuma március 25-én, vasárnap
8.30 és 16 óra között az iskola tornatermében. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

KÉSŐBB LESZ A VÁSÁR
Elmarad a március 11-i kiskunfélegyházi vásár a kialakult belvízhelyzet miatt. Az eseményt március 25-én, vasárnap tartják meg.


Kiskunfélegyházi Piac- és Vásárfelügyelet

A csomagolás mesterei
Második alkalommal hirdette meg a Kiskunfélegyházi
Kossuth Lajos szakképző
iskola az országos díjcsomagoló versenyt. Idén, a városi
sportcsarnokban megrendezett megmérettetésen 32
képző intézmény 49 csapata
vett részt március 2-án. A
szervezők szerint fontos ez
az esemény azért, mert a kereskedő tanulóknak megmutatja, hogy a szépen csomagolt portéka kelendőbb. Ezen
a találkozón megismerkedhettek egymás munkájával,
az új csomagolóanyagokkal
és technikákkal is.
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Amiről a megsárgult lapok mesélnek
A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesület idén
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A jeles esemény alkalmából az egyesület vezetősége úgy döntött, hogy egy rendezvénysorozattal mutatja be a különböző területeken tevékenykedő alkotó tagjait és munkásságukat. A sorozat nyitó előadását
február 22-én tartották a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban,
ahol Bánkiné dr. Molnár Erzsébet levéltáros, nyugalmazott múzeumigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Jászkunság elkötelezett kutatója tudományos működését ismertette
– beszélgetésbe ágyazva – Kőfalviné Ónodi Márta levéltáros.
A Jászkun Hármaskerület közigazgatásával,
autonómiájával,
jogszokásaival és életmódjával
foglalkozó Bánkiné dr. Molnár Erzsébet – akit ismerősei és tisztelői
második keresztnevén, Arankának
szólítanak – szellemi alkotó- és kutatómunkásságának megjelenési
formája, eredménye széleskörű és
sokrétű. 1967-ben, a Debrecenben
szerzett friss diplomájával zsebében került Kiskunfélegyházára.
Hét évig dolgozott a művelődési
házban, miközben családot alapított. 1974-ben lett a helyi levéltár
vezetője, ahol a történeti kutatás
módszertanát megismerve megszerette a levéltári poros, sárgult
iratokat, vagy inkább az azokból kibontakozó történeteket. 1979-ben
levéltárosi diplomát, művelődéstörténeti kutatásainak összegzésével pedig egyetemi doktori címet
szerzett.
A levéltári anyag rendezése közben több kuriózumra talált, az első
ilyen volt az addig ismeretlen, s
mai tudásunk szerint a legkorábbi
lajstrom Félegyháza újratelepítőinek névsorával, 1744-ből. Második
érdekes és értékes lelete volt az
a számadás, amelynek segítségével, okmányokkal bizonyította
az addig csak legendai homályba vesző sejtést, hogy Kossuth

Lajos valóban járt Félegyházán.
Jegyzőkönyvi adatok nem szóltak
erről, de az előfogatok nyilvántartása és a vendégfogadós számlája
ékesen tanúsította a látogatás tényét. Időközben egy nagyszabású
helytörténeti kiadvány elkészítésében is közreműködött, ő írta a
késő feudalizmusról szóló részt
az Olvasókönyv Kiskunfélegyháza
történetéhez című műben. Később
– immár múzeumigazgatói pozícióban – szerkesztőként ő fogta
össze a Kiskunfélegyháza helyismereti könyve című pedagógiai
segédkönyv munkálatait.
A levéltári rendezésből nőtt ki
két sorozatindító önálló kötete, A
Jászkun Kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745-1848
– Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza
feudális kori levéltára (Levéltári
füzetek I.) és a Bács-Kiskun megyei Levéltár kiskun kerületi fondjai 1848-1876 (Segédletek I.) címmel. 1994-ben A Jászkun Kerület
közigazgatása 1745-1876 című
művével kandidátusi fokozatot
szerzett. Az 1996-ban magyar és
német nyelven megjelent a Polgárok Kiskunfélegyházán 1890-1913
című művében feltárul a századfordulón bekövetkezett lendületes
városfejlődés és a polgári életmód
a félegyházi Hoffer-család generá-

Jubileumi
kiállítás
Kiállítással emlékeztek meg a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesület megalakulásának 30. évfordulójára a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, március
2-án. A tárlat bemutatja azt a lelkes és sokoldalú munkát,
amelyet az egyesület a város kulturális életének sokszínűségéért, az értékek megőrzéséért végzett. A rendezvényen megemlékeztek az alapító tagokról is, köztük Fekete
Pálról, a város rendszerváltás utáni első országgyűlési
képviselőjéről. Az egyesület tagjait és vendégeiket Rosta
Ferenc alpolgármester köszöntötte. A kiállításmegnyitón
közreműködött Fekete Zoltán gimnáziumi tanár.

ciókon átívelő története mentén. A
kötet alapjául egy töredezett, rongyos füzetecske szolgált, amiről
később derült ki, hogy valójában
recepteket is tartalmazó háztartási napló. E könyv előzményének tekinthető a Redemptusok című mű,
amely Félegyháza gazdaságát és
életmódját mutatja be a redempció
első századában. A népdalokkal is
fűszerezett Betyárok a Kiskunságban című könyvében, amelyben a
félegyházi börtönben raboskodó
hajdani betyárok sorsát elevenítette fel, szintén tetten érhető a néprajzos érdeklődés.
A Kiskun Múzeum Baráti Körének 1997. évi megszervezésével
létrehozott egy agilis civil támogatói csapatot, amelynek segítségével, és Aranka szerkesztői
munkájának köszönhetően sorra
jelentek meg a Bibliotheca Cuma-

nica-sorozatban az addig hiánypótlónak számító helytörténeti,
irodalmi, néprajzi tanulmányok.
Az általa alapított és szerkesztett
Múzeumőr című folyóirat először a
Baráti Kör hírleveleként indult, azután a megyei múzeumi szervezet
negyedéves folyóiratává nőtte ki
magát.
Saját családi indíttatása miatt
dolgozta fel a tószegi fazekasság
történetét. Az egyetemi segédkönyvnek készült népszerű munkája, a Kunok Magyarországon két
kiadást is megélt. 2005-ben ért el
Aranka a szakma csúcsára, ebben
az évben szerezte meg az értekezéssel elnyerhető legmagasabb tudományos rangot, a jászkun autonómiáról írt munkájával a Magyar
Tudományos Akadémia doktora
lett.
Bár 2007-ben nyugdíjba vonult,
nem távolodott el a szakmától, a
tudományos kutatástól. A múzeumi források kiadására létrehozta
a Monumenta Muzeologica című
könyvsorozatot, amelynek első
kötetében publikálta a Kiskun
Múzeum őrizetében lévő, magyar
és román lakosságú Kővár-vidék
nemesi összeírására vonatkozó
dokumentum elemzését. 2012ben és 2016-ban megjelent kötetei az emberközeli történelemmel,
a jogszokásokkal, a népélettel
foglalkoznak.
Több évtizedes munkásságát
számos városi, megyei és országos
kitüntetéssel ismerték el, birtokosa többek között a Kiskunfélegyházáért és a Jászságért-díjaknak,
valamint a Móra Ferencről, Holló
Lászlóról és Bél Mátyásról elnevezett díjaknak.

Kőfalviné Ónodi Márta
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Dallal csalogatják
a tavaszt
Hideg és havas is volt a tavasz kezdete. Éppen ezért jól jött a zenekedvelőknek, hogy a Zenebarátok Kórusa lélekmelegítő tavaszváró hangversenyre hívta a félegyháziakat. És, hogy tavaszváró fohászkodásuk
meghallgattassék, vendégül hívták szentesi dalos társaikat, a Bárdos
Lajos Vegyeskart is. A két kórus március 3-án adott közös hangversenyt
a Batthyány Lajos Általános Iskola aulájában.
Kívül a zord idő nem enyhült meg rögtön, de a közönség meleg szívvel távozott a hangversenyről. Nem véletlenül, hiszen a Zenebarátok
Kórusa Mozart, Haydn és Purcell, valamint karmesterük, Szatmári Imre szerzeményeivel ajándékozta meg őket, többek között vidám
bordalokkal.
A Szentesi Bárdos Lajos Vegyeskar Nagy János vezényletével, népdalokkal és kórusművekkel csalogatta a tavaszi napsugarakat.

A két kórus, hogy hangsúlyosabb legyen óhajuk, miszerint a rügyfakasztó tavasznak már érkeznie kell, végezetül a Friderici Baráti Kör és
Szatmári Imre A poharat emeld! című műveit énekelték.

Aranybusz
Kiskunfélegyházára
érkezett február 22-én az
„Arany-busz”. Arany János
születésének 200. évfordulójára a Petőfi Irodalmi Múzeum anyagából állítottak
össze interaktív vándorkiállítást. A buszt délelőtt az
általános és középiskolás
csoportok látogatták, délután pedig az érdeklődő
félegyháziak.

Petőfi nevét viselik A város festőművészére
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, az Országos Petőfi Társaság valamint a Szent Benedek
középiskola országos találkozóra
hívta a Petőfi nevét viselő iskolák
képviselőit, tanulóit. A Petőfi Emlékév keretében megrendezett találkozót március 1-jén a városháza
dísztermében nyitották meg ünnepélyes keretek között. A vendége-

ket Rosta Ferenc alpolgármester
és Rokolya Csaba igazgató köszöntötte, majd dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész
tartott előadást. A háromnapos
találkozó résztvevői a megnyitót
követően mécsesekkel a kezükben a költő szobrához vonultak,
ahol elhelyezték koszorúikat és az
emlékszalagokat.

emlékeztek

Holló László Munkácsy-díjas
festőművészre, a város díszpolgárára emlékeztek Kiskunfélegyházán, március 6-án,
születésének 131. évfordulóján.

A művész Petőfi-téri szobránál
Rátkai Zsuzsanna, a Holló
László Képzőművész Kör nevében idézte meg a Kossuth-díjas
festő emlékét.
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Kollár László, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje
Kollár László a Jobbik 4. számú választókerületének képviselőjelöltje három gyermekes családapa, feleségével – akit sokan ismerhetnek a helyi takarékszövetkezeti fiókból – huszonhét éve él
házasságban. 1985-ben végzett a PG-ben, 15 éve munka- és tűzvédelmi tanácsadóként több környékbeli vállalkozásnak, intézménynek nyújt szolgáltatást. 2008-ban részt vett a Jobbik helyi szervezetének megalakításában, 2010 óta képviselő. A Jobbik országgyűlési
választásra vonatkozó elképzeléseit lapunkkal is megosztja.
– Miért érdemes a Jobbik jelöltjére szavazni?
– A Jobbik ma a legnagyobb
ellenzéki erő, melyet a közvélemény-kutatások is megerősítenek.
Ahogyan 2010-ben és 2014-ben
nem volt egyetlen pártnak sem komoly programja rajtunk kívül, úgy
ez a jelen választáskor is így van.
Választási és kormányprogramunk
részletesen tartalmazza mindazon
intézkedéseket, melyeket meg fogunk tenni választási győzelmünk
után. Erre alapozva is kijelenthetem, hogy ha valaki tényleg kormányváltást akar, akkor ránk érdemes szavaznia – foglalta össze
Kollár László képviselőjelölt.
– Az utóbbi 30 évben a fideszes
képviselők vajmi keveset adtak hozzá ehhez a térséghez, a Lakitelek
Népfőiskola és az arra kapott 15000
millió forint aligha szolgálja az itt
élők érdekeit. Az én vállalásom az,
hogy egy gyökeresen más jellegű,
korrupció és kompromisszummentes képviseletet honosítok meg. Erre
a megalkuvás–mentességre törekedtem az elmúlt nyolc éves testületi
munkám során is. Az önkormányzati, intézményi, vállalkozói, szociális,
Fizetett politikai hirdetés

vagy akár személyes problémákat
direktben igyekszem képviselni a
kormány és a törvényhozás felé. Részemről nem egy jó pártkatona fog
bekerülni a parlamentbe, hanem egy
olyan harcos személyiség, aki mindent megtesz azért, hogy élhető legyen a régiónk.
–
Mely
területeken
érzi a legfontosabbnak a
változtatásokat?
– A céljaim közé tartozik többek
között az úthálózat megújítása, az
önálló félegyházi kórház visszaállítása ambulanciával, belgyógyászattal, gyermekgyógyászattal és
szülészettel. A szakemberhiányt
országos egészségügyi képzőprogrammal és európai bérekkel
orvosolnánk. Szeretném helyzetbe
hozni a térségbeli vállalkozókat is:
a jövendő Jobbik kormány a hazai gazdasági szereplőkkel akar
stratégiai partnerséget kötni, az
ő lehetőségeiket akarjuk bővíteni,
nekik akarunk kedvezményeket, lehetőségeket biztosítani.
– Hogyan értékeli a Jobbik
helyzetét, esélyeit? Milyen az
ellenzéki összefogás ebben a
választókerületben?

– Hódmezővásárhelyen bebizonyosodott, hogy a közvélemény-kutatások erősen kozmetikázva vannak, ezekből nem
érdemes kiindulni. A magam
részéről egyre nagyobb felháborodást tapasztalok a kormánnyal
szemben – ezeknek a választóknak
azt tudom ígérni, hogy párthovatartozástól függetlenül fogom őket
képviselni. Ahogyan 2014 őszén a
helyi önkormányzati választásokon
a szavazók többsége kiválasztotta a véleményük szerinti legerősebb jelöltet, hogy leváltsa Kapus
Krisztiánt, úgy bízom abban, hogy
április 8-án is ki fogják választani a legerősebb ellenzéki jelöltet
Lezsák Sándor és a korrupt kormány leváltására. A Jobbik kijelentette, hogy pártokkal nem hajlandó
összefogni. Ez alól kivétel az LMP,
de a visszalépés egyik oldalon
sincs napirenden.
– Melyek a Jobbik válasz-

tási témái Kiskunfélegyháza
térségében?
– A gazdaság megerősítése az
egyik legfontosabb szegmens,
melyben változásokat szeretnénk
elérni. Kiemelt fontosságú a munkaerő helyben tartása. Egyrészt
az ingázó, másrészt a külföldre
vándorolt szakemberek helyi, versenyképes fizetést kínáló munkalehetőségeit szeretnénk bővíteni,
melyhez jó alap a Jobbik gazdasági
programja és a Bérunió.
A másik kiemelt terület az
idegenforgalom. Szeretnénk Félegyháza, Majsa, Tiszakécske
attrakcióit egybefűzni, kiegészítve
Bugaccal, Alpárral és Ópusztaszerrel. Szerintem nagy távlatok
vannak a lovas-, illetve kerékpáros
turizmusban. Továbbá kiváló irány
lehetne a sportturizmus, melyhez
szükség lenne a térségben egy versenyuszodára és egy hozzá tartozó, magas színvonalú szállodára is.
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Félegyháza – a város, ahol élek –
rajzpályázat iskolásoknak
Rajzpályázatot hirdet az alábbi kiírás szerint Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület (KGME) Félegyháza - a
város, ahol élek címmel. Két kategóriában, általános iskolás és középiskolás diákok pályázhatnak, bemutatva Kiskunfélegyháza értékeit, szépségeit, és azt, hogy mire a legbüszkébbek a város kis polgáraiként. Az alkotások mérete és technikája szabadon megválasztható.
A művek hátoldalán a következő adatokat kérjük feltüntetni:
– a pályázó neve, címe, elérhetősége, iskolájának neve, osztálya,
– a gondviselő neve, telefonszáma
és aláírása, amellyel hozzájárul az elkészült alkotás szabad
felhasználásához.
Az alkotásokat személyesen, zárt
borítékban a polgármesteri hivatal információs pultjához kell
leadni. Beérkezési határidő:
március 30.
A beérkezett alkotásokat a Holló
László Képzőművész Kör vezetősége bírálja el.
A díjátadás és az alkotások kiállításának időpontja illetve helyszíne:
Április 20., péntek 17 óra, Móra

Ferenc Művelődési Központ aulája,
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
Díjak:
Általános iskolások:
1. díj: Tablet
2. díj: Mobiltelefon
3. díj: Értékes festőkészlet
Középiskolások:
1. díj: Laptop
2. díj: Mobiltelefon
3. díj: Értékes festőkészlet
A két különdíjas osztály filmvetítésen vehet részt a Petőfi Moziban.
A nem díjazott pályázók között
további családi mozijegyeket sorsolunk ki.
Tisztelettel:
Csányi József elnök
Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő
és Munkahelyteremtő Egyesület

Hirdetés

Szőnyegtisztítás felsőfokon!
Egy 2x3 méteres szőnyegből akár 6 kilónyi port, homokot, szöszt,
hajszálat, állatszőrt is eltávolítanak a professzionális tisztítógépek – vallja a Nagykőrösön szőnyegtisztító üzemet üzemeltető
Pallagi Róbert. Cége – a Pallagi team – 18 éve foglalkozik szőnyegtisztítással, 2000 óta a jelenlegi 160 négyzetméteres üzemében.
A szőnyegtisztítás fortélyairól a tulajdonost kérdeztük.
– Milyen időszakonként érdemes szőnyeget tisztíttatni?
– Tejesen egyéni, hogy kinél
mikor válik szükségessé. Egy
panellakásban élő, a tisztaságra
különös gonddal vigyázó idős pár
esetén 2-3 évente, de egy kisgyerekes családnál sokkal több szen�nyeződéssel kell számolni. Ott
akár félévente-évente is szükség
lehet az alapos tisztításra. Külön
kategóriát képviselnek a háziállatot tartók szőnyegei, ők akár havonta-kéthavonta is elvégeztetik a
szőnyegtisztítást.
–
Milyen
technológiával
dolgoznak?
– A szőnyeg is egy textil, amit
hatékonyan, mosással lehet tisztítani. Egy 4,5 méter széles ipari
szőnyegporoló géppel kezdődik a
tisztítás. A különböző vastagságú,
anyagú szőnyegekhez beállíthatók

a porolófejek, így lehetővé válik
a hatékony, de mégis kíméletes
porolás. A homok, por eltávolítása után a mosótérbe kerülnek a
szőnyegek, ahol kefélő gépekkel,
samponos vízzel habosra keféljük,
ezzel feloldódnak még a masszív
szennyeződések is. Az öblítés magas nyomású vízsugárral történik,
a szőnyeg minkét oldalán, amely
a feloldott szennyeződést a vízsugár erejével eltávolítja.
A kimosott szőnyeg a centrifugába kerül, amelynek használata jelentősen lerövidíti a száradási időt, így az ügyfeleknek
rövidebb ideig kell nélkülözniük
azokat. A rongyszőnyegek külön
kategóriát képviselnek, ezek tisztítását egy 22 kg-os mosó- és
szárítógéppel végezzük. A szárítás felpuhítja, „újjávarázsolja” a
rongyszőnyegeket.

– Mi a helyzet a padlózatra
leragasztott szőnyegekkel?
– Ezeket a helyszínen tisztítjuk
a fentiekkel hasonló mosási eljárással, ehhez kifejlesztett ipari
gépekkel.
– Kinek ajánlja még a szőnyegek mosásos tisztítását?
– A lakossági szőnyegek mellett, az irodák, óvodák szőnyegeire is ráférne a rendszeres, alapos
tisztítás, mivel ezeken a helyeken
nagy a gyalogos forgalom és a
koszolódás.
– Tudnak-e segíteni a nagyobb, nehezebb szőnyegek
szállításában?
– Igen, háztól-házig szállítjuk a
szőnyegeket, ha kérik, de sokan
személyesen hozzák el az üzemünkbe, így láthatják a szőnyegtisztítás folyamatát.
– Felújítás, festés idejére
tudják-e tárolni a szőnyegeket?
– A tisztított szőnyegek raktárunk polcain várják, hogy a felújítást követően a már tiszta lakásba
kerüljenek vissza.
Látogasson el honlapunkra
vagy kövessen minket Face-

book-on, ahol további képeket
talál.
Telefon: 53/352-143
www.pallagiteam.hu
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ÁLLAMI ÜNNEPSÉG | Március 15. 14 óra, Budapest, Kossuth tér

Beszédet mond Orbán Viktor
9 órakor
ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS A KOSSUTH TÉREN
10 órától 18 óráig
INGYENES CSALÁDI PROGRAMOK A BUDAI VÁRBAN
Térzene a Dísz téren ∙ Népzene és táncház a Hadik-szobornál ∙
Koncertek és gyerekprogramok a Szentháromság téren és a Várkert Bazárban ∙
Forradalmi Forgatag a Hadtörténeti Múzeumban ∙ Kalandos időutazás
az Országos Levéltárban ∙ Próbatételek és vetélkedők a Táncsics-börtönben ∙
Hazai finomságok a Budavári Vásári Forgatagban ∙ Történeti séta és tárlatvezetés
a Budapesti Történeti Múzeumban

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

MK_marc15_press_204x275.indd 1
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Művelődési központ, 18 óra

Február 26-ától március 24-éig
Tárlatjáró
Kiskun Múzeum, 8-18 óra
Március 9., péntek
Weöres Sándor szavalóverseny a Gyermekbirodalom szervezésében
Városi könyvtár, 14 óra
Dés László – Nagy utazás című koncertje
Vendég: Tóth Vera
Belépő: 7000 Ft / 7600 Ft
Művelődési központ, 19 óra
Mini Alpárfeszt. Rocktár, 20 óra
Március 10., szombat
A vándorsólyomról a Madárbarát klubban
Bemutatja: Meizl Ferenc
Városi könyvtár, 10 óra
Children of Distance
Rocktár, 20 óra
Március 12., hétfő
Véradás
Rocktár, 13.30
Március 13., kedd
Hermann Róbert történész előadása Görgei
Artúr, a szabadságharc fővezére címmel
Városi könyvtár, 17 óra
Március 14., szerda
Kiállításmegnyitó – Válogatás a Kiskőrösi Petőfi
Szülőház és Emlékmúzeum képzőművészeti
gyűjteményéből
Művelődési központ, 17 óra
Fáklyás felvonulás és diákelőadás a Petőfi Szobortól a Rocktárig, 18 óra
Március 15., csütörtök
Ünnepi megemlékezés az 1848-49. szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére
Bem József mellszobor koszorúzása
Kossuth Lajos utca 12., 9.15
Petőfi szobor koszorúzása
Petőfi tér, 10 óra
Március 16., péntek
KÖSZI táncverseny
Rocktár, 16 óra
Március 17., szombat
Anna and the Barbies
Rocktár, 20 óra
Március 20., kedd
Kibővített betűbölcsi. A városi könyvtár
baba-mama klubja.
Városi könyvtár, 10 óra
Őstermelőket és családi gazdaságokat érintő
2018. évi adóváltozások
Városi könyvtár, 17.15
KOCSMAKVÍZ
Játékos műveltségi vetélkedő csapatoknak
Asztalfoglalás szükséges!
Jelentkezni lehet a 76/466-843-as
telefonszámon Gulyás Rékánál!

Március 21-28.
Internet Fieszta rendezvény programjai:
Téma az egészség.
Városi könyvtár
Március 22., csütörtök
155 éve született Gárdonyi Géza. Égre néző
lélek címmel Juhász István előadása.
Városi könyvtár, 17 óra
Dumaszínház Produkció
Humor sapiens – A felegyenesedés hátrányai
Kiss Ádám és Benk Dénes közös estje
Jegyár: 3200 Ft
Művelődési központ, 18 óra, 20 óra
Március 23., péntek
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület évi
rendes közgyűlése
Városi könyvtár, 15 óra
Rocktáboros találkozó és jam session,
Rocktár, 18 óra
Film Klub
Dennis Gansel – A hullám című
német filmdráma vetítése
A belépés ingyenes!
Művelődési központ, 19 óra
Március 24,. szombat
Az utolsó nap – tárlatzáró
Kiskun Múzeum, 9-17 óra
Női kör – Húsvéti dekorációk készítése
Jelentkezni lehet a 76/466-843-as telefonszámon Majoros-Tóth Juditnál!
Részvételi díj: 300 Ft
Művelődési központ, 14 óra
A Bugaci Tanyaszínház bemutatja a
„Miniszter félrelép” című 2 felvonásos
bohózatot.
Belépő: 1000 Ft
Művelődési központ 19 óra
Magna cum Laude
Rocktár, 20 óra

KÖNYVTÁRSAROK
1848
március
idusa
170 évvel ezelőtt,
1848 tavaszán forradalmak hulláma söpört
végig Európán. Párizs, Prága, Bécs után március 15-én Pest-Budán a Pilvax kávéházból induló ifjak egyenlőséget, szabadságot, testvériséget hirdető eszméikkel hatalmas tömeget
mozgósítva cselekvésre szánták el magukat.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, főbb szereplőit, az újonnan
megalkotott áprilisi törvényeket, a megalakuló
Batthyány-kormány belpolitikai intézkedéseit,
katonapolitikáját és a világosi fegyverletételbe torkolló honvédő háborút, valamint az azt
követő megtorlásokat idézi fel Hermann Róbert igényes, könnyen érthető, olvasmányos,

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

A négyökrös
szekér
Nem Pesten történt, amit
hallotok.
Ott ily regényes dolgok nem történnek.
A társaságnak úri tagjai
Szekérre űltek és azon menének.
Szekéren mentek, de ökörszekéren.
Két pár ökör tevé a fogatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
Világos éj volt. A hold fenn vala;
Halványan járt a megszakadt felhőkben,
Miként a bús hölgy, aki férjinek
Sírhalmát keresi a temetőben.
Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön,
S vett a füvektől édes illatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
A társaságban én is ott valék,
S valék szomszédja épen Erzsikének,
A társaságnak többi tagjai
Beszélgetének s énekelgetének.
Én ábrándoztam s szóltam Erzsikéhez:
„Ne válasszunk magunknak csillagot?”
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
„Ne válasszunk magunknak csillagot?”
Szólék én ábrándozva Erzsikéhez,
„A csillag vissza fog vezetni majd
A mult időknek boldog emlékéhez,
Ha elszakaszt a sors egymástul minket.”
S választottunk magunknak csillagot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
(Borjád, 1845. szeptember 26. – október 7. között.)

képekkel, rajzokkal, térképekkel gazdagon illusztrált,
ismeretterjesztő műve, a
Magyarország
története
című sorozat 14. kötete.
Kedves Gyula hadtörténész és Ratzky
Rita irodalomtörténész Csataterek Petőfije
című munkája hiánypótló alkotás. Bemutatja a
kiskatona Petőfi mindennapjait, a nemzetőrt
és harcos társait, végül pedig a szabadságharc azon csatáit, amelyben a poéta aktívan
vagy passzívan részt vett. Kuriózumként olvashatóak Bem a költő által leírt hadijelentései, amelyeket Kossuth Lajos kormányzónak
szánt.
A félegyházi honvédtisztjeink közül a leghíresebb Boczonádi Szabó József, akinek
Szász András állít emléket könyvében, amely
igazi korrajz, hiszen közli azt a levelezést,
amelyet az aradi várbörtönben raboskodó őrnagy folytatott későbbi feleségével. A levelek
bepillantást engednek a szabadságharc nemzedékének életébe, gondolkodásába, érzelmi
világába.
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le
a bevándorlás útjában
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Nyertek Makón
Kötelező győzelemre készültek az
alsóházhoz tartozó Makói KC ellen
a P&P Kiskunfélegyházi HTK játékosai az NB II-es kézilabda-bajnokság
délkeleti csoportjában. A dobogós
pozícióban lévő KHTK ősszel hazai pályán 29-23-ra nyert és ezúttal sem kegyelmezett ellenfelének.
Szünetben már 17-11-re vezetett
és a hatgólos előnyt megtartotta
a második félidőben. A 28-22-es

KHTK győzelem egyben azt jelenti,
hogy a csapat továbbra is harcban
áll a második helyért, amit 21-21
ponttal a Békéscsaba DKSE együttesével birtokol. A KHTK játékosai
legközelebb ugyancsak idegenben,
Túrkevén lépnek parkettre.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet
14. ford., 03. 03.
Makói KC – P&P Kiskunfélegyházi HTK 22-28 (11-17)

Tolna nyerte a futsal
Magyar Kupát
Minden sorozat megszakad
egyszer, a legutóbbi öt női futsal Magyar Kupát elhódító Astra-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls
ezúttal nem jutott be a fináléba,
így nem védte meg címét a sorozatban. Az Astra a döntőbe
jutásért fordulatos mérkőzést
játszott a bajnoki címvédő Hajdúböszörménnyel, Krascsenics
Csilla góljával előnybe is került,
de a böszörményiek fordítottak,
amivel elütötték a döntőtől az
Astrát. A fináléban némi meglepetésre végül az esélytelenebb
Tolna-Mözs győzött. A rendes

játékidőt követően büntetőkkel
verte a Hajdúböszörményt.
Női Futsal Magyar Kupa elődöntők: Hajdúböszörményi TE
– Astra-4IG-Kiskunfélegyházi
Bulls 3-1 (0-1)
Gólszerzők: Bokor Adrienn
28. p., Kota Gabriella 31. p., Pádár Anita 40. p. ill. Krascsenics
Csilla 17. p.
Ricsilla Futsal-Tolna-Mözs
1-3 (0-0)
Döntő:
Brandmission-Artifex Tolna-Mözs – Hajdúböszörményi TE 2–2 (0–0)
Büntetőkkel: 3–1.

Joggingos bajnokok
a megyein
A Kecskeméti Fürdőben rendezték
meg februárban a Megyei Úszó
Diákolimpia döntőjét. A Jogging
Plus Futóklub csapatából hárman
is megye bajnokok lettek: Szalontai Roland, Szekeres Norbert és
Szekeres Orsolya. Két versenyző
másodikként: (Szalontai Roland
és Endre Barna), míg három
harmadikként végzett: (Szekeres
Zsófia, Fetter Virág és Miklán
András). A Pest megyei döntőben

Sípos L. Adél 50 méteres mellúszásban
győzedelmeskedett,
szintén a Jogging egyesület felkészítése mellett. A kilenc érem
mellett sok egyéni csúcs született.
A megyei bajnokok képviselhetik
városukat és iskolájukat márciusban
Hódmezővásárhelyen,
az Országos Úszó Diákolimpián.
Felkészítő edzők: Bács Ferenc,
Szabó László, Németh László,
Csontos Piroska.
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Józsefes érmek az OB-n
Kiválóan szerepeltek a Jövő Bajnokai DSE atlétái az idei Fedettpályás Atlétika Országos Bajnokságokon. Retkes Réka ezüstérmet
szerzett Budapesten újonc lány
kategóriában 60 méteres síkfutásban, 64 induló közül, mindössze két századmásodperccel
lemaradva. Szombathelyen pedig
magabiztos versenyzéssel újonc
súlylökésben Magyarország Téli
Dobóbajnokságán nyert. Ezen a
versenyen a serdülő fiúknál Tóth
Patrik első, míg Kovács Richárd
második lett. Tóth Patrik volt Jó-

zsefes diák, míg Retkes Réka és
Kovács Richárd 7. osztályos tanulók a Kiskunfélegyházi József
Attila Általános Iskolában. Edzők:
Kerék Csaba, Rekedt Zoltán.

VIII. Rövidpályás Szenior OB
Százhalombattán rendezték meg
február 24-én és 25-én a nyolcadik
szenior országos úszóbajnokságot.
A Kiskun Vízi- és Szabadidő Sportegyesület képviseletében Simon
Géza a 9. kategóriában országos
bajnoki címet ért el 200 méteres férfi vegyesúszásban 3:43,29
másodperces eredménnyel. Ezen
kívül három 2. hely született 200,
100 és 50 méteres férfi mellúszásban. 200 méter férfi háton egy
harmadik helyezést is bezsebeltek
a félegyháziak.

Itthon versenyeztek
a Koppányok

A Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban tartották meg február 25-én a Turul Koppány Íjászai
Hagyományőrző Sportegyesület
tagjai a határon átívelő, nyílt
nevezésű Országos Történelmi
Íjászversenyt. Ez volt a Koppányok 36. saját versenye. Modern

és természetes pusztai, modern
és természetes longbow, vadászreflex és barebow íjkategóriákban 215-en neveztek. 25 célállomáson 27 csapat versengett
lőlapos, 2D-s és 3D-s ötletes,
néha könnyűnek látszó, de furfangos célokon.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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58 éve nyílt meg az egykori
Kiskunság Étterem
Az 1886-ban a Szeged-Kecskemét
közti főútvonal mentén, az akkori
városháza mellett, a mai Petőfi-téren felépült városi vendégfogadó, a
Korona, kezdetektől többfunkciós
intézményként szolgált. Dísztermét
színházi előadásokra és „táncvigalmi rendezvényekre” vették igénybe, emeleti szobáit szállóvendégek
használták, földszintjén étterem,
kávéház, kerthelyiség működött.
A második világháború után a
szép kialakítású épületet a katonaság vette birtokba. 1959-ben, hoszszú tárgyalások után került vissza
az ingatlan a honvédségtől a városi
tanács kezébe, ekkor nyerte vissza
az épület eredeti funkcióit.
A földszintet teljesen, az emeleti
szobákat pedig részben megkapta

a Vendéglátóipari Vállalat, az épület dísztermét és egyéb helyiségeit
művelődési és kulturális célokra
tartotta fenn magának a város. Az
emeleti, 16 szobás szállodai rész
60 személy elhelyezését biztosította. Hat szobát turistaszállóként
alakítottak ki, ezeket olcsón, 10
forintért lehetett kivenni egy éjszakára. Az éttermet másodosztályú
vendéglőnek tervezték, külön eszpresszó és klubhelyiséggel.
Az akkori szóhasználattal „vendéglátó kombinátnak” titulált intézmény elnevezésről viták folytak, a „Petőfi” és „Csillag” névvel
szemben a „Kiskunság Étterem és
Szálloda” lett a befutó. A Vendéglátóipari Vállalat 800 ezer forintos
felújítási költséggel számolt, 1959

2018. március 9.
tavaszán
a
megyei tanács
azonban anyagilag is megtámogatta a volt
Korona épületének korszerűsítését
és
átalakítását.
Így a művelődési ház része
az év november 7-ére meg is nyílt, az étterem
azonban csak 1960. április 30-án
fogadott először vendégeket.
A Kiskunság Étterem berendezése – mivel a saját korában az a
megye legkorszerűbb és legszebb
vendéglátóipari egységének számított – nagy gonddal és körültekintéssel zajlott. A modern csillárok
az NDK-ból érkeztek, a függönyök
a legutolsó divatot képviselték, s a
bútorozásért felelős szakemberek
még zenekari emelvényről is gon-

A közönség is játszott

A Petőfi nevét viselő középiskolák
országos találkozója alkalmából
lépett fel a MárkusZínház a Móra

Anyakönyvi hírek

Ferenc Művelődési Központban március 2-án.
Petőfi Sándor elbeszélő költeményét, vígeposzát, A helység kalapácsát adták elő vásári
komédia formájában.
Az előadás a Vidorfesztivál Utcaszínházi kategóriájában Pierot Díjat
kapott 2007-ben. A társulat 9 bábbal, néhány
kellékkel és 3 székkel
vitte színpadra a művet, amit rengeteg improvizáció és a közönség
bevonása színesített.

Újszülöttek: Szögi Dániel (anyja
neve: Palásti Kamilla), Melkvi Gergő
(Bajáki Ágnes), Fricska Dóra Nóra
(Tarjányi Katalin), Gyémánt Alíz
(Cserép Andrea), Gyekiczki Péter
(Torma Erika), Multyán Benedek (Polyák Katalin), Bujdos Dávid (Nyeső
Brigitta Hella), Törteli Nóra (Bartók
Margit), Kátai Melánia Fruzsina (Pintér Viktória), Antal Zoé (Kürtösi Beáta), Szabó Szofi (Guzi Éva), Vörös
Regő (Csányi Nikolett)
Meghaltak: Vörös István Imréné
Kovács Éva Kornélia, Márk Imre,
Lajos Józsefné Barcsa Erzsébet, Or-

szág-Sugár Istvánné Takács Anna,
Tóth Istvánné Agárdi Rozália, Szabó
László János, Csenki Sándorné Gyovai Rozália, Szabó Józsefné Jaksa
Irén, Tarjányi Károlyné Szekeres Ilona, Pintér László – Kiskunfélegyháza,
Szabó Lászlóné Mányoki Sára, Resch
Mihályné Sörös Margit, Mészáros
Jánosné Antal Regina Márta, Sáránszki Lajos – Kecskemét, Laczkó
Ferenc, Törköly György – Csengele,
Juhász Lászlóné Csabai Klára –
Kunszentmiklós, Ondrus-Uribinszki
János – Kerekegyháza, Borsos Ilona
– Lakitelek, Héjjas László – Fülöpháza, Pásztor Mátyásné Fülöp Teréz
– Budapest

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. Győr

doskodtak. Az új, gépesített, higiénikus konyha 500 ember ellátását
tudta biztosítani. A kerthelyiséget
futórózsákkal és törpefákkal kívánták kellemesebbé tenni.
A „Kiskunság” több évtizedig
nagy népszerűségnek örvendett, a
menüztetés mellett nagy rendezvények (nőnapi bálak, lakodalmak)
lebonyolítását is sikeresen végezte.
Az étterem egykori helyiségeiben
ma bank működik.
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. Caramel: fiatal vörös keverék
kan
2. Dakota: kb. 10-11 hónapos szürke-fekete keverék kan
3. Lexi: szürkés fekete keverék
szuka kölyök
4. Pofi: 3 év körüli drapp-fehér
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

TAVASZVÁRÓ AKCIÓ!
Felújított prémiumkategóriás notebook:
Dell Latitude E6320: Intel Core-i5 2520, 8 GB mem.,
320 GB HDD, webcam, 13,3” kijelző, 1 év gar.
br. ár: 59.990 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 A315-31: Intel N3350, 4 GB mem., 500 GB HDD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
br. ár: 93.990 Ft
HP 250 G6: Intel N3060 1,6 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
br. ár: 95.990 Ft
Minden gépünkre Windows 10 Home Premium csak: br. 9.490 Ft!

