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Kérdőn nézünk a csalóka tavasz-
ra, miközben húsvétra készülünk, 
s arra vágyunk, hogy a behúzódva 
átélt sötét hideg évszak után fris-
sen köszönthessük az új időszakot. 
A kereskedelem jó gazda módjára 
gondoskodik róla, hogy ne marad-
junk le a húsvéti készülődés külső-

ségeket hangsúlyozó részleteiről, 
s erre a lakásdekorációs kellékek 
és csokinyuszik között számos kí-
nálkozó lehetőséggel találkozunk. 
De legalább ennyire fontos, hogy a 
természet megújulásával a lelkünk 
is újjászülessen, s megismerjük a 
húsvét valódi üzenetét az idestova 

kétezer éves történet lényegében 
keresve. Az ünnep valós értelmé-
ről, a csomagolás alatt fellelhető 
értékekről Gál József atyával, a 
Szent István plébánia káplánjával 
beszélgettünk, akinek személyes 
hitvallása, humora, s a hosszútáv-
futásban bizonyított kitartása pél-

daként szolgálhat mindannyiunk 
számára.

Gál József atyát az Újtemplom-
ba járó hívek már ismerik, hiszen 
tavaly augusztus 1-jén érkezett 
Félegyházára. A bátmonostori 
származású fiatal káplán dolgos, 
katolikus családban nevelkedett. 

A keresztút, amely a szeretethez vezet

Folytatás a 2
. oldalon!

Fotó: Kiss Gabriella
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Édesapja postás volt, akit gyakran 
elkísérve útjaira az emberekkel 
való kapcsolat jó példáját láthat-
ta a továbbadás szándéka nélküli 
meghallgatás és segítő beszélge-
tések kapcsán. Az általános iskola 
után szülei javaslatára a kecske-
méti Piarista Gimnáziumba ment, 
ahol a biztonságos, szerető lég-
körből való kikerülést megnehezí-
tette a középiskola bezártsága. A 
jelentkező honvágy, az otthon, a 
mezőgazdasági munka, a postázás 
hiánya miatt a gátlásos ifjú úgy 
érezte, nem tud kiteljesedni.

Ebből a tanítóképző nehezen 
indult első éve után sikerült kilép-
nie. A főiskolával párhuzamosan 
jelentkezett a Pázmány Péter Hit-
tudományi Egyetem hittanári le-
velező szakára, s mellette három 
éven keresztül főállású hitoktató-
ként szolgált Kunszentmiklóson. 
Közben befejezte a tanítóképzőt, 
és Pécsen elkezdte bölcsészkaron 
a levelező magyar szakot. S miköz-
ben önmagával folyton belső har-
cot vívott, mind erősebb elhívást 
érzett a papi pályára.

– Viaskodtam magamban, mert 
nős diakónus szerettem volna len-
ni, de vonzott a papi hivatás is. El-
mentem hivatástisztázó lelkigya-
korlatra, hogy elcsöndesedjek és 
tisztábban lássak. Tudtam, hogy 
hív az Úr, de azt is, hogy a döntést 
rám bízza. Néhány héttel később, 
hittanórán a hozzám közel álló 
Jeremiás prófétáról tanítottam. 
A lap közepén ez állt: “Rászedtél 
Uram, hagytam, hogy rászedj”, 
majd magamban hozzáfűztem: és 
akarom hagyni, hogy rászedj. Ek-
kor hasított belém az életre szóló 
elhívás, s a könnyek között érkező 
erőteljes érzés meghatározta a jö-
vőmet: pap leszek. Később ez az 
idézet papi jelmondatom lett.

A hittanári szak befejezése után 
elvégezte a teológiát, és 2010-ben 
pappá szentelték Kalocsán. A fiatal 
káplán életében az iskolák és az ál-
lomáshelyek, mint mozaikok álltak 
össze egy egész képpé, kiformál-
ták elköteleződését a papi hivatás 
és a hitoktatás iránt, melyet a fu-
tás és a félmaratoni versenyek ma 
is tovább treníroznak.

– Öt évvel ezelőtt kezdtem fut-
ni, amikor több kritikát is kap-
tam a túlsúlyom miatt. A távokat 
fokozatosan növeltem, s a 33. 
születésnapomon, 2014. április 
5-én – az ajándékba kapott neve-
zéssel – lefutottam a bajai Kikelet 
félmaratont.

– Kegyelemként élem meg a fu-
tást, és a szentmisék, imádságok 
és személyes találkozások mellett 
ekkor vannak a legnagyobb istenél-
ményeim. A nehézségek ellenére is 

könnyebb küzdenem, ha imádko-
zom, és közben felajánlom máso-
kért. Úgy gondolom, hogy ha az Úr 
megadta ezt a lehetőséget, akkor 
élnem kell vele. Tudom, hogy velem 
van, és ha velem van, nem okozha-
tok neki csalódást.

A futáshoz hasonlóan a böjt is 
lehetőség a lelki megújulásra, ha 
mindez nem kötelezéssel, hanem 
lemondással és áldozathozatallal 
jár. Ez az önvizsgálat lehetőséget 
teremt az Istennel való kapcsolat 
áttekintésére, megújítására, mely 
a lelki élet céljához, az üdvösségre 
segít eljutni.

– Isten úgy szerette a világot, 
hogy egyszülött fiát adta érte, aki 
utolsó csepp vérével is kifizette 
a váltságdíjat bűneinkért, s ezzel 
megváltott bennünket. Isten nem 
azért küldte Jézust a világra, hogy 
elítéljen, hanem hogy általa üd-
vözüljünk. De ehhez meg kell ten-
nünk a magunk részét. Nem csak 
azt mondani, hogy szeressétek 
egymást, hanem szeretni is kell. 
Nem csak azt mondani, higgy, ha-
nem hinnem kell, s befogadni Jé-
zust a szívembe, hogy aztán Jézus 
szemén, élő szeretetén keresztül 
szeressek. Ez az én hitvallásom – 
mondta őszintén József atya.

Nem a csokinyuszikban rejlik te-
hát a húsvét üzenete, hanem abban 

a végtelen szeretetben, hogy Jézus 
nagypénteken életét adta értünk. 
Az új élet ajándékát, a megváltást 
azonban nem ingyen kaptuk. Jézus 
keményen szenvedett értünk, s a 
mi irántunk érzett szeretetből állt 
fel újra és újra, vállalva a lemez-
telenítést, a gúnyolódást, a kínzá-
sok fájdalmait, és a halált, azért, 
hogy új élettel ajándékozzon meg 
minket.

– Jézustól ott senki sem kért 
bocsánatot, ő mégis ezt mondta: 
Atyám, bocsáss meg nekik – ekkor 
győzött a szeretet. Ezért Jézus ke-
resztútja a szeretet útja, és a bűn 
zsoldja a halál, amely, ha nem len-
ne olyan nagy súlyú, akkor Jézus 
sem fizetett volna ilyen súlyos árat 
a mi szabadságunkért.

– Ha a másik emberben meg 
tudjuk látni Jézust, a rászorulóban 
pedig a szenvedő Krisztust, akkor 
a húsvétot is másképp éljük meg, s 
akkor a kereszthalált is a feltáma-
dás fényében szemléljük.

A keresztények számára a hús-
vét igazi öröme a feltámadásba, 
a halál utáni életbe vetett hit. Ha 
nem így lenne, akkor hiábavaló len-
ne a szeretetre buzdító tanítás. A 
megtéréshez, s küldetésünk telje-
sítéséhez azonban dolgoznunk kell 
lelkünkön, s a keresztet hordozó 
Jézushoz hasonlóan lelki buká-

saink, eleséseink után is fel kell 
állnunk, hiszen a lelki halálból is 
feltámadhatunk.

– Jézus nem azt kérdezi, hogy 
hányszor estünk el, hanem hogy 
az utolsó esés után is felálltunk-e, 
s hűségesek maradtunk-e hozzá? 
Minden napunk a megtérésről szól, 
és minden nap ki kell, hogy mond-
jam: Uram, szeretlek és a te szere-
tetedben akarok élni.

– A keresztúthoz hasonlóan a mi 
életünkben is vannak különböző 
állomások, különböző találkozá-
sok. Olykor mi magunk is lehetünk 
Pilátusok, esetleg Cirénei Simon, 
aki kényszer hatására segített Jé-
zusnak, de amikor saját keresztün-
ket visszük, akkor maga a keresz-
tet hordozó Krisztus. Válhatunk 
segítségnyújtás nélküli siránkozó 
asszonyokká, de ha a legkisebb 
szolgálatot is tesszük, akkor Vero-
nikává válunk.

Ám az utunkon nem vagyunk 
egyedül, mert Jézus Krisztus soha 
nem hagy magunkra életünk során. 
Ő megígérte, hogy mindig velünk 
lesz, életutunk minden megállójá-
nál. Velünk jön egészen az út vé-
géig, míg elérjük célunkat, meny-
nyei hazánkat. “Én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig” 
(Mt 28,20).

 Kiss Gabriella

Folytatás az 1
. oldalról!
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Zöld energiaáttörés előtt áll Félegyháza
A zöldenergiára való átállás fontos szerepet tölt be a félegyházi 
városvezetés hosszú távú céljai között. Csányi József szerint ez 
nem csak anyagi értelemben jól felfogott érdeke a városnak, de 
a jövő iránt érzett felelősség megnyilvánulása is – tudtuk meg 
a polgármestertől, amikor annak az energetikai szemléletnek a 
kézzelfogható állomásairól beszélgettünk, amelynek már most 
is évente több tízmillió forint megtakarítást köszönhet a város.

– Azt ma már senki sem kér-
dőjelezi meg, hogy a jövő ener-
giaforrásai alapvetően eltérnek 
majd a mai gyakorlattól. Ho-
gyan építhető be ez a tendencia 
egy város mindennapi életébe?

– Már 2014-ben ígéretet tettünk 
választóinknak a Munkára Félegy-
háza program keretében, hogy egy 
merőben új energetikai szemléletet 
honosítunk meg. A távlati koncep-
ció lényeges eleme – amit azóta is 
képviselünk – hogy ahol lehet, ott 
napenergiával váltjuk ki az elekt-
romos áramot. Ennek első lépése 
volt a városi strand tetején elhe-
lyezett, 50 kWattos, háztartási mé-
retű kiserőmű. A napelemek több 
mint két éve folyamatosan terme-
lik itt a villamos energiát, nagyban 
hozzájárulva a strand üzemeltetési 

költségeinek a csökkentéséhez. A 
második lépés a félegyházi közvi-
lágítás korszerűsítése volt. Az új 
ledes izzóknak köszönhetően éves 
szinten 10 milliókban mérhető a 
megtakarítás. Ez tette lehetővé, 
hogy eddig 300 új lámpatestet 
tudtunk kihelyezni a városban, és 
a ciklus végéig még legalább eny-
nyit tervezünk. Ez akkora léptékű 
közvilágítás-fejlesztésnek számít, 
amire egyszerre még soha nem 
volt példa Félegyházán.

– Hogyan tovább?
– Már cégvezetőként megta-

nultam, hogy pénzt fektetni olyan 
beruházásba érdemes, ami meg-
térül. Ennek szellemében 400 mil-
lió forintos pályázatot nyújtottunk 
be nemrégiben 26 közintézmé-
nyünk napelemmel való ellátásá-

ra. Így terveink szerint 2018-ban 
újabb 626 kWatt teljesítményű 
naperőmű létesül a városban. Et-
től újabb, több 10 millió forintos 
megtakarítást remélünk. A pol-
gármesteri és fejlesztési kabinet-
ben energetikai szakközgazdász 
végzettségű kolléga is dolgozik, 
akinek a kezdeményezésére kilép-
tünk az egyetemes szolgáltatás 

kereteiből, és ma már a szabad-
piacon szerezzük be a villamos 
energiát. Bár az elmúlt években 
elindult egy árnövekedési ten-
dencia, így a korábbiakhoz képest 
versenyképesebb árat tudtunk 
elérni. Fejlesztettük a távfűtést 
kiszolgáló hőközpontot, aminek 
az eredménye hatékonyabb hőe-
nergia termelés lett, és terveink 
vannak a helyi távhő megújuló 
energiával történő fejlesztésére 
is. Intézményeink felújításánál 
és korszerűsítésénél ugyancsak 
az elsődleges szempontok között 
van a legkorszerűbb energetikai 
besorolás elérése. 

– Energetikai szempontból 
milyennek látja öt év múlva 
Félegyházát?

– Ezzel a kérdéssel már átnyú-
lunk a következő önkormányzati 
ciklusba. De azt kijelenthetem, 
hogy 2022-ig legalább további 
1000 kW napelem-kapacitás tele-
pítését tűztük célul, és a közvilágí-
tási lámpaoszlopok közül is jóné-
hányat szeretnénk hálózat helyett 
napelemmel működtetni.

Összhangban az önkormány-
zati forrásból megvalósuló 
útépítési tervekkel a Magyar 
Közút Nonprofit Kft. márci-
us 26-án, hétfőn megkezdi 
a 4625-ös számú út, azaz az 
Alpári út, Liget utca városon 
belüli szakaszának útburko-
lat-rekonstrukciós munkáit. A 
felújítás a 67,310-es kilomé-
terszelvénytől a 68,475-ös 
kilométerszelvényig, vagyis az 
Alpári úti kishídtól a Csong-
rádi úti kereszteződésében 
lévő MOL benzinkútig tart – 
tudtuk meg Sipos Róberttől, 
a városüzemeltetési osztály 
munkatársától.

A rekonstrukció során a pá-
lyaszerkezet gyenge részeit 
megerősítik, egyenetlenségeit 
aszfalttal kiegyenlítik, és ráterí-
tenek egy kopóréteget. A teljes 
szélességű aszfaltburkolat ma-
gasságához hozzáigazítják az út-
padka magasságát, és az árok-
rendezés is megtörténik – tette 
hozzá a szakember hangsúlyoz-
va, hogy az út félpályán folyama-
tosan járható lesz a kivitelezés 
ideje alatt is. 

A kivitelező már megkezdte vol-
na a munkálatokat, azonban ezt 
az időjárás miatt március 26-án, 
hétfőre halasztották. A munkát 45 
napon belül fejezik be, de a húsvé-
ti ünnepek ideje alatt nem kell fel-
bontott útszakaszokat kerülgetni 
a közlekedőknek.

Hasonló útfelújítás készül 
ugyanebben az időben az ötös 
főúton is. A 119,6-tól a 122-es 
kilométerszelvényig, Petőfiszál-

lástól Kiskunfélegyháza felé 
ugyancsak dolgoznak majd a Ma-
gyar Közút munkatársai, hogy az 
útszakasz teljes szélességében a 
szabványok szerinti teherbírásnak 
megfelelő műszaki tartalommal 
újuljon meg. 

Térségünkben a közeljövőben 
további útszakaszok felújítása is 
hamarosan megkezdődik: az Al-
pári út külterületi szakasza a 62 
és 66. kilométer szelvény között, 

amely a Vízmű teleptől egészen a 
Bankfaluig tart, valamint az 5401 
számú Városföld-Kunszállás kö-
zötti és az 5407 számú Bugaci 
úton is. Ezen munkák kezdési idő-
pontja április 19.

Nagy forgalmú és már bal-
esetveszélyesen elhasználódott, 
kátyús, nyomvályús útszakaszok 
felújítása kezdődik meg, kérik a 
járművezetők türelmét a felújítási 
munkák alatt.

Új burkolatot kap az Alpári út egy szakasza
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Jubileumi libafesztivál lesz az idei
Kiskunfélegyházán szeptem-
ber 7-én és 8-án rendezik meg 
a XX. Libafesztivált. Az idei ren-
dezvény is gazdag programot 
kínál kicsiknek és nagyoknak, 
és a népszerű főzőverseny 
sem marad el. 

A fesztivál részleteiről március 
9-én Csányi József polgármester,  
Lezsák Sándor, a rendezvény fő-
védnöke, az Országgyűlés alelnöke, 
dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt. 
elnök-vezérigazgatója, Vajda Ta-
más, az Integrál-Group Kft. ügyve-
zető igazgatója, Kis Miklós Zsolt, 
agrár- és vidékfejlesztésért felelős 
államtitkár és Kovács-Csonka 
Szilvia, a Móra Ferenc Művelődési 
Központ igazgatója tartott sajtótá-
jékoztatót a városházán.

A sajtótájékoztatón Csányi Jó-
zsef polgármester megköszönte 
az Integrál Zrt. vezetésének és Da-
rabos Andreának, a művelődési 
központ akkori vezetőjének, hogy 
húsz esztendővel ezelőtt útjára in-
dították Félegyháza egyik legjelen-
tősebb rendezvényét, a libafeszti-
vált. Mint mondta, a rendezvény fő 
értéke a kulturális és szórakoztató 
programok mellett, hogy a mező-
gazdaságban élők, a libatenyész-
tők, az élelmiszeripari feldolgo-
zók munkájáról, megbecsüléséről 
is szól. A város vezetése éppen 
ezért minden eszközzel támogatja 
a szervezőket, és felelősséget érez 
abban, hogy a libafesztivál 20 év 

múlva is mozgósítsa a félegyházia-
kat, és vonzza városunkba a hazai 
és külföldi vendégeket.

Lezsák Sándor, a térség ország-
gyűlési képviselője, a rendezvény 
fővédnöke arról szólt, hogy a szer-
vezőkkel közösen folyamatosan ke-
resik az esemény gazdagításának 
lehetőségeit. Ennek része például 
a diákoknak meghirdetett rajz-
és színjátszó pályázat, amelynek 
részleteiről alább olvashatnak. 

A sajtótájékoztatón megjelent 
Kis Miklós Zsolt, agrár- és vidék-

fejlesztésért felelős államtitkár, és 
rövid tájékoztatást tartott a ma-
gyar mezőgazdaság helyzetéről, 
ezen belül a baromfitenyésztés 
és élelmiszeripar támogatásáról. 
Kifejtette, hogy mindkét ágazat 
további lehetőségekre és támoga-
tásra számíthat. A félegyházi li-
bafesztivált úgy értékelte, hogy ez 
a rendezvény fontos szerepet tölt 
be a mezőgazdasági hagyományok 
őrzésében. 

– Miért is tartjuk meg ezt a 
fesztivált? Azért, mert ez egy 

komoly érték, amelynek őrzése, 
fejlesztése feladataink közé tar-
tozik. Ezzel az ünneppel is ápol-
juk, éltetjük a térség hosszú időre 
visszanyúló, nagy termelési kul-
túrával bíró hízottliba-tenyésztés 
és feldolgozása hagyományait. 
Termékeink a világ számos, tá-
voli országaiba is eljutnak, és 
meggyőződésem szerint méltán 
érdemelték ki a megtisztelő Hun-
garikum címet – mondta el dr. 
Horváth Sándor, az Integrál Zrt 
elnök-vezérigazgatója.

A hagyományoknak megfelelően 
idén sem marad el a Kiskunfélegy-
házi Libafesztiválhoz kapcsolódó 
szakmai konferencia. A víziszár-
nyasok tartásához, feldolgozásá-
hoz kötődő tanácskozás egyedálló 
az országban. Az előadók között 
számos szakértő, döntéshozó lesz 
ezúttal is. Erről Vajda Tamás, az 
Integrál-Group Kft. ügyvezető igaz-
gatója beszélt.

Kovács-Csonka Szilvia főszer-
vező, a művelődési központ igaz-
gatója a programokról számolt be. 
Ízelítőül elmondta, hogy megszer-
vezik a főzőversenyt, lesz libaszép-
ségverseny, bábelőadás, népzenei 
és néptáncbemutató, a főutcán sé-
tálva pedig idén is a népi iparmű-
vészek kiállításával és vásárával 
találkozhatnak a fesztiválozók. A 
színpadon többek között a Quimby, 
a Budapest Bár, Szabó Balázs és 
bandája és a Cimbaliband koncert-
jét élvezheti a nagyérdemű.

Színjátszó- és rajzpályázatot hirdet a XX. Kiskunfélegyházi Liba-
fesztivál alkalmából kiskunfélegyházi általános- és középiskolás 
tanulók részére a Népfőiskola Alapítvány és az Integrál Zrt.

Jelenetek a Ludas Matyiból
Kiskunfélegyházi általános isko-
lák és középiskolák színjátszó 
csoportjai maximum 10 perces 
jelenetet adjanak elő Fazekas Mi-
hály: Ludas Matyi című művéből.

Jelentkezési határidő: május 
31.
Elődöntő: szeptember 6-án, 
csütörtök délelőtt, a művelődé-
si központban. Az előadásokat 
szakmai zsűri minősíti. A legjob-
bak jelenetüket bemutatják a XX. 

Libafesztivál megnyitója után, a 
nagyszínpadon.

Rajzpályázat
Kiskunfélegyházi általános isko-
lák és középiskolák diákjai raj-
zolják meg választott technikával 
Fazekas Mihály: Ludas Matyi című 
művének számukra legkedvesebb 
jelenetét.

Benyújtási határidő: május 31. 
A beérkezett rajzokat szakmai 
zsűri minősíti. A libafesztivál al-

kalmával a díjnyertes munkákat 
bemutatják.
Nyeremények: A színjátszóver-
seny és a rajzverseny győztesé-
nek iskolája egy-egy Alpha 1 PRO 
típusú programozható robotot 
kap 200 ezer forint értékben, a 
versenyben résztvevő gyerekek és 

tanáraik között pedig 1 millió fo-
rint értékű ajándékot osztanak ki.
Jelentkezni a Móra Ferenc Műve-
lődési Központban lehet.

További információ: 
Kovács-Csonka Szilvia  

20/500-6281, 
kcsonkasziszi@gmail.com

Színjátszó- és  
rajzpályázat
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Ebéd a régió legkorszerűbb konyhájából 
Megszűnéséig jó minőséget 
szolgáltatva működött a dr. 
Holló Lajos utcában a város 
közintézményeit ellátó közpon-
ti konyha, amely most magas 
színvonalon újult meg. A ko-
moly referenciákkal rendel-
kező üzemeltető, a Suli-Host 
Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 
több mint 300 millió forintért 
újította fel az épületet és sze-
relte fel a kor követelményei-
nek megfelelő eszközökkel. Az 
ELŐ-SZER Kft. munkája nyo-
mán megújult konyhát március 
9-én ünnepélyes keretek kö-
zött adták át rendeltetésének. 
Ez alkalommal a jelenlévők íze-
lítőt kaptak abból a kínálatból 
is, amely mostantól Félegyhá-
za fiataljai, intézményi dolgo-
zói tányérjába kerül.

Az üzemeltető cég ügyvezetője, 
Pék József az átadáskor elmond-
ta, hogy a Suli-Host Vendéglátó 
és Szolgáltató Kft. 1992 tavaszán 
alakult három magánszemély 
közreműködésével, fő tevékeny-
ségük a diákétkeztetés. Naponta 
17 ezer ember veszi igénybe szol-
gáltatásaikat rendszeresen mun-
kahelyeken, kórházakban, okta-
tási és szociális intézményekben, 
de a határvédelemben szolgáló 
rendőrök ellátásában is közre-
működnek. A magyar tulajdonosi 
háttérrel rendelkező vállalkozás 
elsődleges célja, hogy sikeres pél-
dát és eredményes mintát mutas-
sanak a hazai gyermekétkeztetési 
piacon.

A Félegyházán megépült konyha 
kapacitása 4000 ember kiszol-
gálására alkalmas. Külön főznek 
minden korcsoportnak – bölcsődé-
seknek, iskolásoknak, felnőtteknek 
– és diétás étkeztetésük is van. A 
későbbiekben a középiskolások két 
menü közül választhatnak majd. 
Az ételek kiszállítását két autóval 
végzik. 

A társaság ügyvezetője arról is 
beszélt, hogy az alapanyag-ellá-
tásban számítanak a félegyházi 
termelőkre, és folyamatos együtt-
működés esetén többek között 
gyümölcsöket szeretnének a kör-
nyékbeli termelőktől beszerezni.

Az eseményt követően Csányi 
József emlékeztetett arra, hogy 
a 2014-ben meghirdetett polgár-
mesteri programjában számos 
régóta megoldatlan probléma 
– mint például a temetők és a 
sportcsarnok ügye, az SZTK épület 
felújítása, a kórház fejlesztése, az 
intézmények rendbetétele, útépíté-

sek és felújítások – mellett a kö-
zétkeztetés is szerepelt.

– A közétkeztetést a 90-es és a 
2000-es években szinte minden-
hová a bíróság melletti központi 
konyhából szállították városszerte, 
általános közmegelégedés mellett. 
Ezt a gyakorlatot az előző város-
vezetés – számunkra ismeretlen 
okokból – felmondta, és a korábbi 
egységes ellátást különböző, helyi 
és vidéki vállalkozások között osz-
totta meg. Így alakult ki az a hely-
zet, hogy hét helyen, 11 különböző 
szerződés alapján működött Fé-
legyházán a közétkeztetés. Szeret-
ném ezúton is megköszönni ezek-
nek a szolgáltatóknak a munkáját, 
és hangsúlyozom, hogy a jelen 
változás nem ellenük szól! Mind-
össze arról van szó, hogy egységes 
szolgáltatási minőséget akartunk 
megteremteni a városban. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy megkeressük 
a módját, hogyan lehetne a régi, jól 
működő és indokok nélkül bezárt 
központi konyhát felújítani, és ez-
zel egységesen magas minőséget 
szolgáltatni.

A jogszabályoknak megfelelő el-
járás lefolytatása során a Suli Host 
Kft. vállalta, hogy több mint 300 
millió forintos beruházás mellett 

elvégzi ezt a feladatot. Mi pedig 
– tekintettel arra, hogy a közétkez-
tetés stratégiai fontosságú, nagyon 
kényes ügy – megkülönböztetett 
figyelemmel jártunk el, és győződ-
tünk meg arról, hogy szakmailag 
képes ezt stabilan ellátni, és a 
minőségen is képes javítani. A cég 
meggyőző referenciái ezt minden 
kétséget kizáróan alátámasztják, 
ugyanis Szeged közétkeztetésé-
nek – beleértve az összes óvodát, 
iskolát és intézményt, továbbá 
az egyetemi klinikákat – magas 
színvonalú ellátását hosszú ideje 
a város megelégedésére végzik. 
Hosszú távú tervünk ugyanakkor 
az, hogy a konyhát önkormányza-
ti kézbe véve a város közvetlenül 
szervezze meg a szolgáltatást. Eh-
hez viszont szükségünk volt olyan 
partnerre, aki vállalta a beruhá-
zást és a szolgáltatás elindítását 
– foglalta össze a polgármester az 
előkészítés hátterét.

– Hogyan értékeli az átállást?
– Természetesen voltak kezdeti 

nehézségek, ezeket úgy gondolom 
sikerült leküzdeni. Vannak apróbb 
kívánságok, igények, amiket az 
intézmények ízléséhez kell még 
igazítani, ez véleményem szerint 
a következő hetekben megtörté-

nik. Minden intézményvezetőtől 
azt kértük, hogy jelezzék észre-
vételeiket, és igyekszünk minden 
kívánságot teljesíteni, ami lehet-
séges. A célunk közös: jobbat, jobb 
minőségben nyújtani. Persze azt is 
látni kell, hogy az indulás egybe-
esett az országgyűlési választások 
kampányidőszakával, ami most is 
fokozott hangulatban telik. Az új 
konyha működésének első napján 
már megjelentek helyi politiku-
sok által szerkesztett újsághírek, 
rengeteg csúsztatással. Ezekkel 
kapcsolatban szeretném ismét 
leszögezni, hogy az étel Félegyhá-
zán készül, és ugyanazok a sze-
mélyek főzik, akik eddig is. Olyan 
szerződést kötöttünk, ami garan-
tálja a 15 félegyházi dolgozónak, 
hogy semmilyen tekintetben sem 
járnak rosszabbul. A régió legkor-
szerűbb konyhája létesült most a 
városban, erről a sajtón keresztül 
a nyilvánosság is meggyőződhet. 
Kár ebben politikát keresni, és vé-
leményem szerint nem is elegáns a 
kampányba a gyerekeket belevonni 
és kampányeszközt csinálni belő-
lük. Ami pedig a minőséget illeti, 
én és a munkatársaim nap, mint 
nap személyesen ellenőrizzük, 
ugyanis innen rendeljük az ebédet.
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Polner Tiborné 
emlékére  

(1944 – 2018)
Hiányozn i 
fogsz, Mar-
csi néni! 
Ahogyan a 
tanítványa-
id és fiatal 
munkatár-
said szó-
lítottak – 
tiszteletből 
és szeretet-

ből. Hiányzik majd humorod, iró-
niád, hangod és gyöngyírásod, s a 
„szív, a mi szívünkhöz közel álló”.

Annak idején lassan, de bizto-
san közeledtél szeretett iskolád-
hoz: negyedéves hallgatóként a 
félegyházi Ének-zenei Általános 
Iskolában voltál gyakorlaton, a 
főiskola elvégzése után (ma-
gyar-orosz-testnevelés szak) egy 
kis kitérőt követően utad vissza-
kanyarodott: 1972-ben már újra 
az ÉZI-ben lettél szaktanár. De 
nem csupán „csak” szaktanár; ez 
a szó semmit nem árul el rólad! 

Számos pozícióban, tizenhat 
éven át igazgatóhelyettesként 
is szolgáltad a nevelés-oktatás 
ügyét. Vezérelved volt az ének-ze-
nei nevelés és a népi hagyomá-
nyok magas színvonalú ápolása, a 
munkafeltételek minél jobb bizto-
sítása. Szervezőként és tolmács-
ként segítetted a magyar-len-
gyel barátság megerősödését a 
Batthyány és Nysa város egyik 
iskolájának tanulói között. Hittél 
a gyerekekben, szívvel és humor-
ral tetted a dolgodat. Munkádat, 
a tanítványaiddal és kollégáid-
dal való kapcsolatodat áthatotta 
az emberszeretet, önzetlenség, 
segítőkészség. 

Volt tanítványaid legszebb él-
ményei között ott vannak a síelés 
és a közös kemencei táborozás 
emlékei. 2003-ban bekövetkezett 
nyugdíjazásod után is tartottad a 
kapcsolatot szeretett iskoláddal 
– miközben küzdöttél a sokszor 
támadó betegségekkel. De elkö-
teleződésed hivatásod iránt ekkor 
sem szűnt meg, közülünk bárki 
fordulhatott hozzád. Akadt olyan 
osztálytalálkozó, ahol mind a 30 
gyereknek oroszul írtál személyes 
üzenetet, de segítettél a búcsú-
szövegek megírásában is. Sajnos 
most nekünk maradt a szomorú 
feladat, hogy megírjuk a tiédet!

Váratlanul ért minket a hír, hogy 
életed véget ért. De nem: mert itt 
maradsz velünk, megőriz az em-
lékezet. Köszönjük, Marcsi néni!

Búcsúzunk: Kiskunfélegy-
házi Batthyány Lajos Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanárai, dolgozói 
és volt tanítványai

10 éve, 2008. március 8-án hunyt el Héjjas István, a Móra Fe-
renc Közművelődési Egyesület alapítója, örökös elnökhelyet-
tese. Az egyesület tagjai a Felsőtemetőben koszorúzással és 
mécsesek gyújtásával emlékeztek meg a város közéletének 
egyik legismertebb alakjának munkásságáról, aki még utolsó 
éveiben is fiatalos lendülettel szervezője volt különböző ren-
dezvényeknek, dolgozott a városért.

Pista bácsi munkásságát Seres 
Antalné ismertette: – Nyugdíjas 
évei alatt aktív tagja volt közös-
ségünknek. Több évtizeden ke-
resztül foglalkozott a városban 
található hősi emlékművek sor-
sával. Kezdeményezésére épült 
meg a Felsőtemetőben álló II. 

világháborús emlékmű. Vissza-
kapta pompáját a Hősök par-
kjában az I. világháborús em-
lékmű. Az ő kezdeményezésére 
minden év januárjában a Donnál 
elesettekre, és november 1-jén 
az elesett hősi halottainkra 
emlékezünk.

Életének meghatározó ré-
sze volt az írás is. Tagja volt a 
Bács-Kiskun Megyei Amatőr Írók 
és Költők szervezetének. A 90-es 
években Tóth Miklós újságíró 
barátjával közösen megszerkesz-
tették a városunkhoz kötődő Pe-
tőfi Sándor, Móra Ferenc, Falu 
Tamás, valamint a Félegyházán 
élő és alkotó költők verseit tartal-
mazó „Lovagolok fűzfasípot fújva” 
című verseskötetet. Később Falu 
Tamás még ki nem adott verseit 
rendezték kötetté. Munkásságát 
városa 2001-ben Kiskunfélegy-
házáért kitüntetéssel ismerte el 
– mondta el méltató beszédében 
az egyesület választmányának 
elnöke.

Átmeneti kényszerszünet után 
újranyit a Dudás Játszóház
Elmaradt a március 18-ára 
tervezett gyermekruhabörze 
a Dudás Játszóházban, mert 
a helyiség beázott. Az áram-
talanítást és a kárenyhítést 
követően az eseményre ké-
szülő mintegy száz embert 
haladéktalanul értesítették a 
szervezők, és az épület tulaj-
donosától, a félegyházi önkor-
mányzattól kértek segítséget a 
hiba elhárításához. 

Hevér Bernadett, a játszóház PR 
feladatokat ellátó és eseményszer-
vező önkéntese szerint példaér-
tékűen gyors és hatékony segítsé-
get kaptak, de az e hétre tervezett 
programokat még nem tartják 
meg. 

– Csányi József polgármes-
ter – átérezve annak súlyát, hogy 
rendezvényeinkkel a város és a 
kistérség családjainak nyújtunk 
hiánypótló szolgáltatást – azon-
nal intézkedett. Rövid időn belül 
darus kocsival érkezett a segítség, 
és hozzáláttak a beázást okozó, 
elmozdult kúpcserepek visszaiga-
zításához. Így jó esély van arra, 
hogy a ház néhány napon belül 
újra kinyitja kapuit a kisgyerme-
kesek előtt. Erre azonban kizá-
rólag akkor kerül sor, ha teljesen 
bizonyosak vagyunk abban, hogy 
minden a legteljesebb mértékben 
higiénikus és biztonságos. Ezen a 
héten tehát nem lesznek foglalko-
zások a Dudásban, az elmaradt, 
sokak által nagyon várt gyermek-
ruhabörzét pedig április 15-én, 

vasárnap rendezzük meg. Ezúton 
is köszönetünket fejezzük ki a 
bérelt ingatlan tulajdonosának 
a gyors intézkedésért és segítő-

készségért, továbbá látogatóink-
nak a megértésért és türelemért 
– fogalmazott a Dudás Játszóház 
önkéntese.

Egy elhívatott félegyházi
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A Zöld város program a tervek szerint új megjelenést és hangula-
tot kölcsönöz a városközpontnak. Az összefüggő és megszépülő 
zöldterületek a belvárosi közösségi és kulturális élet felpezsdü-
léséhez vezetnek. Az élhetőbb, megszépülő és modern városköz-
pont a fiataloknak és családosoknak is új lehetőségeket tartogat. 

Kovács Tímea (18): – Kiskun-
félegyháza alapvetően kisváros, 
ezért ha meg szeretnénk tartani 
a fiatalokat, akkor költeni kell rá. 
Egy pezsgő városközpont lehe-
tővé teszi, hogy a fiatalok itt ma-
radjanak, ne menjenek át nagyobb 
városokba, ha jól szeretnék érez-
ni magukat. Az új térburkolatok, 
a több zöldterület mind hozzá-

tartozik a megújuláshoz. A fiata-
lok is egyre többet járnak majd 
a városközpontba, ha kulturált 
környezetben le tudnak ülni és 
lehetőségük lesz hasznos, közös 
programok szervezésére.

Varga Illés (19): – Fontosnak 
tartom a központ megújulását, 
a terek nagy része a rendszer-
váltás előtti időket idézi. A fiata-
lok szempontjából is örvendetes 

a beruházás. Örülök neki, hogy 
több zöldterület lesz, a parkok is 
sokkal barátságosabb hangulatot 
tükröznek majd, helyet kaphat a 
szabadban egy jó értelemben vett 
közösségi élet.

Jani István (30): – Tősgyökeres 
félegyházinak számítok, a médiá-
ból informálódtam a Zöld város 
projektről, megtekintettem a lát-
ványterveket, nagyon ígéretesnek 
tűnnek. A platánfák megújulása 
is részét képezi a programnak, 
nagyon jó ötlet a városvezetéstől, 
hogy erre is gondot fordítanak. A 
köztereken több lesz a virág, a sé-

tálóutca kialakítását támogatom, 
a gyermekeimmel is szívesebben 
járom a központot egy élhetőbb, 
szebb környezetben.

Hevér Bernadett (38): – A 
projekthez tartozó kiadványt ala-
posan áttanulmányoztam, a tény-
leges zöldterületen kívül különféle 
vendéglátóegységek is gazdagítják 
majd a területet. Számomra a be-
ruházás azért is fontos, mert az új 
környezet teret ad egyéb, szülők 
és gyerekek közötti programnak. 
Turisztikai szempontból a ké-
sőbbiek során hasznára lehet a 
városnak, ha eseményekkel, ren-
dezvényekkel töltik meg a tereket.

KÖRKÉRDÉS: Mit tud a városközpont megújulásáról?

Lakossági
fórumot tart
a főépítész
Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzat módosítja Tele-
pülésrendezési eszközeit a 
Bankfalu mellett (Délibáb utca 
mögött) található, önkormány-
zati tulajdonban lévő, jelenleg 
szántóművelés alatt álló 2222 
helyrajzi számú telekre vonat-
kozóan. Erre azért van szükség, 
mert a 347/2017. (XI. 22.) Kor-
mányrendelet nemzetgazdasági 
okból kiemeltté nyilvánította a 
területet a napelemes erőmű-
vek megvalósítására irányuló, 
beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontja 
alapján. 

Az elkészült módosítási ter-
vanyagról lakossági fórumot 
tart az önkormányzati főépítész 
április 4-én, szerdán délután 4 
órakor a városháza I. emele-
ti tárgyalótermében. A fórum 
témájáról bővebben lehet tájé-
kozódni az önkormányzati hir-
detőtáblán és Kiskunfélegyháza 
város honlapján.

Növényvédelmi permetezések
A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vá-
rosüzemeltetési Osztálya értesíti a lakosságot, 
hogy március 27-én, kedden – az időjárás és 

a rajzás figyelembevételével – elvégzik a pla-
tán- és hársfák lemosó permetezését. Rossz 
idő esetén március 28-án vagy 29-én végzik el 
a munkát.

Színes papírból készült virággal 
és helyben sült rétessel indult el 
dr. Körtvélyessy András főigaz-
gató-helyettes és csapata március 
8-án, a félegyházi kórház krónikus 

belgyógyászati osztályaira, hogy 
nőnap alkalmából a hosszú ideje 
már betegágyban fekvő nőbetege-
ket köszöntsék.

Az otthonuktól, családjuktól tá-

vol lévő idős betegek nagy öröm-
mel fogadták a kórház férfi dol-
gozói képviseletében megjelent 
főigazgató-helyettest, beteghor-
dókat, műszaki csoportvezetőt, 
akiknek akciója egy kis meleg-
séget csempészett a hosszas 
kórházi ápolást igénylő betegek 
hétköznapjaiba.

A virágok különös értéke, hogy 
azokat a kórház rehabilitációs 
osztályán lévő betegek készítették 
ergoterápiás foglakozás alkalmá-
val – tudtuk meg Paksi Tiborné 
gazdasági igazgatóhelyettestől, 
aki értékteremtő ötleteivel már 
korábban is bizonyította humánus 
hozzáállását.

– A betegek nagy része fekvő, 
és még a kórtermet sem tudják 
elhagyni – mondta Kámán–Varga 
Emese szociális munkás. – Szá-
mukra a finom étel, a családtagok 
és önkéntesek látogatása jelent 
egyedüli örömöt. Nem szabad el-
feledkeznünk róluk sem, akik már 
nem a kinti világban élnek. Hiszen 
a nő idősen, betegen is nő marad, 
és a nők teszik szebbé a világot.

A nő idősen, betegen is nő
Kedves gesztussal köszöntötte a félegy-
házi kórház vezetősége és férfi dolgozói 
március 8-án, nőnap alkalmából a kró-
nikus osztályokon fekvő nőbetegeket. A 
megemlékezés meghitt pillanataiban la-
punk is jelen volt.



2018. március 23.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK8

Szavalóverseny  
általános iskolásoknak
A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban március 9-én tartották meg 
a Weöres Sándor területi szavalóversenyt általános iskolás tanu-
lóknak. A Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános 
Iskola által szervezett megyei fordulóra jelentkező diákok bár-
mely magyar költő – szabadon választott – versének előadásával 
nevezhettek. Az alsósok és felsősök legjobbjai jutottak tovább a 
március 24-ei, kiskunhalasi döntőre.

A zsűri döntése alapján az alsó ta-
gozatos továbbjutó Dinnyés Nelli 
(Kiskunfélegyházi József A. Ált. 
Isk. 1.a) lett. A második helyen 
Bakró Hanna Virág (4. o., Jakab-
szállás-Fülöpjakab Ált. Isk. Eötvös 
József Ált. Iskolája), a harmadik 
helyen Réczi Anna (4z/2 Kiskun-
félegyházi Batthyány L. Ált. Isk. és 
AMI) végzett.

A felsősök közül Horváth 
Anna (8.a, Kiskunfélegyházi Jó-
zsef A. Ált. Isk.) képviseli Félegy-
házát a kiskunhalasi versenyen. 
Zámbó Napsugár (8.a., Kiskun-
félegyházi Dózsa Gy. Ált. Isk.) a 
második, Baranyai Zsófia (5.z., 
Kiskunfélegyházi Batthyány L. 
Ált. Isk. és AMI) a harmadik he-
lyen végzett.

Rekordszámú jelentkező 
a helytörténeti vetélkedőn

Az elmúlt évek nagy sikere után 
idén 14-dik alkalommal rendezik 
meg Félegyházán, a Kiskun Mú-
zeum és a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár összefogásával, a helyis-
mereti vetélkedőt. A téma – amely 
adódott a Petőfi Emlékévből – Pe-
tőfi, a „halhatatlan dalnok” és Fé-
legyháza az 1848-49-es szabad-
ságharc idején lesz. A szervezők 
felhívására három korcsoportban, 
rekord mennyiségű, 147 csapat 
jelentkezett. A vetélkedő részt-
vevői betekintést nyernek a helyi 
levéltárban fellelhető korabeli do-
kumentumokba, feljegyzésekbe, és 
azokból megtanulnak önálló követ-
keztetéseket levonni. 

A megmérettetés ezúttal két-
fordulós lesz. A csapatok az első 
forduló során feladatlapot kapnak, 
amit a diákok önálló kutatómunká-
val, a megadott helyismereti iroda-
lom felhasználásával oldanak meg, 
majd a levéltárban, helyben megol-
dandó feladatokkal is próbára te-

szik tudásukat. A második forduló 
kapcsán ellátogatnak a város főbb 
intézményeibe, így például a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárba, a Petőfi 
Sándor Emlékházba, a Móra Ferenc 
Művelődési Központba, a Szakma-
közi Művelődési Házba, valamint a 
polgármesteri hivatalba. 

A rendezvény témaválasztásával 
a rendezők szeretnék elérni, hogy 
a diákok megismerjék a 2018-
2019-ben meghirdetett Petőfi 
Emlékév félegyházi programsoro-
zatán keresztül, a méltán világhírű 
Petőfi Sándor műveit és hiteles 
képet kapjanak az 1848-1849-
es szabadságharc eseményeiről. 
Emellett a helyi fiatalok játszva 
tanulnak a város épületeiről, utcái-
ról, miközben az összefogásról és 
csapatszellemről is tapasztalato-
kat szereznek. A három korcsoport 
hat legjobban teljesítő csapata kö-
zös, budapesti kiránduláson vehet 
részt. Az eredményhirdetés május 
23-án lesz. 

A Kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúze-
um már 35 éve hirdeti meg Petőfi Sándor 
művészetéhez kapcsolódóan képzőművészeti 
pályázatát. Ezekből a művekből jött létre az a 
gyűjtemény, amely a szakmai zsűri által java-
soltan került a múzeum tulajdonába. A Móra 
Ferenc Művelődési Központban március 14-
én nyílt kiállítás a kortárs művészek váloga-
tott alkotásaiból. A tárlatot Babucsikné Ze-
ikfalvy Anna grafikusművész nyitotta meg. A 
kiállítás megtekinthető a művelődési központ 
nyitvatartási idejében április 22-éig. 

Kortárs képző-
művészek  
Petőfiről
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Mi mindent 
tudnak  
a nyug-
díjasok?
A XXVII. Solti Tavaszi Napok 
keretében rendezett Ki mit 
tud? vetélkedőt március 
14-én, az Életet az Éveknek 
Nyugdíjasklubok Bács-Kis-
kun Megyei Egyesülete, va-
lamint a solti Petőfi Nyugdí-
jas klub. A Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Bajtársi Egye-
sület tagjai minden kategó-
riában színpadra léptek, és 
szép eredményekkel tértek 
haza.

A vetélkedőn három kategóri-
ában – vers, humor, szólóének 
– lehetett indulni.

A Petőfi Sándor Bajtársi 
Egyesület részéről vers kate-
góriában indult Hideg István 
Váci Mihály: Még nem elég! 
című versével. Produkcióját a 
zsűri különdíjjal jutalmazta. 
Paraginé Dudás Katalin Pe-
tőfi Sándor: Anyám Tyúkja c. 
versét, Csík Istváné József 
Attila Mama című versét adta 
elő. Mindkettejüket elismerő 
oklevélel jutalmazták.

Humor kategóriában a fé-
legyházi egyesület színjátszó 
csoportja Nóti Károly: „Lep-
sénynél még megvolt kabaréje-
lenetet adta elő. Produkciójuk 
elsöprő sikerrel az első helye-
zést érdemelte ki. (Szereposz-
tás: Tenyér úr: Hideg István, 
Nagyságos úr: Paragi Lajos, 
Nagyságos asszony: Paraginé 
Dudás Katalin, Komornyik: 
Papp József, Régi motoros: 
Csík István, Táncosnő: Papp 
Józsefné.)

Szólóének kategóriában Hi-
deg István indult a Rákóczi 
megtérése című dallal, és a 
harmadik helyezést érte el.

Az egyesület sikeres sze-
replését így összegezte Hideg 
István elnök: – Az Életet az 
Éveknek Bács-Kiskun Megyei 
Egyesületében valódi élet van. 
Nagy lelkesedéssel veszünk 
részt a megmérettetésekben, 
és örömmel mondhatom, hogy 
egyre többen vállalják fel a sze-
replést. Ezzel egyesületünk hír-
nevét is öregbítik.

Elismerés a Honvédelmi Minisztériumtól
A forradalom és szabadságharc, 
egyben a Magyar Honvédség 
megalakulásának 170. évfordu-
lója alkalmából a Stefánia Palota 
– Honvéd Kulturális Központban 
tartották a Honvédelmi Miniszté-
rium központi ünnepségét, amely-
nek során a tárca a honvédelem 
ügyét támogató nyugállományú 
katonák és társadalmi szerveze-
tek tevékenységét köszönte meg. 
A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 
Bajtársi Egyesület tagjai közül 
Paraginé Dudás Katalin, Sza-
bó Károlyné, Takács Györgyné 
munkáját emléktárggyal jutalmaz-
ták. Bódi Jánosnét a nőnap al-
kalmából köszöntötték a központi 
ünnepségen.

A römisek fellegvára

Félegyházán tizenhetedik alka-
lommal rendezték meg a Kiskun 
Kupa Römi Bajnokságot már-
cius 17-én. Az idei rendezvény 
csúcsbeállítással dicsekedhet, 
hiszen 46 szenvedélyes kártyás 

ült asztalhoz, hogy próbára tegye 
szerencséjét, kártyatudását és 
elnyerje a fődíjakat a Desperado 
Étterem különtermében.

Lajos György, a verseny meg-
álmodója és elindítója elmondta, 

hogy az idei versenyre új játé-
kosok is érkeztek Budapestről 
és környékéről, valamint Békés 
megyéből is. – Nagy lelkesedés-
sel folytatjuk ezt a versenysoro-
zatot, mert reményeink szerint a 
kerek évfordulót, a huszadikat is 
megéljük, és megünnepelhetjük. 
Szerencsére egyre többen tudnak 
erről a versenyről. A játékosok el-
mesélik tapasztalataikat baráta-
iknak, társaiknak. Ez rangot jelent 
a városnak is, hiszen a libafeszti-
vál és egyéb események mellett jó 
hírét viszi Félegyházának – tette 
hozzá a főszervező.

A verseny végeredménye:
Első helyen végzett Fazekas 

Imre (Kiskunfélgyháza). A máso-
dik helyet Faragó Béla (Hódme-
zővásárhely), a harmadikat Faze-
kas Imréné (Kiskunfélegyháza), 
a negyediket Kamal (Kiskunfé-
legyháza) szerezte meg. A legjobb 
női versenyzőnek Fazekas Imré-
né bizonyult.

Grúziáról a Földrajzi Szabadegyetemen
Dr. Karancsi Zoltán tanszékvezető egyetemi docens Grúziát 
mutatta be az érdeklődőknek a Földrajzi Szabadegyetem soro-
zatának legújabb előadásán, március 8-án, a Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtárban. Az előadó mesélt a Fekete-tenger feltöltött 
partvidékéről, az állandó hótakaróval borított magashegysé-
gekről, de a grúzok történelmébe és kultúrájába is bepillantást 
engedett.

A változatos felszínű és éghajla-
tú, még szinte érintetlen tájakkal 
rendelkező országról megtudtuk, 
hogy itt a természeti környeze-
tet alakító folyamatok legszebb 
példáival találkozhat a látogató. 

A turisták által még csak kevés-
sé ismert kaukázusi ország lakói 
mindent megtesznek azért, hogy 
az ide érkező vendégek jól érez-
zék magukat. Épülnek az utak, 
fejlődnek a városok, így az ősi 

kultúra mellett gyakran jelennek 
meg a szupermodern épületek.

Szvaneti örök hóval és jéggel 
borított gerincei; a Kaukázus Mat-
terhornja, a kétfejű Ushba; Mestia 
a híres Svan-tornyokkal, Szignagi 
lankás szőlészetei az isteni nedű-
vel egészen különleges változa-
tosságot, s ugyanakkor egységet 
alkotnak. A több ezer éves múlt 
legendái és igaz meséi kifogyha-
tatlan kincseket őriznek.

A rendezvényt a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatta.
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Általános felismerés, hogy a mai digitális nemzedéket, a Z és alfa 
generációt másképp kell megszólítani az élet minden területén, 
magától értetődő módon az oktatásban is. A tanulás folyamatát 
illetően az a legizgalmasabb kérdés, hogyan lehet az iskolában 
olyan környezetet teremteni, amelyben a diákok érdeklődésének 
fenntartásával a tanulás hatékonyabban tud megvalósulni.

A digitális kultúra egyre nagyobb 
térnyerése fokozatosan lazítja a 
hagyományos tanítási kereteket, 
és új szemléletet indít el az ok-
tatásban. A Kiskunfélegyházi Dó-
zsa György Általános Iskola már 
évekkel ezelőtt digitális témahe-
tek szervezésével, szakköri kíná-
latának ilyen irányú bővítésével, 
informatikai eszköztárának fo-
lyamatos fejlesztésével csatla-

kozott a szemléleti átalakulás 
folyamatához. Ennek részeként 
és az EFOP-3.2.5. pályaorientá-
ciós pályázat támogatásának kö-
szönhetően valósulhatott meg az 
a digitális témanap, amelyet az 
intézmény március 6-án rende-
zett tanítványainak és az iskola 
iránt érdeklődő óvodásoknak. A 
gyerekek informatika- és robo-
tika-szakkörös társaik segítsé-

gével kipróbálhatták a digitális 
világ eszközeit, használták a 3D 
tollat, a 3D nyomtatót, a tárgysz-
kennert, robotokat programoztak 
és irányítottak, digitális mikrosz-
kópon vizsgáltak metszeteket 
(és udvarról behozott havat), és 
láthattak folyékonynitrogén-be-
mutatót is. 

A rendezvény egy programja 
a város felé is nyitott volt: kora 
délután a Freedee Printing Solu-
tions szakembere tartott szakmai 
előadást A 3D nyomtatás jelene és 
jövője címmel felnőtt érdeklődők-
nek. A szakmai nap koordinátora 
Gyenes Attila volt – számolt be 
Terbe Ákosné igazgató.

Dobogós helyen a Mezgések
Idén március elején rendezték meg Budapesten a Húsipari 
Termékgyártó Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, ahol a Kiskun-
félegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium 
két diákja ért el kiemelkedő eredményt. Az ország huszonnégy 
legjobb húsipari termékgyártó tanulója közül Iancio Szilárd 1., 
Máté Zoltán pedig 3. helyezettként állhatott dobogóra. Ezzel 
mindketten jeles szakmai bizonyítványt szereztek.

A diákok felkészítői Dénes Zol-
tán szakoktató, Patyiné Gyóni 
Márta tanárnő, dr. Faragóné 
Tóth Melinda tanárnő, Kiss-Fe-
keténé Bodor Barbara tanárnő 
és Kissné Kovács Edit tanárnő 
voltak.

A diákoknak nagy segítsé-
get jelentett eredményük el-
érésében az is, hogy vizsga-
tapasztalatot szerezhettek a 
Kiskunfélegyházán, Szegeden és 
a Baján megrendezett regionális 
versenyeken.

Március 10-én nagyszabású 
pályaorientációs rendezvényen 
vehettek részt a Móra Ferenc 
Gimnázium tanulói. Az iskola 
volt diákjai közül idén 12-en 
tértek vissza egykori osztály-
termeikbe, és fogadták a je-
lenlegi mórásokat előadásai-
kon, workshopjaikon.

Különleges, sikeres életutak és 
karriertörténetek bontakoztak ki, 
de a vendégek őszintén beszéltek 
hibás döntéseikről is. „Ne félj attól, 
hogy kudarcot vallasz! Még mindig 
jobb, mintha meg se próbálod!” 
– fogalmazta meg a nap tanulsá-
gaként az egyik diák. „Nyelvtanu-
lás, nyitottság, kitartás” – összeg-
zett egy másik mórás.

A volt mórás előadók voltak: Bak 
Balázs, Kecsmár Zuzsa, F. Takács 
István, Lajkó Gábor, Hodik Adri-
enn, Gergátz-Varga Mariann, Sza-

bó Bianka, Mészáros Máté, Palla-
gi Tamás, dr. Málik Viktor, Pap F. 
Izolda, Eszik Mariann. Az egykori 
diákok beszámolói mellett a progra-

mot színesítették az angol nyelven 
tartott prezentációk, Csordás Jó-
zsef alezredes bemutató előadása, 
valamint az ELTE tájékoztatója is.

Z és alfa generáció az iskolában

Utak a Móra 
gimiből
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Természettudományban is élen

Kiemelkedő országos sikert ho-
zott a Dózsa György Általános 
Iskolának a Bolyai Természettu-
dományi Csapatverseny. A már-
cius 10-én, Budapesten rende-
zett döntőben a Dudás Tamás, 
Szabó Árpád, Szabó Zsombor, 

Zsígó Zsombor alkotta hatodi-
kos csapat ezüstérmet szerzett, 
és a dobogó II. fokára állhatott 
fel.

Felkészítő tanárok: Somkuti 
Judit, Tarjányi Csilla és Verebné 
Vadkerti Krisztina.

Iskolanyitogató 
Nyílt órára és iskolanyitogató foglalkozásra várják a nagy-

csoportos gyermekeket és az érdeklődő szülőket  
március 26-án, hétfőn 15 órától  

a bugaci Rigó József Általános Iskola tanítói. 

Csodás hetet töltöttek  
Erdélyben a dózsások
Felejthetetlen élményekben volt része annak a 46 dózsás diák-
nak, akik a „Határtalanul!” pályázat keretében öt napra Székely-
földre látogathattak. Elsőként Tordán, a Josika Miklós Líceumban 
fogadták a csoportot, majd testvértelepülésünkre, Korondra lá-
togattak el, ahol szereplői voltak a március 15-ei rendezvények-
nek is. Programjuk során meglátogatták városunk költőjének 
emlékhelyeit Ispánkútnál, Fehéregyházán és Segesváron is. A 
szíves fogadtatás mellett sok programot is szerveztek félegyházi 
társaiknak a vendéglátók. 

A félegyházi gyerekek hazatértüket 
követően gazdag élménybeszámo-
lót tartottak társaiknak. Mesél-
tek a hosszú út első megállójáról, 
Tordáról, ahol a Josika Miklós Lí-
ceumban az igazgatónő szívélyes 
köszöntője után a tordai gyerekek 
kaláccsal és üdítővel kínálták őket, 
majd örömmel fogadták a dózsá-
soktól ajándékba kapott focilabdá-
kat és társasjátékot. Innen a tordai 
sóbányához, majd Korondra men-
tek, ahol szálláshelyük volt. A má-
sodik nap programjába a parajdi 
sóbánya mellett a híres Medve-tó 
is belefért. 

Március 14-e Petőfi jegyé-
ben telt. A csoport meglátogat-
ta egyebek mellett Farkaslakát, 
Ispánkutat, Fehéregyházát és 
Segesvárt, s valamennyi helyszí-
nen versekkel és koszorúzások-

kal tisztelegtek a költő emléke 
előtt. A nemzeti ünnep napján 
részt vettek az unitárius egyház 
istentiszteletén, ahol a Kiskunfé-
legyházi Dózsa György Általános 
Iskola által adományozott zászlót 
is felszentelték. Az ünnepi mű-
sor méltó része volt a félegyházi 
gyerekek előadása. A napba még 
belefért Szejkefürdő híres szé-
kelykapuinak megtekintése, és a 
méltán híres borvíz megkósto-
lása. Utolsó nap, útban hazafelé 
még megálltak Vajdahunyad hí-
res váránál, és megcsodálták a 
Hunyadiak birtokát. A tartalmas 
és élményekben gazdag hét so-
rán nem csak új barátságokkal, 
de a hazaszeretet fogalmának új 
árnyalataival is gazdagodtak az 
utazók – derül ki Gyenesné Mé-
száros Edit beszámolójából. 

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány 2018-
ban 29. alkalommal rendezte meg a Zrínyi Ilona kétfordulós ma-
tematikaversenyt. A megyei forduló eredményhirdetése márci-
us 3-án volt Kecskeméten, a Református Általános Iskolában. 
Az ünnepségen részt vettek a díjazott versenyzők, a tanáraik, a 
meghívott vendégek és a szülők.

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre minden évfolyamról a leg-
eredményesebb tanulókat, és a 
dobogós helyezést elérők felké-
szítő tanárait hívták meg. A 4. 
évfolyamon Oláh-Marcényi Pé-
ter, a Kiskunfélegyházi Batthyá-
ny Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 4.a osztályos 
tanulója megyei első helyezést ért 

el. Felkészítői: Kósa Erika tanító, 
Péter osztályfőnöknője és Nagy 
Tibor, a Kecskeméti Városi Mate-
matika Szakkör 4.o. csoportjának 
egyik vezetője. Oláh-Marcényi Pé-
ter Bács-Kiskun megye legjobb-
jaként képviselheti megyénket 
az országos döntőben, amelyet 
március 28-30. között rendeznek 
Kecskeméten.

Batthyányis diák  
az országos döntőben
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Félegyháza városközpontja: városi 
térfüzér szerveződése – főtér kialakulása
Városunk központja nagyon szép példája a mezővárosi lét len-
dületes fejlődésének, a fejlődés nyomán egyre-másra épülő igé-
nyes épületek, a belőlük alakuló megkapó térfalak és a közöttük 
formálódó terek, parkok otthonos világának. A kialakult főtér Fé-
legyháza arculatát döntően meghatározó települési érték. 

Nézzük most meg 
néhány történeti 
térkép segítségé-
vel, hogy milyen 
úton vált olyanná 
a főtér, amilyennek 
most ismerjük.

Az 1. katonai felmérés (lásd 1. 
ábra) a 18. század 2. felének vá-
rosközpontját tárja elénk: A budai 
– szegedi nagyúthoz igazodva ter-
mészetes sorokban, É-D irányban 

fűződnek fel a telepesek lakóházai, 
amelyek csak nagyon egyszerű te-
lekalakítást feltételeznek. Ebbe a 
„rendbe”, jól láthatóan „erőltették” 
bele a minden bizonnyal némikép-
pen később kialakult csongrád-maj-
sai útvonalat. Mindenesetre a négy 
„nagyutca” jelentős meghatározójá-
vá vált a város szerkezetének. Ekkor 
még minden nagyon racionálisan 
gazdaságelvű. Közteret a régi vá-
rosháza előtt és a csongrádi út ten-

gelyében álló szélmalom körül talá-
lunk. Ugyanakkor már ekkor szépen 
szervezi a központot az Ótemplom 
és kertje, valamint a hozzá tartozó 
parókiatelek és épületei.

A 19. század közepén ábrázol-
ja a 2. katonai felmérés (lásd 2. 
ábra) a városközpontot: Leglát-
ványosabb változás a rendezetté 
váló beépítésben mutatkozik meg. 
Ekkorra már szabályozott telek-
sorok, házhelyek és egyértelműen 
alakított közterek jellemzik a köz-
pontot. Ez utóbbiak egy része már 
minden bizonnyal, mint piactér is 
működik. A Hattyúház és a Görög-
ház már szépen keretezi a nyugati 
térrészt, az első piacteret. A lakó-
telkeken zöld színnel jelölt udvar-
részek, már egyfajta városi rend 
irányába mutatnak. Ugyanakkor a 
fehérrel ábrázolt közterületek még 
a sáros-poros, valószínűleg alig-
alig fás terek képzetét adják elénk. 
Gyönyörűen ábrázolja a térkép, 
hogy gondos mérnöki tevékenység-
gel, hogyan lehet rendet „varázsol-
ni” a „szokás-hagyomány” mentén 
formálódó városképben. 

A 19. század végét ábrázoló 
kataszteri felmérés (lásd 3. ábra) 
már három jól elkülönülő teret 
tüntet fel: A Városház teret, amely 
ma a Petőfi tér, a Petőfi teret, 
amely ma a Béke tér és az Egyház 
teret, amely ma részben a város-
központi nagy parkoló. A térfüzér 
egyértelmű központja az Ótemp-
lom. A környező telkek beépítése 

egy részében már oldalhatáron 
álló, az utcafrontra „hajlított” 
beépítésű, ami utal a városias 
fejlődésre. Ez a térrendszer még 
jól érzékelhetően a „békebeli” 
gyalogos-, piacos sétatér állapo-
tát mutatja a városközpontnak. 
Következzen itt három kép (lásd: 
korabeli fotók) arról a folyamatról, 
ahogyan a fátlan piacterek parko-
sított főtérré váltak.

És végül a főtérré vált térfüzér 
mai állapota: Az 5-ös út és a Baj-
csy Zs. utca beépítések lebontásá-
val „kinyílt”, forgalmas főutakká 
váltak. A Constantinum épületével 
és a piac tömbjével befejeződött a 
térfalak kialakulása, ugyanakkor 
új tömbhatárok is képződtek az új 
üzletházak és a buszváró épületé-
vel. Sajnos a plébánia épülettömb-
jét is részben lebontották. Ugyan-
akkor nagyon kedves színfoltként 
határozott megjelenést nyert az 
Ótemplom kertje. Ennek korai ki-
alakulását az ott lévő idős japána-
kácfák mutatják. Hangulatos arcu-
lati eleme a városnak, ahogyan a 
Kossuth utca százéves platánfaso-
rait kiegészítik az egykori alföldi 
pormegkötő városfásítás emlékét 
őrző japánakácok a templom kö-
rül. A főtér további növényanyaga 
zömében a 80-as évek nagy térát-
építésének emlékét őrzik, az akkor 
szokásos fenyőkkel és hársfákkal. 
Ezek többsége rossz állapotú, cse-
rére megért növény.

 Nagy Ágnes városi főkertész

1-es ábra: katonai felmérés 2-es ábra: katonai felmérés

3-as ábra: kataszteri felmérés
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A város főtere, vagyis a Béke térből, Petőfi térből, valamint a 
Fekete Pál utcából (korábbi Gorkij utca) álló téregyüttes (to-
vábbiakban főtér) mai arcának kialakulása az 1980-as évek 
elejére tehető. Az akkori átalakítás óta gyakorlatilag napjain-
kig változatlan formában használják a főteret a város lakói, s 
mivel érdemi felújítás azóta nem volt, mostanra meglehetősen 
elöregedett. Ennek nyomai sajnos a burkolatok és a növényál-
lomány állapotában, valamint a napjainkra meghaladottá vált 
funkciókiosztásban is visszaköszön. A Zöld város projekt ezen 
az állapoton kíván változtatni – foglalja össze a megvalósítás 
előtt álló fejlesztés egyik központi elemét Nemcsok Márton 
projektfelelős, a tervezést végző Pagony Táj- és Kertépítész Iro-
da tájépítésze.

Tőle tudjuk, hogy a Főtér éle-
tében több nagyobb változás is 
várható a Zöld város projektnek 
köszönhetően. Gyakorlatilag a 
teljes téregyüttes valamennyi 
burkolt-, és zöldfelülete megújul. 
Szökőkutak, pihenőteraszok és 
dekoratív növénykiültetések kap-
nak helyet, de a nagyobb léptékű 
felújítás lehetőséget teremt a kü-
lönböző rendezvények és egyéb 
események helyszíneinek újraér-
telmezésére is. A legszembetű-
nőbb változás minden bizonnyal 
a Sarlós Boldogasszony Templom 
környékén lesz.

A templom és a Constantinum 
közötti út burkolatát a térrel meg-

egyező szintre emelik. A téren 
átmenő autós forgalom erősen 
csökkeni fog, mivel az Oskola utca 
és a Pázmány utca közötti sza-
kasz az utóbbi felé egyirányúvá 
válik. A heti többszöri piac így az 
Oskola utca-Petőfi utca közötti te-
rületre kerül át.

A város egyik jelképének szá-
mító Ótemplom is új környezetet 
kap. A templomkert egy barok-
kos stílusú parkká épül át úgy, 
hogy a kert értékes faállománya 
nagyrészt megmarad. A környék 
idősebb fái közül sajnos nem le-
het megmenteni a meglehetősen 
leromlott állapotú japánakáco-
kat, és a templom oldalával pár-

huzamosan futó vadkörte sorra 
is kivágás, illetve átültetés vár. 
A „barokkosodó” templomkert 
azonban új, nagyméretű fákat is 
kap majd. A templom előtti ja-
pánakácok helyére a beültetés-
kor 10-12 méteres, vázaformára 
nevelt ámbrafák érkeznek, míg a 
vadkörték helyén egy, a középko-
ri katedrálisok hangulatát idéző 
platánkerengőt ültetnek 6-9 mé-

ter magas, gyertyatartó formájúra 
nevelt platánokból.

Jelentős változást hoz, hogy a 
Halászcsárda előtt haladó járda 
megszűnik és a helyére vendéglá-
tásra és pihenésre alkalmas fate-
raszok épülnek, míg a tér közepén 
egy nyüzsgőbb terület keletkezik. 
A főtéren a projekt keretében 
négy új vízjáték is létesül, változa-
tos látványvilágot teremtve.

Ámbrafák és platánok lesznek a megújuló templomkertben
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A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

Réczi László, az 1-es vá-
lasztókörzet önkormány-
zati képviselője március 
8-án tartott lakossági 
fórumot a Platán isko-
lában. A rendezvényen 
tájékoztatta a megjelen-
teket az elmúlt időszak-
ban megvalósult fejlesz-
tésekről, beruházásokról, 
valamint az elkövetkező 
időszak terveiről. 

A fórumon résztvevők 
örömmel nyugtázták az 
eddig történteket, és meg-
fogalmazták igényeiket is, 
amelyek elsősorban utak, 
közterületek rendbetételé-
hez, karbantartásához kap-
csolódtak. A fórumon jelen 
volt Csányi József polgár-
mester, dr. Faragó Zsolt 
jegyző és Juhász László, az önkormányzat 
városüzemeltetési osztályának vezetője, akik a 
felmerülő kérdésekre választ adtak. Kiderült az 
is, hogy az önkormányzat valamennyi problé-
mát ismeri, megoldásukat tervezik, ami termé-
szetesen a költségvetési lehetőségek függvénye.

Réczi László beszámolójában elmondta, hogy 

körzetében az elmúlt időszakban húsz fontos 
beruházás, fejlesztés valósult meg. Ezek közül 
kiemelte a Kökény utca és a teniszpálya melletti 
útszakasz aszfaltozását, a Móravárosi ABC-nél 
a szelektív hulladékgyűjtők megszüntetését. Új 
járdaszakasz épült a Hársfa utcában valamint a 
Szentesi és Nefelejcs utca kereszteződésében. 

Felújították a Platán iskola 
vizesblokkjait, és megoldot-
ták az udvari világítást. 

A közösségi élet is jól ala-
kult a városrészben, hiszen 
az önkormányzat az iskolá-
val és óvodával összefogva 
tavaly megrendezte a Mó-
ravárosi napokat, ami nagy 
népszerűségnek örvendett. 
Éppen ezért hagyományt sze-
retnének belőle teremteni.

A jövő terveiről szólva a 
képviselő elmondta, hogy 
idén 130 millió forintos ön-
kormányzati beruházással új 
aszfaltburkolatot kap a Mó-
raváros főutcája, a Nefelejcs 
utca. Szólt arról is, hogy a 
város pályázott a Csanyi úti 
kerékpárút megépítésére. 
Sajnos a pályázat nem nyert, 

ennek ellenére a város nem mond le a megva-
lósításáról. Reményei szerint két szakaszban 
megépülhet. Először a Szentesi úttól a Hon-
véd sporttelepig, a második ütemben pedig a 
gyártelepig folytatódik. Ennek érdekében min-
den képviselői befolyását, lobbi tevékenységét 
beveti – tette hozzá Réczi László.

Fejlődő városrész a Móraváros

Mongol diákok a Lakitelek 
Népfőiskolán

Magyarországon tanuló mongol diákok 
látogattak el a Lakitelek Népfőiskolára 
március 13-án. Lezsák Sándor, a Ma-
gyar Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek 
Népfőiskola vezetője köszöntőjében 
kiemelte, hogy a rokontudatú népek 
találkozói rendkívül fontosak, elenged-
hetetlen, hogy megismerjük egymás 
kultúráját, értékeit, szokásait. A ren-
dezvény nyitónapján országismertető 
előadásokkal konferencia kezdődött.

Olajos István iskolaigazgató a ma-
gyar történelem fontosabb eseménye-
it ismertette előadásában. Horváth 
Zsolt, a Hungarikum Bizottság ér-
téktárak kialakításáért felelős koordi-
nátora a magyarság csúcsteljesítmé-
nyeit, a hungarikumokat mutatta be. 
Obrusánszky Borbála, a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium Kelet-Eu-
rópa és Közép-Ázsia Főosztálya kép-
viseletében köszöntötte a diákokat. 
Batbayar Zeneemyadar, Mongólia 
nagykövete a mongol értékekről, 
„mongolikumokról” tartott előadást.

Varga Zoltán, a Magyar Turán Ala-
pítvány alapítója a Bugacon kétévente 
megrendezendő Kurultajról beszélt a 

hallgatóság-
nak. Ezt kö-
vetően Buda 
Ádám lantművész tartott bemutatót 
magyar népi hangszerekkel, Barcza 
Bálint Somló-hegyi szőlősgazda a 
magyar borokról tartott rövid ismer-
tetőt és borkóstolót, a nap zárása-
ként pedig a Kösöntyű néptáncegyüt-
tes mutatott be hagyományos, népi 
táncokat.

Március 14-én, szerdán kirándu-
láson vettek részt a fiatalok, megis-
merték Lakiteleket, a Holt-Tiszát és 
a környék élővilágát. Ezt követően 
Ugró Sándor, a Kiskunsági Nemzeti 
Park igazgatója beszélt Magyaror-
szág természeti kincseiről és őshonos 
állatairól.
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Így segíthetjük a két félegyházi orvos elismerését
Itt van otthon  

dr. Reznyák Béla
Ellátottjai jelölték dr. Reznyák 
Béla kiskunfélegyházi sebészt, a 
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj-
ra. Jelöléséről a főorvos annyit 
mondott: – Nagyon meglepődtem, 
ugyanakkor örömteli érzés is volt, 
éppen azért, mert olyanok javasol-
tak a kitüntető díjra, akiket kezel-
tem. A sebész főorvos kitüntető dí-
ját március 31-éig lehet támogatni 
a www.szentgyorgyialbertorvosidij.
hu oldalon.

Reznyák Béla az egyetem el-
végzése után, 1983-ban a kiskun-
félegyházi kórházban kezdte meg 
munkáját a sebészeti osztályon. 
Több évtizeden keresztül dolgozott 
itt főorvosként. Az aktív ellátás 
megszűnése után ment Szentes-
re, ahol most is végzi gyógyászati 
munkáját, de dolgozik Kiskunmaj-
sán, Kecskeméten, és magán-
rendelésén még ma is fogadja a 
félegyháziakat.

Mint mondta: – Nem volt köny-
nyű majdnem 30 év után megválni 
a félegyházi munkahelytől. Amikor 
ez bekövetkezett, azt hittem, itt a 
világ vége. Ebben a városban az 
otthonunkat is olyan helyen építet-
tem fel, ami közel van a kórházhoz, 
a munkahelyemhez, és percek alatt 
ott tudok lenni, bármi is történik. 
Bizony ma a munkába érés akár 
órákba is telik. De vállalom, mert 
nap, mint nap tehetek valamit be-
tegeim gyógyulása érdekében. Úgy 
érzem, betegeimmel is sikerült 
mindig kiegyensúlyozott kapcso-
latot tartani, és szerencsére gya-
koriak a pozitív visszajelzések is, 
amit talán ez a jelölés is mutat. 
Mindenesetre a félegyházi kórház 
sebészeti osztályától megválni 
nem volt könnyű. Itt születtem, itt 
dolgoztam, és máshol mindig egy 
kicsit idegennek érzem magam. Én 
itthon vagyok otthon!

Szent-Györgyi Albert tiszte-
letére, Nobel-díj kitüntetésének 
nyolcvanadik évfordulója alkal-
mából hoztak létre egy orvosokat 
elismerő díjat, amelyet szakmai 
zsűri döntése és interneten be-
érkezett szavazatok alapján ado-
mányoznak olyan orvosoknak, 
akik mindennapi munkájuk során 
elhivatottsággal, rendkívüli odaa-
dással, tudományos igényességgel 
és humanitárius szemlélettel se-
gítenek a hozzájuk fordulókon. A 
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra 
dr. Reznyák Béla sebész főorvost 
is jelölték. 

Második helyen  
dr. Perlaki Pál

A Szent Györgyi Albert Orvosi Díjra 
dr. Perlaki Pált, a kiskunfélegyhá-
zi kórház kardiológus főorvosát 
is jelölték, akinek több évtizedes 
szakmai munkája sokunk számára 
ismert. 

A belgyógyász kardiológus főor-
vos tudását és jobbító szándékát 
nap mint nap, hétvégéken és ün-
nepnapokon is szolgálatba állítja. 
Kórházban, szakrendelésen és 
magánrendelésén igyekszik beteg 
embereken segíteni, életminősé-
gükön javítani. Népszerűségét a 
betegek iránti több évtizedes türel-
mes bánásmódjával érdemelte ki. 

Ez a díj lehetőség arra, hogy 
kifejezzük megbecsülésünket és 
munkájának értékét. 

Szavazni a www.szentgyorgyi-
albertorvosidij.hu lehet március 
31-éig. 

Fizetett politikai hirdetés

A 200 éve született Arany Já-
nos tiszteletére, 2017. március 
2-án indult emlékév kapcsán, 
az Arany János-bicentenárium 
zárásaként a Közmédia Arany-
CORE zenebajnokság címmel 
versenyt hirdetett, amelynek so-
rán a jelentkezők Arany János 
bármely művének megzenésí-
tésével nyújthattak be pályáza-
tot. A versenyszabályzat szerint 
megalkotott zenés feldolgozáso-
kat 2018. március 2-áig, Arany 
201. születésnapjáig lehetett 
beküldeni. A felkért zsűri, a hall-
gatóság, valamint a közmédia 
által odaítélt díjakat a napokban 
hozták nyilvánosságra. Közöttük 
Kapus Diána, kiskunfélegyházi 
születésű ifjú szerző sikerét, aki 
Arany János: Mindvégig című 

versének megzenésítésével a 
Közmédia AranyCORE zenebaj-
nokság különdíját nyerte el. Ez-
zel lehetőséget kapott a közmé-
dia műsoraiban és riportjaiban, 
2018 során egy bemutatkozásra. 

Kapus Diána, az ELTE BTK ze-
nekultúra (korábban ének-zene) 
szak III. évfolyamos hallgatója a 
Kiskun Alapfokú Művészeti Isko-
lában, majd a Kiskunfélegyházi 
Batthyány Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában 
kezdte zenei tanulmányait, és 
a Móra Ferenc Gimnáziumban 
szerzett érettségit. A sikeres 
felvételi vizsgát követően kezdte 
meg egyetemi tanulmányait. A 
városban és környékén nem csak 
szerzőként, de előadóként is évek 
óta ismerheti a közönség.

Különdíjas szerző
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Kis-Szeniczey Kálmán kiskunfélegyházi születé-
sű, városalapító jászkun és felvidéki családok 
leszármazottja. Agrármérnök, térség- és 
vállalkozásfejlesztési menedzser végzettsége 
van. Egyéni vállalkozóként biogazdálkodik és 
tanácsadással foglalkozik. Bács-Kiskun megyei 
önkormányzati képviselő, az LMP Országos 
Politikai Tanácsának elnökségi tagja, a párt egyik 
vezető agrár-vidék politikusa. Felesége Tiszaal-
páron tanítónő.

Mit tud nyújtani az LMP az országnak? 

Megújuló Magyarországot hirdetünk, mert véget 
kell vetni a jelenlegi közpénzfosztogató, félre 
sikerült rendszernek. A tolvajok és a népbutító 
döbrögik uralma nem maradhat fenn tovább, mert 
különben rövid időn belül fájdalmas összeomlás 
vár erre a sokat csalódott népre. Mindenkinek fel 
kell tennie a kérdést, hogyan hagyhattuk idáig 
fajulni a dolgainkat. Túl sok az egyenlőtlenség, fogy 
a szabadság és kevés az igazság.

Hogyan lehet csökkenteni az egyenlőtlenségeket?

Az LMP többkulcsos adórendszerében az alacso-
nyabb jövedelműek nettó fizetése jelentősen nőni 
fog. Ez adómentes minimálbért jelent és havonta 36 
ezer forint fizetésemelkedést az átlagbért keresők-
nek. Nem keveseknek adunk sokat, hanem 
sokaknak eleget.

A fiatalok megszabadulnak a tandíj minden formájá-
tól. Olcsó modern bérlakásokkal, lakhatási támoga-
tásokkal segítjük őket.

A legkisebb nyugdíjat 50 ezer forintra emeljük. Az 
alacsonyabb nyugdíjak nagyobb értékben fognak 
növekedni, mert egy élet munkája után senki sem 
nélkülözhet alapvető szükségleteiben.

Lesz elszámoltatás! Akik lopnak, azok börtönbe 
mennek, folytatjuk a korrupció üldözését, visszasze-
rezzük a közvagyont. 

Mely szakpolitikai területeken szükséges változ-
tatni?

Megduplázzuk az oktatási kiadásokat. A költségve-
tés minden ötödik forintját az iskolákra, az okos 
társadalomra költjük.

Atom helyett megújuló energiaforrásokra alapozzuk 
a hazai ipar és a lakosság ellátásbiztonságát. A hazai 
kis- és közepes vállalkozások, a vidéki családi 
gazdaságok a stratégiai partnereink. Környezetbarát 
és szociális piacgazdaságot akarunk nem kizsákmá-
nyolást és rablókapitalizmust.

Az egészségügyi intézményrendszert, a meglévő 
kórházakat megerősítjük. Ahol lehet, a teljes körű 
aktív ellátásra kell törekedni és a megbízható ügyeleti 
rendszerre. Középtávon felszámoljuk az orvos- és 
nővérhiányt, azonnal biztosítjuk a szükséges többlet-
forrásokat, megszüntetjük a bérfeszültségeket.

Mi legyen más a választókerületben? 

Félegyháza térségében is elkeserítő egyes falvak, a 
vidéki élettér hanyatlása, elöregedő, megfogyatkozó 
helyi közösségek, a szegénység, a lepusztulás 
árulkodó jelei az utcákon és a portákon. Kevesek 
fényűzése látható, és sokak nélkülözése. Ezt nem 
nézhetjük tovább tétlenül. Új fejlesztéspolitikánk 
középpontjába az élhetőbb vidéket, a települések 
népességmegtartó képességének megerősítését 
állítjuk.

Feladatunk a Duna-Tisza közi homokhátság kiemelt 
fejlesztési térséggé nyilvánítása, komplex vízgazdál-
kodási és kertészeti, energetikai és turisztikai progra-
mok megvalósítása klímabarát szemléletben. Az 
alsóbbrendű bekötőutak felújítása és a kerékpárút-
hálózat bővítése prioritást élvez a luxusberuházások-
kal szemben.

Milyen útmutatás adható még a választóknak?

A kiszolgáltatottság nem mentség. Semmibe sem 
szabad beletörődni, nem lehet félni vagy passzívan 
elviselni a rosszat. A gyáva népnek nem marad 
hazája csak zsarnoka. A választópolgár személyes 
felelőssége ebben legalább akkora, mint a pártoké. 
Fontos a részvétel, mert a szavazás segít!

AZ LMP KÉPVISELŐJELÖLTJEKÁLMÁNKIS-SZENICZEY 
Bács-
Kiskun04.
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Városunk középiskolái, intézmé-
nyei és civil szervezetei összefo-
gásával második alkalommal ren-
dezték meg március 14-én azt a 
fáklyás felvonulást, amelynek cél-
ja, hogy nemzeti ünnepünk üzene-
tértékét interaktívabban közvetítse 
a részt vevő közönségnek. A felvo-
nulókat a városháza előtt Csányi 
József polgármester köszöntötte, 
majd a Padkaporos Táncegyüttes 
és a diákok közössége idézte a 
forradalom jeles alakjának, Petőfi 
Sándornak emlékét.

A szervezők a Petőfi Emlékév-
hez csatlakozva, március 14-én, a 
szabadság és szerelem elválaszt-
hatatlan kettősén keresztül idézték 
fel Petőfi alakját, költészetének 
néhány gyöngyszemét, ama nagy 
napok máig példamutató értékeit. 
A fáklyás felvonulás jó példa volt 
arra, hogy a helyi összefogás mi-
lyen emlékezetes tettek végrehaj-
tására képes. Ne feledjük: az ösz-
szefogás által egy kisebb közösség 
is sokkal erősebb, mint akár több 
tízezer ember külön-külön.

Nemzeti ünnepünk: Március 15.
Megemlékezés 
Bem tábornok szobránál
– Szerte a világban március 
15-én kokárdát tűz a magyar a 
szíve fölé, a hősök iránti tisz-
teletből, akik kivívták a nemzet 
tiszteletét, és beírták nevüket a 
magyar történelembe. Nemzeti 
ünnepünk lényege benne foglal-
tatik nevében. Az teszi ünneppé, 
hogy kivétel nélkül minden ma-
gyar magáénak vallhatja, bárhol 
is él a világon. Március 15-e a 
legegyértelműbb nemzeti ünne-
pünk, mert történelmi monda-

nivalóját nem tudták semmilyen 
ideológiai szempontok megvál-
toztatni, bemocskolni – mond-
ta ünnepi beszédében Bárdos 
Lajos nyugállományú ezredes, 
amikor a félegyházi megemlé-
kezések nyitányaként a Petőfi 
Sándor Bajtársi Egyesület, a 
város vezetése, civil szervezetek 
és pártok koszorúkkal emlékez-
tek Bem apó szobránál a for-
radalom és szabadságharc 170. 
évfordulóján.

Méltók a szabadságra
– Petőfi Sándor szobránál állva, 
emlékezzünk a 170 évvel ezelőtti 
eseményekre. Mi már örökségbe 
kaptuk a szabadságot azoktól, 
akik vérükkel, életükkel fizettek 
ezért. Mérhetetlen hálával tarto-
zunk nekik, és kötelességünk úgy 
élni, hogy méltók lehessünk a tő-
lük kapott szabadságra, hogy ne 
legyen hiábavaló szent áldozatuk. 
Ezekkel a mondatokkal köszön-
tötte Csányi József polgármester 
március 15-én, a forradalom és 
szabadságharc évfordulójának 
megünneplésére összegyűlteket 
a Petőfi-téren. Az ünnepségen 
Lezsák Sándor, a térség or-
szággyűlési képviselője mondott 
ünnepi beszédet. A tisztelgés 
koszorúinak elhelyezése után a 
sárospataki 8kor Színház „Zúg 
március” címmel tartott előadást.

Lezsák Sándor ünnepi beszédé-
ben kifejtette: – Március 15-e az a 
nap, amely mindenkor képes volt 
felizzítani a hazaszeretet szent 
ügyét. Szólt megélt tapasztalata-
iról is, amikor nem ünnepelhettük 

szabadon a márciusi ifjak tetteit. 
De ezekben az években is voltak, 
akik kitűzték a kokárdát szívük 
fölé, a félénkebbek hajtókájuk 
alatt hordták.

Az országgyűlési képviselő azt 
is elmondta, hogy az elmúlt idő-
szakban utánanézett annak, hogy 
a magyarországi településeken 
milyen utcaneveket adnak, me-
lyekből van a legtöbb. Az érdeklő-
dés tanulságos volt. Az 5. helyen a 
történelmi hősök és irodalmárok 
közül II. Rákóczi Ferenc, a ne-
gyediken Dózsa György, a harma-
dikon Ady Endre, a másodikon 
pedig Kossuth Lajos áll.

A legnépszerűbb, közterületek-
nek nevet adó személyiségünk, 
koszorús költőnk, Petőfi Sándor. 
Magyarországon 2788 utca, tér 
őrzi nevét. Félegyházán teret és 
utcát is neveztek el róla. A főutcát 
Kossuth Lajosról nevezték el, de 
aki tesz egy kiterjedt sétát, az ol-
vashatja az utcanévtáblákon Aradi 
vértanúink neveit is – tette hozzá 
Lezsák Sándor.

Petőfi-szoboravatás
Jakabszálláson

Nemzeti jelképünkre, az 1848-as magyar forradalomra emlékez-
ve tartottak ünnepi műsort március 15-én, Jakabszálláson. E sza-
badságot szimbolizáló dicső tavaszi ünnepen Petőfi Sándornak, 
a szabadságharc költőjének emléket állítva a megemlékezés ré-
szeként egy bronz mellszobrot is felavattak.

Történelmünk meghatározó, 
ugyanakkor felemelő pillanatai 
hatották át a március 15-i ün-
nepségen megjelent résztvevőket, 
akiket Szabó György Róbert pol-
gármester köszöntő szavai fogad-
tak a község művelődési házában. 
A megemlékezést megtisztelve 
a jelenlévők között volt Lezsák 
Sándor, a Magyar Országgyű-
lés alelnöke és Lenkei Róbert, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
tagja is. A község általános iskolá-
sai műsorukban az életrajzi köny-
vek részletességével mutatták be 
Petőfi életét. A Tarjányi Szilvia, 
Ságiné Kőrösi Éva és Sánta Me-
linda pedagógusok egyedi meg-
közelítéssel színpadra vitt előa-
dásának jelenetei korfestő példái 
voltak a márciusi ifjak önfeláldozó 

cselekedetének és a forradalom 
eseménytörténetének. Ezt követte 
Petőfi Sándor köztéri mellszob-
rának avatása a jakabszállási 
parkerdőben. A klasszikus hagyo-
mányokra támaszkodó szobrot – 
amelyet Lezsák Sándor képviselő 
ajándékozott a településnek – egy 
művész házaspár, Lantos Györgyi 
és Máté István szobrászművé-
szek készítették. A szabadságharc 
éllovasa előtt tisztelegve köszön-
tőszavak hangzottak el, majd a 
jakabszállási kötődésű költő, Sán-
ta György Szilveszter 1822-1922 
című versét unokája, Sánta Me-
linda olvasta fel. A koszorúk elhe-
lyezését követően Prózsa István 
református lelkész mondott imát, 
majd áldást kért a szoborra, az al-
kotókra és a községre.

Fáklyás felvonulás
március idusán
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Sokan gondolkodnak el manapság azon, hogy vajon milyen jövő 
vár ránk április 8-a után. Merre haladna az ország a jelenlegi 
kormánnyal, és mit tudna tenni az ellenzék a kormányváltást 
követően? Az emberek bizonytalanok, mert bizonytalanná tet-
ték őket. A kormányzati körök által felvásárolt médiafelületeken 
kétes igazságtartalmú hírek látnak napvilágot. A migrációt ki-
használó, tömegeket hiszterizáló félelemkeltéssel szemben nagy 
súlya van az őszinte szavaknak. Az összefogással elért polgár-
mesteri posztjáról, az eredményig vezető útról és az azóta szer-
zett tapasztalatokról beszélt Janiczak Dávid, aki Kollár László 
vendégeként március 7-én, Kiskunfélegyházán tartott előadást.

– Történelmi jelentőségű választás 
előtt állunk, amely talán az utolsó 
demokratikus lehetőség arra, hogy 
a diktatúrába hajló, korrupcióba 
ágyazott, az országot felvásárló 
hatalom és a tiszta kezű, a ma-
gyarságot előtérbe helyező kor-
mányváltó erő között válasszunk. 
Ebben történelmi felelőssége van 
a Jobbiknak, a legerősebb ellenzéki 
pártnak, amely képes megállítani 
az országot a biztos pusztuláshoz 
vezető úton, és elszámoltatni a fe-
lelősöket – fogalmazott Janiczak 
Dávid, Ózd polgármestere, a Job-
bik alelnöke, a Van-e élet a Fidesz 
után? című beszélgetésen.

„Hatalmi rendszert építettek 
ki, és felvásárolták az 

országot.”

A Jobbik alelnöke szerint jelenleg 
olyan kormány áll az ország élén, 
amely valódi kormányzás helyett 
hatalmat szerzett: felvásárolták az 
országot, kastélyokat, turisztikai 
egységeket, az energia üzletág egy 
részét... A felvásárolt pártokkal és 
a baloldal tudatos tönkretételével 

olyan felhatalmazást szereztek a 
kormányzásra, amely az egypárt-
rendszer veszélyeivel fenyegeti az 
országot. A gombamódra alakuló 
kis pártok egy része is választá-
si csalás révén jutott hozzá az 
ajánlásokhoz.

– A kamupártok szintén a Fidesz 
gyermekei, ugyanis a kormány üz-
leti lehetőséget kínálva tette lehe-
tővé, hogy az alakuló pártok állami 
pénzekből óriási támogatásokat 
kapjanak, miközben a rájuk eső el-
veszett voksok szétmorzsolják az 
ellenzék szavazatait – fogalmazott 
Ózd polgármestere, aki szerint a 
kormányváltást csakis a második 
legnagyobb erő, a Jobbik képes 
véghez vinni. Ehhez azonban min-
den egyes szavazatra szükség van.

„Tiszta kézzel akarunk 
kormányozni.”

– Nem szabad abban bízni, hogy 
a pártok majd megegyeznek! Mi 
tiszta kézzel akarunk kormányoz-
ni, amit egy alkukötés nem tenne 
lehetővé. Kormányra kerülve min-
den korrupciós ügyet felderítve mi 

amellett állunk ki, hogy a politikai 
bűnözés összes formáját dupla 
büntetéssel sújtsuk – hangsúlyozta 
a Jobbik alelnöke.

Janiczak Dávid több esetről 
is beszámolt, amivel már a pol-
gármesterré választását követő 
időszakban találkozott. A feltárt 
esetekben 48 – 70 százalékos túl-
árazásokra találtak bizonyítékokat.

– Hallottam a korrupcióról, de 
ilyen mértékről elképzelésem sem 
volt – fakadt ki, holott ezek az 
ügyek csak példái annak a mérték-
telen pénznyelőnek, ami az ország 
szétrablásához, s a gazdaság mély-
re nyomásához vezettek.

„Az országra a biztos 
pusztulás vár ha ez így megy 

tovább.”

A fiatalok egy része külföldön ke-
res megélhetést, s gyermekeiket 
és idősödő szüleiket magukhoz 
véve lassan kiürül az ország. A né-
pességcsökkenést csak tovább fo-
kozza a szakemberhiánnyal küzdő 
egészségügy állapota, a várólisták 
beláthatatlan hossza.

Kiskunfélegyházán Kollár László 
a helyi egészségügyi ellátás felmé-
résére támaszkodva az alapellátás 
és a kórházi ellátás javítását célzó 
ösztöndíjrendszer kidolgozását 
kezdeményezte a város szakember-
hiányának megoldását célozva. A 
fiatal orvosok praxishoz juttatásá-
nak, lakhatásának támogatásával 
az ellátásban és az ügyeleti rend-
szerben jelenleg tapasztalt leapasz-
tott létszám is orvosolható lenne.

„Multik helyett a 
magyarországi  

vállalkozásokat kell 
támogatni.”

A multinacionális cégek munka-
helyteremtő érdeme kétes, miután a 
támogatásra kapott milliárdok évek-
re előre kifutják a béreket. A helyi 
termelő vállalkozások segítésével 
azonban a gazdaság képes lenne fel-
támadni, és így elérhetnénk, hogy ne 
csak összeszerelő ország legyünk.

– Mi azon leszünk, hogy megél-
hetést biztosítsunk az emberek-
nek, erről szól a béruniós kezde-
ményezésünk. Az aktív munkaerő 
bérezésének rendezésével érhet-
jük el, hogy a fiatalok visszajöjje-
nek Magyarországra, továbbá a 
közmunkaprogram átalakítására 
és differenciált nyugdíjemelésre is 
szükség van ahhoz, hogy senki ne 
tengődjön a megélhetési küszöb 
alatt – szögezte le Janiczak Dávid. 

„Tudatos népbutítás,  
tervezett 

robotgyártás van.”

Az oktatás reformja nem más, 
mint olyan, kizárólag részképes-
ségekkel rendelkező „robotok” 
kinevelése, akik önálló munkavég-
zésre alkalmatlan, kiszolgáltatott 
rabszolgái a rendszernek. Ennek 
része a mennyiségileg több, de a 
hétköznapi életben teljesen feles-
leges tudásanyag.

„Kampánycélokra használják 
fel a migránshelyzetet.”

A médiumok gátlástalanul élnek 
a manipuláció eszközeivel, ezzel 
naponta találkozhatunk a mant-
rázott társadalmi célú hirdetések 
kapcsán. Az emberek jóhiszemű-
ségét kihasználva befolyásolják a 
közvéleményt, és ha még tucatjá-
val nyeri is meg az ellenzék a mé-
diapereket, ezekről nem szólnak 
a híradások. Ma a köztudatot az 
illegális bevándorlással kapcso-
latos hírek uralják. A biztonság 
megingatásával félelemben tartott 
emberek a rendszer függőségi ál-
dozataivá válnak.

 
„Akik a nyilvánvaló 

kizsákmányolás ellenére is 
hatalmon tartják őket, azok 

bűnrészesek.”

– Nagy a történelmi felelősségünk, 
hogy megállítsuk ezt a kormányt. 
Eljött az idő, hogy a legerősebb 
ellenzéki erő támogatásával meg-
dőljön ez a rendszer, és az érdek-
körök felszámolásával tiszta kezű 
kormányzás lehessen Magyaror-
szágon. Ezért nem az a kérdés 
hogy van-e élet a Fidesz után, ha-
nem, hogy lesz-e élet, ha a Fidesz 
marad.

Van-e élet a Fidesz után?
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TÁRLATJÁRÓ… még egyszer utoljára
a Kiskun Múzeum várostörténeti kiállításában
25 év. Negyedszázad. Ez idő alatt felnő egy új generáció. 1993-
ban új állandó helytörténeti kiállítás nyílt a Kiskun Múzeumban, a 
régóta várt nagy összefoglaló tárlat, hogy a felnövekvő nemzedék 
lássa e vidék, e város küzdelmeit, törekvéseit a megmaradásra. 

A Megőrződött múlt című régésze-
ti és a Kiskunfélegyháza évszáza-
dai című helytörténeti-néprajzi ál-
landó helytörténeti kiállítást 1993. 
március 24-én adták át. A dátum 
nagyon fontos Félegyháza életé-
ben, hiszen 1743. március 24-
én keltezte levelét Podhradszky 
György, a Pesti Invalidusok Háza 
hivatalnoka, felszólítva a jászfény-
szarui lakosokat a kijelölt kis-
kunsági puszták benépesítésére. 
1743 nyarán a jászságból érkező 
új honalapítók Félegyháza pusztán 
telepedtek le – ez a felhívó levél 
városunk alapításának első doku-
mentuma. A helytörténeti kiállítás 
megnyitásakor a 250 évvel azelőtti 
telepítő levél dátumához igazodva 
az újratelepült városunk 250 éves 
fennállását ünnepeltük.

A tárlat négy elkülönített részből 
áll, de mégis nagy egységet alkot. 
A folyosótárlat a gimnáziumi régi-
ségtárból született városi múzeum 
történetét meséli el a látogató-
nak. Az algimnáziumban 1877-től 
alakították ki a régiségtárat, mely 
gyűjteménye olyan jelentőssé gya-
rapodott, hogy Szalay Gyula 1902-
ben javasolta a városi tanácsnak 
a múzeum megalapítását. A folyo-
sótárlat 1993-ig ad bepillantást a 
múzeum történetébe, kiemelve a 
jeles igazgatókat, akik addig alakí-
tották a gyűjtemény sorsát: Szalay 
Gyula, Pál Kálmán, Gaál Károly, 
Mezősi Károly, Pesovár Ferenc, 
Lükő Gábor és Fazekas István.

A látogató ezt követően a régé-
szet világába léphet. A Megőrző-
dött múlt című kiállítás a bronz-
kor, a népvándorlás kora, majd a 
magyar honfoglalás és Árpád-kor 
itt élt népeinek föld mélyéből elő-
került emlékeit mutatja be. Kiemelt 
leletek közé tartoznak a bronzko-
ri urnák, az avar övgarnitúrák és 
a honfoglalás kori tarsolylemez. 
A tárlat az 1526-ban felégetett 
középkori Félegyháza település 
1951-ben feltárt köznépi temető-
jének leleteivel zárul.

A mai városunk története már 
új fejezet a történelem nagy köny-
vében. A látogató a nagy kiállító-
térbe visszatérve követheti nyo-
mon a lakatlan pusztából született 
virágzó város rendhagyó történe-

tét. Az újratelepült város lakóinak 
tárgyi emléke sajnos kevés. Re-
demptuslevél, céhszabályzat, me-
zővárosi oklevél, templomgombba 
írt üzenet az utókornak iratai mel-
lett kiskunsági Madonna-szobor, 
pecsételők, iratporzók képviselik 
a 18. század hátrahagyott vilá-
gát. Majd folytatjuk utunkat a 19. 
század nagy történelmi esemé-
nyeinek sodrában, mint a reform-
kor felvirágzása, az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharchoz 
csatlakozó nemzetőröket és hon-
védeket kiállító város kiállása, a 
megtorlás időszakának csendes 
ellenállása, végül a kiegyezést kö-
vető „boldog békeidők” szárnya-
ló fejlődése. Egy-egy korszakról, 
eseményről, személyről mesél 
az 1823-as városháza tervrajza, 
Petrovics István húsvágó tőkéje, 
Petőfi vándorbotja, kokárda 1848-
ból, Kossuth Lajos köszönőle-
vele, Deák Ferenc tajtékpipája, 
egy vonatindító síp, fatáblára vé-
sett szorzótábla 1860-ból vagy a 
fertőző járványok idején használt 
vízszűrő kőedény. A várostörténeti 
tárlat az I. világháború áldozata-
inak emlékezetével zárul. Kiemelt 

helyet szenteltek a híres szülött, 
Móra Ferenc relikviáinak.

A helytörténeti kiállítás másik 
nagy része a néprajzi gyűjtemény 
legjavának bemutatása, amellyel a 
földművelés, az állattartás, a ház-
tartás tárgyi világa jelenik meg. A 
paraszti tisztaszoba részlete a 19. 
század végi karácsonyi hangulatot 
idézi meg, míg a pásztoréletet a 
cserénnyel körülvett pusztai pihe-
nőhely mutatja be. A tárlat nagy 
teret ad a céhes iparosság meg-
jelenítésének. A kovács-lakatos, 
a szűcs, a szíjgyártó, a kékfestő 
és a mézeskalácsos mesterségek 
mellett a gyufagyár és a rézműves 
üzem termékei is teret kaptak a 
tárlatban.

A helytörténeti kiállítás 20 éven 
keresztül változatlanul várta a 
látogatókat, a félegyházi diákok 
pedig múzeumpedagógiai foglal-
kozások keretében, vetélkedők és 
táborok idején ismerkedhettek itt 
a város múltjával és értékeivel. 

A tárlat első megújító szándéka 
2013-ban fogalmazódott meg. A 
régészeti kiállítás ekkor jelentősen 
kiegészült az 1993 után kezdődő 
nagy ásatások anyagával, mint az 
M5 autópálya építését megelőző 
feltárás, több nagyberuházás, il-
letve a 2008-tól induló Templom-
halmi ásatások. A kiállított anyag 
a régészeti emlékek mellett kőzet- 

és őslénytani, valamint a numiz-
matikai gyűjtemény korszakokhoz 
igazodó pénzérméivel teljesült ki. 

Bár egy állandó kiállítást 10-
15 esztendő után időszerű meg-
újítani, a Kiskun Múzeumban 25 
sikeres év után döntöttünk erről. 
Ezúton is köszönetet mondunk e 
helytörténeti kiállítás megvalósító-
inak, akik dr. Fazekas István mú-
zeumigazgató irányításával létre-
hozták 1993-ban e kiváló tárlatot.

A Megőrződött múlt és a Kis-
kunfélegyháza évszázadai hely-
történeti kiállítás zárónapja 2018. 
március 24. – méltó módon em-
lékezve e napon városunk alapí-
tásának 275., valamint a kiállítás 
fennállásának 25 éves évfordulójá-
ra. A múzeum a felújítási és átala-
kítási munkálatok idején idén már 
nem lesz látogatható. Legelőször a 
múzeumtörténeti rész és a régé-
szeti kiállítás nyitja meg kapuit a 
látogatók előtt. Addig is szeretet-
tel gyűjtjük Félegyháza múltjának 
emlékeit, a városhoz kötődő neves 
személyek, a félegyházi családok 
megőrzött dokumentumait, tár-
gyait, fényképeit. Köszönettel ve-
szünk minden felajánlást, adomá-
nyozást, amit beépíthetünk majd 
az új várostörténeti kiállításba, 
hiszen a Kiskun Múzeum a mi vá-
rosunk múzeuma.

 Mészáros Márta
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BANK1 BANK2 BANK3

4,54 4,42 4,3

HA MEGVAN 
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ  
A KEDVEZŐ  

ÉS BIZTONSÁGOS 
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, 
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

www.minositetthitel.hu
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Március 21-28.
Internet Fieszta rendezvény programjai. Téma 

az egészség.
Városi könyvtár 

Március 24,. szombat 
Az utolsó nap – tárlatzáró
Kiskun Múzeum, 9-17 óra

Női kör – Húsvéti dekorációk készítése
Jelentkezni lehet a 76/466-843-as telefonszá-

mon Majoros-Tóth Juditnál!
Részvételi díj: 300 Ft

Művelődési központ, 14 óra

A Bugaci Tanyaszínház bemutatja a 
„Miniszter félrelép” című kétfelvonásos 

bohózatot.
Belépő: 1000 Ft

Művelődési központ, 19 óra

Magna cum Laude
Rocktár, 20 óra

Március 27., kedd 
Móra Ferenc Gimnázium nyelvi estje

Művelődési központ, 16 óra

Március 28., szerda 
„Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója” 

címmel. Hámori Gabriella önálló estje. Belépő: 
1500 Ft

Művelődési központ, 18 óra

Március 29., csütörtök és április 3., kedd
Tavaszi Kézműves Napok. Kézműves foglalkozá-

sok a tavasz jegyében, 6-10 éves korú gyere-
keknek. Belépő: délelőtt 500 Ft/fő, egész napra 

800 Ft/fő.
Bejelentkezés szükséges: 20/292-64-03, Bodor 

Mariann programszervezőnél!
Művelődési központ, naponta 8-12 óráig és 

13-16 óráig

Március 30., péntek 
Tojások Napja. Húsvéti Kézműves Játszóház. 
Tojásfestés, húsvéti és tavaszi dekorációk ké-

szítése. Belépő: 400 Ft/fő Kérik, aki tud, vigyen 
tojást!

Művelődési központ, 9.30-12 óráig

Április 3., kedd 
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klub-

ja. Előadó: dr. Nánási Melinda gyógyszerész.
Városi könyvtár, 10 óra

április 5., csütörtök 
Müller Péter: „A képzelet hatalma” című előadá-

sa. Belépőjegy: 1900 Ft
Művelődési központ, 18 óra

 
Április 6., péntek 

Hermkens Edit festőművész kiállítását Weiner 
Sennyey Tibor író, költő, a DRÓT főszerkesztője 

nyitja meg. Közreműködik Gajdics Dávid.
Városi könyvtár, 17 óra

Depresszió koncert
Rocktár, 20 óra

Április 7., szombat 
Tavaszi családi szombat délelőtt. 

Petőfi rajzpályázat értékelése, 
eredményhirdetése.

Városi könyvtár, 9-12 óra

Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében. 
Az egészség világnapja alkalmából 

Móra Ferenc Művelődési Központ emelete
13-16 óra

Az egészség világnapja alkalmából
dr. Forgács Attila gasztropszichológus előadá-
sa. „Moho sapiens – avagy az evés lélektana” 

címmel.
A programra a belépés ingyenes!

Művelődési központ, 16 óra

Margaret Island + Koszi Janka koncertek Rock-
tár, 20 óra 

Április 10., kedd 
Szabó T. Anna és Lackfi János 

rendhagyó irodalmi órái általános iskolásoknak, 
szervezett formában.

Bejelentkezés szükséges a 
76/466 – 843-as telefonszámon
Gulyás Réka programszervezőnél
Művelődési központ, 10.30-14 óra

 
Szabó T. Anna és Lackfi János 

rendhagyó irodalmi estje. „Verslavina a férfiról 
és a nőről” címmel. 

Belépő: 1000 Ft
Művelődési központ, 18 óra

Húsvét
Karácsony, húsvét, pünkösd – a keresz-
tény világ legnagyobb ünnepei. A hétvé-
gén a húsvétot megelőző negyven napos 
böjt utolsó hete, a nagyhét kezdődik el. 
Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való 
bevonulására, nagypénteken keresztre 
feszítésére, vasárnap pedig feltámadá-
sára emlékezünk.

Mindannyian készülünk erre az ünnepre: ki-
csinosítjuk lakásunkat, összeállítjuk vendég-
váró menünket és igyekszünk a lelkünkben is 
rendet teremteni. Az ünnepre való ráhango-
lódást segíti a Nemzeti Könyvtár sorozatban 
megjelent húsvéti olvasókönyv kézbevétele is, 
amelyben szentírási szövegeket, imádságokat, 
katolikus papok, protestáns lelkészek elmél-
kedéseit, népi énekeket, költők fohászait, írók 

elbeszéléseit, hívő emberek 
gondolatait és töprengéseit 
találjuk.

Húsvéthétfő a magyar né-
péletben a locsolkodás és a 
hímes tojás ajándékozás napja. Mosonyi Éva 
Ünnepi tojások című füzetéből kiderül, hogy 
már az avarkori sírokban is találtak karcolt dí-
szítésű tojáshéjtöredékeket. A könyv a viasz-
szal-írókával készülő tojásírás fortélyait, min-
tákat, ábrákat, ötleteket és tanácsokat mutat 
be. Megtudhatjuk, hogy a tojás héját nem csak 
a boltokban kapható festékekkel, hanem hagy-
mahéjjal, dióburokkal és bodzabogyóval is 
megszínezhetjük.

Ha a hosszú hétvégén könnyed kikapcso-
lódásra vágyunk, érdemes megnézni a már 
klasszikusnak számító, a napfényes Cote’d 
Azure-ön játszódó Kellemes húsvéti ünne-
peket! című francia vígjátékot a sármos Je-
an-Paul Belmondo és a mindössze 17 éves 
Sophie Marceau főszereplésével.

KÖNYVTÁRSAROK

Pacsírtaszót 
hallok megint 
Pacsírtaszót hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kis madár.

Oh istenem, mi jólesik
A harci zaj után e dal,
Mikéntha bérci hűs patak füröszt
Égő sebet hullámival.

Dalolj, dalolj, kedves madár,
Eszembe hozzák e dalok,
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona,
Egyszersmind költő is vagyok.

Eszembe jut dalodrul a
Költészet és a szerelem,
Az a sok jó, mit e két istennő
Tett és még tenni fog velem.

Emlékezet s remény, ez a
Két rózsafa ismét virít
Dalodra, és lehajtja mámoros
Lelkem fölé szép lombjait,

És álmodom, és álmaim
Oly kedvesek, oly édesek...
Terólad álmodom, hív angyalom,
Kit olyan híven szeretek,

Ki lelkem üdvessége vagy,
Kit istentől azért nyerék,
Hogy megmutassa, hogy nem odafönn,
De lenn a földön van az ég.

Dalolj, pacsirta, hangjaid
Kikeltik a virágokat;
Szivem mily puszta volt és benne már
Milyen sok szép virág fakad.

(Betlen, 1849. március 8.)

A Petőfi Emlékév alkalmából 
a lánglelkű költő versei közül 
válogatunk. 
Kép: Bodor Miklós.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Az ENSZ azt akarja,
hogy fi zessük
a migránsok

letelepedését és
munkavállalását.
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Sikeres szenior úszók

Békéscsabán rendezték meg már-
cius 17-én és 18-án a XXI. Gáspár 
Ervin Emlékversenyt, amelyen öt 
ország negyven egyesületének 
170 tagja vett részt. A Kiskun Vízi- 
és Szabadidő SE versenyzői hét 
arany mellett hat ezüstöt és há-
rom bronzérmet nyertek. Sebők 
János egyéniben öt alkalommal 
állhatott a dobogó legmagasabb 
fokára, valamint két ezüstérmet 
nyert. Ónodi László egy arany- és 

egy bronzérmet szerzett. Provics 
András egy bronzérmet gyűjtött 
Holló Szabó Viktorhoz hasonló-
an. A nőknél Kalotai Zsuzsanna 
két ezüstérmet nyert, míg Csenki 
Klára és Füzesi Zsófia egy-egy 
ezüstéremmel lett gazdagabb. A 
4x50 méteres gyorsváltóban a 
Sebők, Ónodi, Provics, Holló Sza-
bó aranyérmes, 4x50 méteres ve-
gyes váltóban pedig ezüstérmes 
lett.

Rangadót nyertek a kézisek
Nagy csatát ígért a második Bé-
késcsaba DKSE és a harmadik he-
lyezett P&P Kiskunfélegyházi HTK 
találkozója az NB II férfi felnőtt 
délkeleti csoportjának 16. forduló-
jában. A házigazda békéscsabaiak 
csupán jobb különbségükkel előz-
ték meg a félegyháziakat, ősszel 
27-24-re a KHTK a nyert. A pályán 
nagy küzdelem mellett kevés gól 
született az első félidőben, szü-
netben 8-6-ra a békéscsabaiak 

vezettek. A KHTK játékosai a leg-
utóbbi mérkőzésükhöz hasonlóan 
most is felálltak hátrányból és 20-
19-re megfordították az állást. A 
győzelemmel egyúttal leszakította 
ellenfelét a KHTK, immár magabiz-
tosan, pontelőnnyel őrzi második 
pozícióját a bajnokságban.

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 
16. ford., 03. 17.

Békéscsaba DKSE – P&P Kis-
kunfélegyházi HTK 19-20 (8-6)

Diákok versengtek  
az V. Constantinum Kupán
Hagyományteremtő célzattal, im-
már ötödik alkalommal tartották 
meg a Constantinum Kupát a fel-
ső tagozatos általános iskolások 
részére az intézmény sportcent-
rumában. A rendezvény sztárven-
dége, Kürtösi Zsolt olimpikon 

hét- és tízpróbázó volt, akivel sze-
mélyesen találkozhattak a gyere-
kek és autogrammot is kérhettek 
tőle. A versenyszámokat évente 
bővítik és változtatják. Idén súly-
lökés, helyből távol és 30 méteres 
futás képzete a program részét.

Félegyházi éremeső  
birkózásban 

Idén is a Pestszentimrei Sportkas-
tély adott otthont a diák és serdülő 
leány országos bajnokságnak. Az 
idősebb Növényi Norbert Emlék-
versenyen az összesített csapat-
pontversenyben a legeredménye-
sebb egyesület 2 arany-, 2 ezüst- és 
1 bronzéremmel, valamint 2-2 ne-
gyedik és ötödik helyezéssel a Kis-
kunfélegyházi Birkózó SE lett. Két 
korosztályban összesen 189-en 
léptek szőnyegre. A diákok között 
Varga Bernadett Napsugár 37 
kilogrammban, míg a serdülőknél 
Szabó Szonja 42 kilogrammban 

szerzett magyar bajnoki címet. 
Ezt megelőzően kötöttfogásban 
Zalaegerszegen bonyolították le a 
diák magyar bajnokságot, ahol a 
Kiskunfélegyházi Birkózó SE-ből 
58 kg-os súlycsoportban Czakó 
Zoltán magyar bajnok lett. Ezüs-
térmet vehetett át az 54 kg-os 
Borto Dominik, Bátyai Dorián 
pedig a 63 kg-osok között bron-
zérmet ért el. Egy héttel korábban 
Tatabányán, a 12-13 évesek között 
Páli Gergő 32 kg-ban ötödik lett. 
(Edzők: Szabó József, Ván Jenő, 
Kelemen András)

Egyre közelebb a dobogó
A kedvezőtlen időjárás, valamint a 
félegyházi Honvéd pálya rossz ál-
lapota miatt Csongrádon fogadta 
a Harta SE-t a Kiskunfélegyházi 
HTK a megyei I. osztályú labdarú-
gó bajnokság 17. fordulójában. A 
félegyháziak kötelező győzelemre 
készültek a sereghajtó hartaiak el-
len, ősszel 8-3-ra nyertek. Az első 
gólra szűk félórát kellett várni, a 
vezető találatot az első félidő haj-
rájában még további kettő követte. 
A 3-0-ás biztos előny birtokában 
okosan őrizte előnyét a KHTK, a 

vendégek szépítő gólját követően 
Huszka Milán alakította ki a 4-1-es 
végeredményt. Zsinórban negyedik 
győzelmét érte el a KHTK, amivel 
negyedik helyen áll a bajnokságban.

Bács-Kiskun Megyei I. 
17. ford., 03. 17. (Helyszín: 
Csongrád)

Kiskunfélegyházi HTK – Har-
ta SE 4-1 (3-0)

Gólszerzők: Marsa Levente 29. 
p., 44. p., Kadosa Zsolt 45. p., 
Huszka Milán 62. p., ill. Dorogi 
Viktor 57. p.
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Az 1950-es évek közepén Budapes-
ten nagy népszerűségre tett szert 
a Mézes Mackó nevű büfé, amely 
– hiánypótló jelleggel – elsősorban 
hidegkonyhai és cukrászati készít-
ményeket forgalmazott. A vendég-
látóipari egységből később egész 
hálózat lett, így nyílhatott meg 1960 
decemberében Kiskunfélegyházán 
is a hasonló profilú és nevű Mackó 
bisztró.

Már 1958-ban arról cikkezett a 
helyi újság, hogy nagyon hiányzik 
a városból egy negyedosztályú, ol-
csó étkezde, ahol ülve, vagy állva, 
a nap bármely szakában meleg és 
húsos ételeket fogyaszthatnak az 
ide betérők. Az igények kielégíté-
sére, miután a volt Korona Szálló 
épületének földszintjén megnyílt a 
Kiskunság Étterem, annak közvet-
len szomszédságában, a Petőfi tér 
4. sz. alatt, helyet kapott a megye 
első önkiszolgáló büféje is. A Mackó 
a berendezéssel és az átépítéssel 

együtt mintegy fél millió forintba 
került, az üzemeltető Vendéglátó-
ipari Vállalat 160-180 ezer forintos 
havi bevétellel számolt.

A büfében hideg készételek, fris-
sensültek, virsli, sültkolbász, kü-
lönféle saláták és cukrászsütemé-

nyek mellett reggeli italokat (tejet 
és teát), turmixokat, palackozott 
söröket és borokat, üdítőket, fe-
ketekávét is árusítottak. A kínála-
tot kiegészítette a látványkonyhai 
rész, ahol az ételeket a vendégek 
előtt készítették el, pl. a flekken két 

perc alatt megsült az infrasütőn. Az 
újdonságként bevezetett könnyű, 
franciás ételek iránt azonban elein-
te nem volt túl nagy a kereslet.

A város lakossága örömmel üd-
vözölte a különleges, neonfényes, a 
maga korában kifejezetten modern 
berendezésű büfét, amely hozzájá-
rult az ittlakók kényelmes, gyorsabb 
és jobb ellátásához. 

A Mackó büfé mind formájában, 
mind egyéb külsőségeiben felvette 
a versenyt a fővárosi hasonló jel-
legű kiszolgálóegységekkel, még a 
kecskemétiek is irigykedve beszél-
tek róla. A Mackó büfé később in-
kább cukrászda jellegű vendéglátó-
ipari egységgé vált, az utcára nyíló 
kiszolgálóablaknál kapható csavart 
lágyfagylaltja nagy népszerűségnek 
örvendett. 

A képen a Mackó büfé 1974 au-
gusztusi, a Kiskun Napok rendezvé-
nyeire készített kínálata látható.

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

1. Cimbi: 1 év körüli drapp keverék 
szuka
2. János: fekete-fehér-barna 
keverék kan
3. Rumli: kb. 5 hónapos barna-fe-
hér foxi keverék kan kölyök
4. Snoopy: 4 hónapos fekete fol-
tos, fehér keverék kan kölyök

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekinthe-
tők meg. A bemutatott kutyák után 
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634 és 
a 70/43-43-002 telefonszámokon, 
vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. 

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

Lenovo tab7 Essential 7”-os tablet 2 év garanciával: 
 br. ár: 31.990 Ft helyett csak: 29.990 Ft
Alcatel Pixi4 7”-os tablet:  br. ár: 25.990 Ft helyett csak: 21.990 Ft
Alcor Myth 6”-os E-book olvasó: 
 br. ár: 23.990 Ft helyett csak: 19.990 Ft
ACER A315-31 új notebook: 
Intel N3350, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 15,6”-os kijelző,
2 év gar.  br. ár: 94.990 Ft helyett csak: 89.990 Ft

Minden számítógépre Windows 10 Home Premium csak: br. 9.490 Ft!

LEGJOBB HÚSVÉTI AJÁNLATOK!

A Mackó büféről 

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

Báloztak a jogászok
Idén is megrendez-
ték Félegyházán a 
nagy múltú jogász-
bált. Március 10-én 
este a Móra Ferenc 
Művelődési Köz-
pontban töltöttek el 
együtt egy jó han-
gulatú estét a főleg 
Félegyházán és a 
környező települé-
seken jogászként 
tevékenykedők, csa-
ládtagjaik, barátaik 
és helyi vállalkozók 
társaságában. 

Újszülöttek: Konkoly Imre Ferenc 
(anyja neve: Török Andrea), Prigyeni 
Jázmin Anna (Fricska Melinda), Bozó 
Éva Zselyke (Rosta Eszter), Tóth 
Áron Gergő (Tarjányi Mariann), Boda 
Boglárka (Hegedűs Petra), Fedor Ke-
vin Dominik (Czinege Andrea), Tarjá-
nyi Benedek (Horváth Flóra)
Meghaltak: Tímár Lászlóné Kósa 
Margit, Berente Jánosné Kürtösi 
Mária, Faragó Pál, Tompai Károly-
né Balázsi Irén, Várhegyiné Szend-
rei Júlia Veronika, Könyves Kálmán 

Imre, Magyari Lajos – Kiskunfélegy-
háza, Hanák Miklósné Gémes Erzsé-
bet – Petőfiszállás, Molnár Dezső 
– Kiskunmajsa, Rácz István – Fülöp-
jakab, Baráth Imréné Angyal Terézia 
– Tiszakécske, Manga Istvánné Bihal 
Irén – Bugac, Fekete László, Tanai 
Gyuláné Kiss Rózsa Judit, Pityi Ist-
ván Mihályné Szentgyörgyi Rozá-
lia, Rácz-Pintér Sándorné Szilágyi 
Mária, Balla István – Kecskemét, 
Szőnyi Imre – Jászszentlászló, Bor-
bély Gyula – Gátér
Házasságot kötöttek: Pál Izabella 
– Kis Attila, Nagy Krisztina Erzsébet 
– Pintér Ákos, Csenki Adrienn – Kul-
csár Attila Adrián

Anyakönyvi hírek


