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Elindult a Zöld város –
Félegyháza újjáépül
Fotó: Fantoly Márton

Elindult a Zöld város projekt kivitelezése Félegyházán. A munkálatok a Kossuth utcai platánok rekonstrukciós feladataival és a
Béke téren a burkolat bontásával kezdődtek meg.
– Régóta dolgozik a városvezetés
ennek a városképi jelentőségű fejlesztésnek az előkészítésén, most
pedig óriási izgalommal várjuk és
figyeljük, hogyan alakul át lépésről
lépésre a régi, megszokott látvány
a megálmodott újjá. Azt hiszem,

hogy páratlanul izgalmas időszak
előtt állunk, hiszen nem csak részesei, hanem alakítói vagyunk Félegyháza újjáépülésének – mondta
Csányi József polgármester a
mintegy 2 milliárd forintos beruházás kivitelezésének küszöbén.

Egyelőre a fák gyógyító metszése mellett a Béke téren megkezdett
felújítás nyomaival találkozhattak a
félegyháziak, de hamarosan ennél
sokkal több helyszínen jelennek
meg a kivitelező emberei és munkagépei. És bizony, mint minden
bontás és építkezés, ez is átmeneti
kellemetlenségekkel jár: útlezárásokkal, forgalomeltereléssel, zajjal,
porral… Ez elkerülhetetlen.

A kivitelező és a városvezetés
ezúton is kéri a lakosság türelmét
és megértését. A részletekről lapunk hasábjain folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.
A Zöld város projekt megvalósulásának első lépéseiről, a Kossuth
utcai platánfasorok rekonstrukciós
munkáiról és az új főtér megszületésének részleteiről a 14-15. oldalon olvashatnak.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!
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Minden háború értelmetlen népirtás
A doni tragédia hősi halottainak
emléke előtt tisztelegtek január
11-én, Kiskunfélegyházán. A megemlékezést a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület és a város önkormányzata szervezte, fővédnöke
Csányi József, Kiskunfélegyháza
polgármestere volt. A hősök emléke előtti tiszteletadás a vasútállomás melletti Öreglaktanya
kopjafájánál, és a Kossuth utcai
homlokzaton elhelyezett emléktábláknál kezdődött, ahol felidézték a 76 évvel ezelőtt történteket,
megemlékeztek a város 125 hősi
halottjáról és 360 sebesültjéről.
Majd a Felsőtemetőben Hajagos
Gyula atya imája után a világháborús emlékműnél gyújtottak fáklyát és mécseseket az áldozatok
emlékére.

A laktanya előtti megemlékezésen Tóth Csaba, a Constantinum
történelem szakos tanára idézte fel a Don-kanyarban történt

Nem is olyan régen csodálkozhattunk rá a buszpályaudvarral
szembeni téren a régi Félegyházát
mutató falfestményre, a szépen
kialakított parkolóra, közösségi
térre. Ezt a teret december 17étől Kőfaragók terének hívhatjuk,
mert itt kaptak méltó helyet azok
a díjazott szobrok, amelyek az elmúlt év májusában a Félegyházán
megrendezett Európai Kőfaragó
Fesztiválon készültek a szecesz-

szió és a puszta témakörben. A
szobrok mellett emléktábla őrzi
a fesztivál szervezőinek nevét is.
A téren kialakított miniparkot december 17-én adta át Csányi József polgármester, Rosta Ferenc
alpolgármester és Balla László, a
körzet önkormányzati képviselője,
akik elmondták, hogy a kőfaragó
fesztiválon készült többi alkotás
mindegyike a város közintézményeit fogja díszíteni.

Dancsó Dorina – a „Nem látlak
én téged többé” című katonadalt
adták elő.

Bölcsődét tervez
az önkormányzat
a Móravárosban

Illusztráció

Kőfaragók tere a buszpályaudvarral szemben

tragikus eseményeket, nagyapja elbeszélése alapján, majd a
Constantinum diákjai – Szabó
Kamilla, Kapus Koletta és

Bölcsődefejlesztő programra írt ki pályázatot a Pénzügyminisztérium. A lehetőséggel a félegyházi önkormányzat is élni szeretne.
A kétcsoportos bölcsődét a Móravárosi óvoda udvarában építenék
fel, egy komplex nevelési-oktatási intézményi bázist kialakítva a
városrészben. Így bölcsődés kortól általános iskola végéig minden
oktatási szint megjelenne, kielégítő ellátást nyújtva az itt élőknek.
Örömteli feladatot ró a városvezetésre a kiegyensúlyozottan növekvő lakosságszám. Az aktív korúak
számának emelkedése immár a
gyerekszám-növekedésben is megmutatkozik. S mivel ez a tendencia
tartósnak ígérkezik, szükséges a
gyermekintézmények férőhelyének
számát növelni. Ez történt a tavaly
ősszel átadott Móra utcai óvodával,
és erre az igényre nyújtana modern,

XXI. századi választ az új bölcsőde
is, amely kedvező elbírálás esetén
akár már jövőre megépülhet.
A fejlesztéssel az önkormányzat immár három, területileg
megfelelően elosztott bölcsődével rendelkezne, így a móravárosi
és a Félegyháza délkeleti részén
élő szülőknek nem kellene a város túlsó pontjaira ingázniuk a
gyermekeikkel.

Fametszési munkálatok
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a Félegyháza újjáépül
projekt keretében január 14-étől
megkezdődött a Kossuth Lajos utcai platánfák ifjító és alakító metszése. A munkálatok elvégzéséhez
szükséges az érintett útszakaszok

lezárása, valamint a parkolás
megtiltása. Felhívják a figyelmet
továbbá, hogy a Zöldfelület Kezelő
Kft. is megkezdte a városban a villamosvezetékek alatti fák ágainak
visszavágását. Kérik a közlekedők
figyelmét és türelmét a munkálatok helyszínein.
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Három folyamatban lévő projekt
is érinti a Korond utcát, amely
a következő hónapokban teljes
egészében új megjelenést kap.

3

Sétány lesz a Korond utcából

Mint arról már több alkalommal beszámoltunk, még az idén elkészül
az új egészségügyi központ a régi
SZTK helyén. A minden igényt kielégítő, esztétikus épületben korszerű,
kulturált rendelőket és várókat alakítanak ki, a háziorvosok mellett itt
kap helyet a védőnői szolgálat, a
gyermek és felnőtt háziorvosi ügyelet, lesz patika, újraindul a fogászati
ügyelet, és teljesen új ellátási formaként megjelenik a szájsebészeti
ellátás is. A komfortot légcserélő
rendszer és légkondicionálás, az
üzemeltetés magas színvonalát portaszolgálat, beteghívó rendszer, őrzött babakocsi-tároló és több mint 80 parkoló segíti majd. A központban kap helyet
az egészségfejlesztési iroda is.
A beruházás a félegyházi önkormányzat
valaha volt legnagyobb önerős beruházásaként, több mint 1 milliárd forintból
valósul meg. Ahhoz azonban, hogy méltóképpen tudja betölteni rendeltetését,
szükség van a környezet megújítására is:
kellő számú parkolóra, a betegek, idősek,
gyerekek számára is biztonságos járdára,
jó megközelíthetőségre, használható, szemet-lelket gyönyörködtető zöldfelületre…
Mindez a Zöld város beruházás és a
Korond utca megújítására nevesített önkormányzati forrás jóvoltából még az idén
megvalósul. A speciálisan Félegyházának
Idén ötödik alkalommal nyitotta meg a félegyházi báli
szezont a Városi Bál, amelynek ezúttal is a Móra Ferenc
Művelődési Központ díszterme adott otthont. A teltházas
rendezvény fővédnöke Rideg
László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke volt,
a vendégeket Csányi József
polgármester, a bál védnöke
fogadta és köszöntötte. A rendezvényt Zsédenyi Adrienn A
Zongorista és Én című műsora
színesítette.
A város első embere összefoglalójában visszautalt arra, hogy
négy évvel ezelőtt a békés közélet megteremtésére és a város
fejlődő pályára állítására kaptak
felhatalmazást a választóktól, és
a félegyházi városvezetés ennek
jegyében dolgozik azóta is. A polgármester szerint abban, hogy
ilyen termékeny időszakot tudhat
maga mögött a város – ami megmutatkozik a soha nem látott léptékű fejlődésben is – meghatározó

tervezett játszótér és park tematikáját
Petőfi Sándor János vitéze ihlette. Megelevenedik Kukorica Jancsi szülőfaluja, lesz
griffmadár és hajós játék is. Az átalakítással együtt megnő a bekerített terület nagysága, és egészségügyi kezelést kap a teljes
faállomány. A tér laza, játékos hangulatát
változatos cserjékkel fokozzák.
Még tavasszal teljes hosszában megújul az úttest és a járda is. Az utca térkövezett burkolatot kap, megszűnnek a
szintkülönbségek, és 43 darab parkolót
is kialakítanak a közterületen, az SZTK
udvarán épülő parkolóhelyek mellett. A
jelenlegi egyirányúsítást megfordítják, így
az egészségügyi központot a Kossuth utca
felől lehet majd megközelíteni.

Évadnyitó Városi Bál
a Göllesz iskola javára

szerepe van a példaértékű összefogásnak. Azzal, hogy a helyi civil
szféra, a vállalkozók, a közalkalmazottak és köztisztviselők egyaránt az együttműködés lehetősé-

geit keresték, megsokszorozódtak
a lehetőségek, és új perspektívák
nyíltak meg Kiskunfélegyháza
előtt. Csányi József köszönetet
mondott a támogatásért a jelen-

lévőknek, és ígéretet tett arra,
hogy a mögötte álló, elkötelezett
csapattal – képviselőkkel, hivatali
dolgozókkal – a következő öt évet
is ebben a szellemben kívánja
folytatni. Egyben jó szórakozást,
termékeny, kölcsönös előnyöket
hozó találkozásokat kívánt a most
induló szezonban valamennyi intézményi, szakmai bál szervezőjének és résztvevőjének.
Mint eddig minden évben, úgy
idén is elköteleződött a Városi Bál
egy jótékonysági cél mellett. Ezúttal a borárverés teljes bevételét
ajánlották fel a félegyházi Göllesz
Viktor Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény munkáját támogató
alapítvány javára. Keresztesiné
Csikós Gabriella intézményvezetőnek január 21-én, hétfőn adta
át Csányi József polgármester az
összegyűlt, csaknem egymillió forintot. A szép összeg tartalmazza
az Integrál Zrt. 100 ezer, és az R.
Nagy Tüzép 50 ezer forintos, liciten kívüli felajánlását is.
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Ajánlásokat várnak
a kitüntető díjakra
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a
10/2016. /IV. 01. / önkormányzati rendelete alapján – lehetőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának célja,
hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a város
jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében,
valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a város közbiztonságának
védelme, a sport, a művészetek és a tudomány terén
kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki.
Az alábbi kitüntetések adományozhatók:
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím,
„Petőfi Emlékérem” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára”
kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért”
kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért”
kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért”
kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett
Munkáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért”
kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért”
kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző
és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő Oklevele”.
A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti
bármely választójoggal rendelkező természetes személy, ill. jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, aki az Európai Unió valamely tagállamában
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik. A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak
egy személyre, közösségre tehet javaslatot.
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy
vagy közösség nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, méltatását, illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak
bizonyul a kitüntetésre, illetve elismerésre.
A javaslatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon írásban 2019. február 28-áig lehet a polgármesteri
hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) polgármesteri titkárságán benyújtani (a javaslattételhez szükséges
adatlap is ott szerezhető be, vagy letölthető a www.
kiskunfelegyhaza.hu honlapról).
A képviselő-testület legkésőbb március 31-éig dönt az
előterjesztett javaslatokról, amelyek átadására a Városalapítók Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.
Dr. Faragó Zsolt
jegyző
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Példaértékű önkormányzati támogatás
a kórháznak

Ismét támogatja a városi kórház szakrendeléseit az önkormányzat. A tavalyi 12,5 millió forint után idén már 16
millió forintot szavaztak meg a képviselők a 2018-as év utolsó testületi
ülésén a gyermek, a szemészeti és a
kardiológiai szakrendelések finanszírozásához való hozzájárulásra.
Dr. Körtvélyessy András főigazgató-helyettes példaértékűnek nevezte Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának

hozzáállását. Mint kifejtette, a kórháznak
felbecsülhetetlen ez a segítség a szakemberek itt tartásában és a várólisták
csökkentésében.
Tavaly a testület további fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy Félegyházán tartsa a képzett szakembereket. E célt
szolgálva született döntés orvos ösztöndíj
alapításáról, és arról, hogy két rezidens
havi 50-50 ezer forintos támogatásban
részesül annak fejében, hogy a városban
dolgozik majd.

Ismét átadják az
Oltalmazó kezek-díjat
Február 22-én,
pénteken
19
órától a Móra
Ferenc Művelődési Központban adják át
Kiskunfélegyházán az Oltalmazó kezek
elismerést. Az
est
folyamán
j ó t é ko n y s á g i
előadás is lesz a
kiskunfélegyházi Egészségért
Közalapítvány a Kórházért javára. Jegyek
1500 forintos áron vásárolhatók a kórház
titkárságán és a művelődési központban.
Az est folyamán fellép az orgoványi Karakterek Színtársulat Minden megtörténhet

című darabjával. Szereplők: Véghné Murár
Brigitta, Szűts Tamás, Tóth Klára, Gajdácsi Anikó, Sőreghyné Muladi Ildikó,
Subicz János, Granek Zoltán. Rendező:
Gellért Imréné Etelka.
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Ötmilliárdot érő együttműködés
Kiskunfélegyházán több mint
ötmilliárd forintot tudnak fordítani a város fejlesztésére a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében. A
pályázatokról, és a fejlesztési
tervekről Csányi József polgármester és Rideg László, a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke közös sajtótájékoztatót tartott az év végén.
– A megyei önkormányzathoz beadott valamennyi pályázatunkat
eredményesen elbírálták, és a támogatási szerződéseket is megkötöttük – mondta el Csányi József.
Rideg László arról számolt be,
hogy Bács-Kiskun megyének 63
milliárd forint jutott a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programok megvalósítására. Ez országos szinten a 3. legjobb eredmény.
A pályázatok elbírálása során a
helyi önkormányzatok és a megyei
önkormányzat között folyamatos, és együttműködő tárgyalások
voltak.
A keretösszeg felhasználásáról
a fontossági sorrend figyelembevételével döntöttek. Egy részét infrastrukturális fejlesztésekre, míg
a másik részét közösségépítésre,
munkaerő-támogatásra fordíthatják a települések. Kiskunfélegyháza 5,5 milliárd forintos fejlesztéshez jutott ebből a megyei keretből.
A sikeres pályázatok összefoglalásakor Csányi József polgármester először a Félegyháza megújul
című projektről szólt, amely során 2 milliárd forintból újul meg a
városközpont, és komoly arculati
változás történik egész Kiskunfélegyházán. Mintegy 60 év után a
teljes városközpont megújul, beleértve a Béke és a Petőfi teret, a
Kossuth utcát, de a Hősök parkjá-

ban is komoly fejlesztések lesznek.
Automata öntözőrendszerrel látják
el a teljes belvárost, új zöldfelületek, megújult terek, szökőkutak és
csobogók kerülnek a főtérre.
Fontosnak tarják azt is, hogy
a belvárossal párhuzamosan a
környező városrészek is megújuljanak. Erre az úgynevezett CLLD
program keretében 400 millió forintot nyert a város. Ennek részét
képezi a Kossuthváros központjában található játszótér és focipálya
felújítása, pihenőpark létrehozása.
Fontos beruházás lesz a Petőfi
lakótelepi is, amely hamarosan
elkezdődik. A környéken lakók igényeit felmérve a lakótelep központ-

ja új zöldfelületeket, térburkolatos
sétányokat, futópályát, játékokkal
bővített gumiburkolatos játszóteret, ivókutat, kültéri kondiparkot
és egy futballpályát is kap.
Csányi József arról is beszámolt,
hogy 56,6 millió forintot fordítanak
a civil szervezetek támogatására,
133 milliót pedig különböző rendezvényekre. 400 millió forintból
új, kétszintes, 4 csoportszobás,
100 gyermek befogadására alkalmas korszerű óvoda épült a Móra
Ferenc utcában, amit szeptemberben már birtokba is vehettek a
gyermekek.
A sikeres pályázatoknak köszönhetően a város bölcsődéi új eszkö-

zökkel gazdagodtak. Többek között
háztartási gépeket, bútorokat, játékokat tudtak vásárolni.
Egy kevésbé látványos, de nagyon fontos beruházás során a város szinte valamennyi intézményére napelem került. A több mint 400
millió forintos projekt keretében
összesen 26 helyszínen 626 kW
teljesítményű napelemet helyeztek
el a város közintézményein. Ennek
köszönhetően több millió forintot
takarít meg az önkormányzat.
Jelentős mérföldkő az Ipari
Park továbbépítése. A 30 hektáros terület fejlesztésére 1,4 milliárd forintot fordít a város. Belső
aszfaltozott feljáró, út, villamos,
közvilágítási, víz-, gáz- és szennyvízhálózatot, illetve optikai kábelcsatorna-rendszert alakítanak ki.
Ugyanakkor a már meglévő ipari
park fejlesztését is folytatják.
Idén megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik
elnevezésű program is. 307 millió forintból megújul a volt Vasas
sportpálya. Az életveszélyes épületek elbontása után egy sport- és
szabadidőközpont valósul meg,
aminek vonzása messze túlmutat a
városrészen. A park területére tervezett játszóterek, fitnesz-, kosárlabda- és futópálya szerves részét
alkotják majd annak az új, kerítéssel és térfigyelő kamerákkal is ellátott zöldfelületnek, amely a szabadidő tartalmas eltöltésére kínál
kimeríthetetlen alternatívát. Ezzel
párhuzamosan 93 millió forint áll
az önkormányzat rendelkezésre az
Új csillag születik elnevezésű program megvalósítására, amelynek
célja a szegregátumban élő emberek életkörülményeinek javítása.
Csányi József végezetül a Kiskunfélegyházán és a kiskunmajsai
kistérségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők munkába állásának
segítő, 421 millió forintos foglalkoztatási paktumról beszélt.
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A családtagok, ismerősök, barátok, volt betegek sokasága
kísérte utolsó útjára dr. Garai
István Leventét január 11-én, a
Felsőtemetőben. A város közismert és szeretett orvosát,
volt országgyűlési képviselőjét, alpolgármesterét Kiskunfélegyháza önkormányzata és
az MSZP is saját halottjának
tekintette. A város képviseletében Csányi József polgármester, az MSZP nevében Korózs
Lajos országgyűlési képviselő,
orvostársai nevében dr. Perlaki
Pál, a katolikus egyház részéről pedig Hajagos Gyula atya
búcsúztatta Garai Istvánt.

2019. január 25.

Százak kísérték utolsó útjára
dr. Garai István Leventét

Nagyszerű ember
Csányi József e szavakkal emlékezett meg a közélet szeretett
emberéről:
– Tisztelt Gyászoló család! Kedves rokonok, barátok, kollégák!
Nehéz minden szó, ha búcsúzni
kell! Búcsúzni egy olyan nagyszerű
Embertől, aki egész életét arra tette fel, hogy másokat gyógyítson és
segítsen, mind szűkebb mind tágabb közösségének javát szolgálja
minden erejével és legjobb tudása
szerint. Dr. Garai István Levente
ilyen nagyszerű Ember volt.
Berettyóújfalun született 1955ben. Édesapja, Garai István a
Móra Ferenc Gimnázium egykori
tanára és igazgatója, édesanyja
Szabó Erzsébet védőnő volt. Felesége Póra Julianna, akivel 1982ben kötött házasságot. Gyermekei
Anikó és Levente.
Az általános iskolát Szankon végezte, de középiskolai tanulmányait már itt, Kiskunfélegyházán fejezte be 1973-ban, a Móra Ferenc
Gimnáziumban.
Hivatásának az orvosi pályát
választotta, 1979-ben a Szegedi
Orvostudományi Egyetemen kapta meg általános orvosi diplomáját, és a Kiskunfélegyházi Városi
Kórház belgyógyászati osztályán
kezdett el dolgozni. Később belgyógyászati szakvizsgát tett, majd
1992-ben sport-szakorvosi képesítést szerzett. 1993-tól indította
el háziorvosi praxisát, egyben a
kórházigazgató főorvos helyettese
volt 2003-ig.
Tudatosan törekedett arra, hogy
az egészségügy területén minél
szélesebb körű jogi ismeretekre is
szert tegyen, 1998-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen egészségügyi menedzser
szakközgazdász, 2004-ben pedig
az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében jogi szakokleveles orvos másoddiplomát kapott.

Önzetlenül
Élete során nemcsak a betegeken
kívánt segíteni, szociális érzékenysége, emberbaráti beállítottsága
megmutatkozott abban is, hogy
aktív szerepet vállalt a karitatív
feladatokkal foglalkozó Karácsonyi
Fény Alapítvány életre hívásban,
valamint a United Way Alapítvány
munkájában. Mindig önzetlenül fáradozott a betegek, a rászorulók
és elesettek gondjainak, bajainak
enyhítéséért.
Dr. Garai Istvánt politikai szerepvállalásában is a szakmaiság,
a másokért való tenni akarás vezérelte. Több cikluson keresztül
képviselte Kiskunfélegyházát és
Bács-Kiskun megye 5. számú választókerületét a Parlamentben,
országgyűlési képviselőként tagja
volt az egészségügyi bizottságnak,
munkája során sokat tett a félegyházi városi kórház fennmaradásáért és fejlesztéséért, a rehabilitációs részleg megteremtéséért, a
térség pályázati forrásokból történő modernizálásáért. Képviselői
és orvosi munkája mellett 1998-tól
2010-ig Kiskunfélegyháza alpolgármestere is volt.

Díjak, elismerések
Munkájának
elismeréseként számos kitüntető díjban
részesült:
Orvosi munkájáért 1985-ben
Miniszteri Dicséretet, 1986-ban

Vilmon Gyula-díjat, társadalmi
munkájáért 1988-ban a Bács-Kiskun Megyei Tanácstól Településfejlesztési Díjat kapott.
Önkormányzati szakmai munkája elismeréseként 2003-ban
az „Év Alpolgármestere” címben,
sportorvosi hivatása kimagasló gyakorlásáért pedig 2011-ben
„Bács-Kiskun Megye Sport Díja”
kitüntetésben részesült.
Emberi példamutatásáért, a
betegek iránt elkötelezett hivatástudat, városunk polgáraiért tett
orvosi munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként 2016-ban
javasoltuk a város egyik legmagasabb kitüntetésére, így a képviselő-testület „Kiskunfélegyházáért”
kitüntető címet adományozott
részére.

Humorral, szeretettel
István közvetlen és nagyon barátságos ember volt. Külsőségekben
egyszerű és hétköznapi életet élt,
soha nem élt vissza a pozíciójából
adódó, az átlagemberek számára szinte felfoghatatlan lehetőségekkel. Parlamenti interpellációit
gyakran szövettáskában hozta-vitte, ez a nemes egyszerűség azonban óriási tehetséget, szakmai tudást, briliáns elmét takart.
Nem volt ritka, hogy egy-egy
parlamenti beadványát, hozzászólásának anyagát megfogalmazta a
hivatalban, majd átsétált háziorvosi rendelésére, ahol – ahogy ő
fogalmazott – „szeretett betegei”

már várták, türelmesen és emberi odafigyeléssel gyógyította őket,
majd onnan indult tovább az Országgyűlés ülésére. Lehetőségeit
mindig igyekezett az emberek javára fordítani. Az utcán is bárki,
bármikor megállíthatta ügyes-bajos dolgaival, és biztosra vehette,
hogy problémája meghallgatásra,
és őszinte segítő szándékra talál.
Széleskörű műveltsége és felhalmozott tudása révén nagyszerű szónokként adta át hallgatóinak gondolatait, mondandójának
lényegét, meggyőző érvelésével
mindig igyekezett az ügyek pozitív irányba történő megoldását
segíteni.
Szerette és értette a humort,
munka közben sem hagyott ki soha
egy-egy jó viccet, mindenki mosolyra derült körülötte. Szenvedélyes bélyeggyűjtőként értékes gyűjteményére rendkívül büszke volt,
szívesen mesélt azokról az egyedi,
kuriózumnak számító példányokról, melyeket sikerült magáénak
tudnia. Ugyanilyen sokra tartotta,
és féltve őrizte édesapja képzőművészeti munkásságát, festményeit,
rajzait is.

Hitelesen
Sportorvosi tevékenységében is
hiteles volt, az egészséges életmódot, a prevenciót nem csak az
íróasztal mellől hirdette. Városunk
polgárai többnyire kerékpárral láthatták közlekedni. Fiával, Leventével rendszeres látogatói voltak
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a kosárlabdapályának. Örömmel
mesélt azokról az élményeiről,
amikor akár orvos- akár hivatali
kollégákkal is találkozott a kosárpályán, együtt sportoltak, spontán
csapatbajnokságok alakultak ki,
ahol a jókedv és nevetés garantált
volt a testmozgás mellett.
Őszinte tisztelője volt a szebbik
nemnek, amelyet kedvességével
és figyelmességével minden alkalommal ki is fejezett a hölgyek
számára.
Különös szeretet fűzte egykori
alma materéhez. Egész pályafutása alatt kiemelkedő figyelemmel
fordult szeretett Móra Gimnáziumához, volt tanáraihoz, elsősorban
Pető Gézáné Magdi nénihez, aki
őt kémiából az OKTV első helyéig
segítette. Jutalmazta a kiemelkedően szereplő diákokat, idegen nyelvű újságokkal segítette a
nyelvvizsgára készülőket, mind erkölcsileg mind anyagilag az iskola
segítségére volt mindenkor.
Dr. Garai Istvánt igaz barátság
és munkakapcsolat fűzte, a szintén tragikus hirtelenséggel elhunyt
Ficsór Józsefhez, városunk egykori polgármesteréhez. A város
vezetőiként eltöltött hosszú évek
alatt követendő példát állítottak
a város lakói, az egyes intézmények munkatársai, a polgármesteri
hivatalban dolgozó kollégáik elé,
amely iránymutatás is arra, hogy a
kiváló szakmai tudáshoz társuló
jókedv és derű, az emberséges hozzáállás és egymás tisztelete minden
korszakon átívelő és
minden időszakot
túlélő, nagyszerű
erény és tulajdonság, és soha nem
hiábavaló.
Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt
Hozzátartozók!
„Nem a halál szörnyű, hanem a temetés. A
halál nem szerencsétlenség.
Csak szomorúság azoknak, akik a
Földön maradtak még s egy kedves valakijüktől látatlan időre el
kell búcsúzniok.”
Gárdonyi Géza szavait idézve
szeretném kifejezni együttérzésünket és őszinte részvétünket a
hátramaradóknak. Nagyrabecsülésünket és elismerésünket fejezzük
Dr. Garai István elmúlt évtizedekben kifejtett vitathatatlan, és a félegyházi emberek életében is nyomot hagyó munkássága iránt.
Egy pótolhatatlan, az erkölcsi
értékeket mindig mindenek fölé
helyező, elvhű politikust, orvost,
ismert közéleti személyiséget,
családszerető embert veszítettünk

el. Vigasztaljon bennünket az a tudat, hogy az általa képviselt és továbbadott értékek nem múlnak el
nyomtalanul, és biztosra vehetjük,
hogy neve hallatán az az őszinte,
mosolygó, életvidám és szívében
szeretettel teli ember jelenik meg
előttünk, amilyennek életében ismertük Őt.

Az orvos
Orvostársai, kollégái nevében dr.
Perlaki Pál vett búcsút dr. Garai
Istvántól:
– Nehéz egy sírhely mellett megállva olyan szavakat találni, amelyek a veszteség, a gyász fájdalmát
enyhíteni tudják. Dr. Garai István
példaértékű szakmai és közéleti
életútja sokunk számára ismert.
Engedjék meg nekem, hogy a
tényszerű életrajzi adatok helyett,
szubjektív, kedves emlékekkel búcsúzzak szeretett orvos kollégámtól és barátomtól!

A
kettőnk
ismeretsége és barátsága 46 évvel
ezelőtt kezdődött, amikor is 1973ban felvételt nyertünk a Szegedi
Orvostudományi Egyetemre és
évfolyamtársak lettünk. Pista az
egyetemi évek alatt mindvégig
szorgalmas, tehetséges tanuló
volt, az évfolyam élvonalába tartozott. Édesapja személyében atyai
jó barátra tettem szert.
1979-ben a diploma átvétele
után négyen kerültünk Kiskunfélegyházára friss diplomás orvosként: Pista, Bartos Zsuzsa, Gulyás Józsi és én. Ennek idén lesz

a 40. évfordulója, amit már nem
ünnepelhetünk együtt.
Mi ketten a Kiskunfélegyházi Városi Kórház Belgyógyászati
Osztályán kezdtünk el dolgozni
Tóth Sándor igazgató főorvos úr
szakmai irányítása alatt, egy magas szakmai színvonalon működő,
jól szervezett osztályon, nagy tudású orvosok társaságában indult
el szakmai pályafutásunk. Pista
folyamatosan képezte magát először belgyógyászatból majd házorvostanból és sportorvoslásból
szerzett szakvizsgát.
Az egészségüggyel kapcsolatos
egyéb területekre is betekintést
nyert egészségügyi menedzser
szakközgazdász és jogi szakokleveles orvos másoddiplomát szerzett.

Empátia és alázat
Orvosi hivatását a betegek iránti
empátia és alázat vezérelte. Példamutató szakmai munkája során a

gyógyításba
vetett töretlen hite és lelkesedése motiválta. Betegei szeretete volt a legnagyobb elismerés
számára. A nehéz sorsúak, az elesettek megsegítésén fáradozott
alapítványokon keresztül.
2010-ben veszteségként éltük
meg Kiskunfélegyházi Városi Kórház aktív betegellátásának megszüntetését, Ő lehetőségeihez
mérten mindent megtett ennek
megakadályozása érdekében, de
ez nem sikerült.
Sokunk számára példaértékű lehet az a hit és lelkesedés, amellyel
mindvégig kitartott az általa választott és vallott politikai eszme
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mellett. Így nemcsak orvosként,
hanem közéleti szereplőként, országgyűlési képviselőként, politikusként is megmarad az utókor
emlékezetében. Munkásságát életében számos szakmai és közéleti
díjjal és kitüntetéssel ismerték el.
Orvosként el kell fogadnunk az
elmúlás, halál törvényszerűségét,
mert egyébként nem tudnánk ezt
a hivatást ép elmével és lélekkel
hosszú távon művelni. Az eszem
tudja, senki sem halhatatlan, mert
még sajnos nem találták fel az
örök élet elixírjét, de a lelkemben
hatalmas az űr és a fájdalom. Megnyugvásként felidézem magamban
a baráti beszélgetések és a jó hangulatú ultipartik emlékét.
Márai Sándor írja, hogy valami örökre elvész bennünk, amikor
eltávozunk. Valóban: szerettünk,
barátunk elvesztésével, hiányának
megtapasztalásával együtt a szívünkbe költözik egy érzés: adósai
maradtunk valamivel. Ki egy szó-

val, ki egy simogatással, ki egy
biztató, bátorító szempillantással.
Valamivel, ami bennünk maradt,
mert csak neki tartogattuk és
most a búcsú perceiben, tudjuk,
mindörökre hiába várjuk az újabb
találkozást.
Búcsúznak Tőled orvos kollégáid, asszisztensnőid, volt évfolyamtársaid valamennyi, az egészségügyi ellátásban dolgozó kollégád
és betegeid.
Én Arany János szavaival
búcsúzom Tőled:
„Nem hal meg az ki, milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lezárván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul.”
Isten Veled Pista!
Nyugodj békében!
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Készülj fel
a Balatonátúszásra!
A Félegyházi Szabadidő és
Sport Nonprofit Kft. a városi
fürdő üzemeltetőjeként segíteni szeretné a Balaton-átúszáson gondolkodó félegyházi sportembereket. A
június 29-ére tervezett eseményre bárki felkészülhet
szabad edzések keretében
január közepétől a Félegyházi Termál Parkfürdőben,
ehhez ugyanis hétköznaponként 6 és 8 óra között egy
pályát rendelkezésre bocsát
az üzemeltető.

Minőségi programok
szervezése a cél
A sportcsarnok megváltását követően szeretné a létesítmény kihasználtságát növelni a félegyházi önkormányzat. Ennek egyik
első lépéseként megalakult a Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.,
2018 decemberében pedig létrejött a kft. két intézményét, a Félegyházi Termál Parkfürdőt és a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokot támogató programiroda, amelynek feladata népszerű,
látogatott programok szervezése.

A felkészülőket tapasztalatával, igény esetén tanácsaival
mentorként segíti Sebők János többszörös magyar szenior
úszóbajnok, valamint szenior
világbajnoki 8. helyezett és korábbi Balatonátúszó. Erre minden hétfőn és csütörtökön lesz
lehetőség a fedett medencénél,
a kijelölt pályánál.
A program önkéntes és önszerveződő. A résztvevők támogathatják a felkészülésben egymást, edzésterveket,
tapasztalatokat,
élményeket
cserélhetnek.
A felkészülők számára belépést a fürdő pénztárában
megvásárolható úszójegy vagy
úszóbérlet biztosít.
A felkészülés végén, ha a létszám indokolja – önköltséges
alapon – a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.
programirodája közös, buszos
utazást szervez a rendezvényre.
A sikeresen célba érkezők nevei
egy évig a Félegyházi Termál
Parkfürdőben olvashatók.
További információ kérhető a
programiroda telefonszámán:
06 70/7036-022

A programirodánál Simon Zoltán a sporttal kapcsolatos eseményeket koordinálja, Iványi
Ferenc pedig mindkét létesítmény kihasználtságát növelő programok szervezésével
foglalkozik.
– Elkészült a sportcsarnok
akusztikai felújítása, ami lehetővé teszi a rendezvények megfelelő színvonalú zenei hangzását.
Ezzel nagyobb koncertek és kulturális rendezvények, előadások
lebonyolítására is alkalmassá
vált a létesítmény – mondta el

Kordás Roland, a Szabadidő és
Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A kulturális programiroda a városi szervezetekkel, intézményekkel is együttműködik, kihasználva
a sportcsarnok, mint a város legnagyobb fedett tere adottságait. A
tervek között szerepel egy állandó,
kiemelkedő félegyházi sportembereket bemutató kiállítás, valamint
egy sportkönyvtár megvalósítása,
a későbbiekben pedig fotó, illetve
képzőművészeti sport és szabadidő
témájú kiállítások szervezése is.
Mint ahogy az idén augusztus

20-án bebizonyosodott, a strand
és a sportcsarnok mellett a nagyméretű és jó adottságú parkoló
is helyet adhat elsősorban nyári
rendezvényeknek, hiszen az infrastruktúra adott.
Az intézmények látogatottságának további növelésére egyebek
mellett a meglévő konditerem felfuttatása, a nemrég alakult Egészségfejlesztő Irodával, és egyéb
támogatókkal, hirdetőkkel, szponzorokkal való együttműködés kínál lehetőséget. Szeretnék elérni,
hogy ezek a létesítmények kihagyhatatlan részei legyenek a város
és környezete kulturális életének
és minőségi sportjának. Mindezt
a múltból építkezve, de a 21. századi igényeket kielégítve kívánják
megvalósítani, Kiskunfélegyháza
sportot és kultúrát szerető lakosai
támogatásával.

Sportos élet
Második alkalommal rendezte meg
a Sportos Élet konferenciát a Jogging Plus Futóklub január 8-án,
Kiskunfélegyházán, a Vállalkozók
Ipartestületének
székházában.
Meghívott vendégként ezúttal Lajtos Márton – korábbi többszörös
magyar bajnok maraton és félmaratonfutó, versenyző tartott előadást a szülők, a versenyzők és a
trénerek közös kapcsolatáról. Az
érdeklődők bepillantást nyerhettek
a versenyzők mindennapjaiba, nehézségeibe. Az utánpótlás-nevelés
lépcsőiről Lipták Tamás beszélt,

aki a Magyar Triatlon Szövetség
szakmai igazgatója, korábbi többszörös magyar bajnok triatlon és
duatlon sportágakban, U23-as EB
3. helyezett. Őket Boronkay Péter paratriatlonista, paralimpikon,
világ- és Európa-bajnok követte.
Saját tapasztalatait megosztva
mutatta be a sportolói élet kihívásait, küzdelmeit. Végezetül a Jogging Futóklub egyesület elnöke, Németh László mesélte el élményeit,
tapasztalatait a 2018-as athéni
maratonról, amelyen többedmagával vett részt városunkból. A kon-

ferencia védnöke ezúttal is Balla
László, Kiskunfélegyháza alpolgármestere volt. A nagysikerű rendezvénnyel a tervek szerint hagyományt teremt a Jogging Egyesület.
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A 2018-as évben számos
nagyrendezvényt, felnőtt és
gyermekprogramot,
színházi
és szórakoztató estet, családi
matinét, kiállítást, jeles napokhoz fűződő hagyományápoló eseményt szervezett maroknyi csapatával a Móra Ferenc
Művelődési Központ.
Több Dumaszínházi előadás adott
lehetőséget a nevetésre és az
önfeledt szórakozásra, de dupla
előadással mutatkozott be a Bugaci Tanyaszínház is a Miniszter
félrelép című bohózatával, amelyet
február 1-jén ismét megtekinthet a
nagyérdemű közönség a művelődési központban.
A szakmai szervező csapat kedvében járt az operett vagy akár a
könnyűzenét kedvelő vendégeinek
is, hiszen Újévi Operett Gálával
köszöntötte az újévet, az anyák
napja alkalmából színvonalas magyar nóta és operett estet szervezett, de nőnap alkalmával kis
városunkba hívta Dés Lászlót:
A nagy utazás című életmű koncertjével, ahol vendég előadóművész volt Tóth Vera énekesnő. A
színpadon köszönthették még az
év során Balázs Fecót és a Kiscsillag zenekart is. Majd ahogyan
kezdte, úgy is zárta az évet a művelődési központ, stílszerűen egy
Szilveszteri Óévbúcsúztató Operett Gálával.
Az év közben számos irodalmi
est és lelki feltöltődést biztosító
előadás vonzotta be az érdeklődőket a régi patinás épület dísztermébe, hiszen ki ne akart volna találkozni Pál Feri atyával, vagy Dr.
Habil. Forgács Attila egyetemi
tanárral? Ki ne hallgatta volna meg
szívesen Lackfi János és Szabó
T. Anna Verslavina a férfiról és a
nőről rendhagyó irodalmi estjét?
Vagy ki ne tekintette volna meg a
MárkusZínház A helység kalapácsa című rendhagyó bábelőadását,
vagy Hámori Gabriella egyszemélyes monodrámáját, ahol Radnóti
Miklósné, Gyarmati Fanni bőrébe bújva tárta elénk naplójának
titkos részleteit.
Minden hónapban színvonalas
kiállítással kedveskedett az intézmény a város és a környező települések lakóinak, amely minden
alkalommal az épület aulájában
nyílt meg, amelyek közül az egyik
leglátogatottabb a 2018. decemberében Adventi kiállítás és vásár volt. Ezt csak egy rendezvény
tudta felülmúlni, a novemberben
megszervezett Kockafeszt kiállítás és játszóház, amely gyermekek
százainak nyújtott felhőtlen kikapcsolódást és szórakozást.
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Tartalmas évet zárt a Móra
Ferenc Művelődési Központ

A
gyermekprogramokat
is
szervező szakmai csapat több
bábszínházzal, gyermekszínházi
előadással, kézműves táborral és
játszóházzal biztosította a kisgyermekek szabadidejének tartalmas
eltöltését. Így az apróléptű csemeték megtekinthették a Ciróka
Bábszínház, a Magyar Népmese
Színház, a Bab Társulat, a Kalimpa
Színház, a Barboncás Bábszínház
előadásait, de részt vehettek a
Luca Napi mulatságon szervezett
aprók táncán, a Tojások napján és
a Föld Napi játszóházon is.

Minden hónapban nagyjából
150 fő törhette egyszerre a fejét
a Quiznight – Kocsmakvíz játékos
műveltségi vetélkedőn, de havonta
rendezték meg az ingyenesen látogatható Filmklubot is, amit az év
vége felé a MÜPA HD sorozat vetítései tettek még tartalmasabbá.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával közös szervezésben
több városi nagyrendezvényen
segítette az intézmény a több ezres közönséget vonzó programok
megvalósítását, így a városi farsangot, a majálist, a Városalapítók

Hetét, a gyermeknapot, a Félegyházi Napokat.
Kiemelkedő jelentőséggel bírt a
Móra Ferenc Művelődési Központ
életében a tavaly szeptemberben
megrendezett XX. Kiskunfélegyházi Libafesztivál, amely minden
idők legsikeresebb rendezvénye
volt az intézménynek. Soha nem
látott tömeg kísérte végig a fesztivál programjait, így az V. Kunsági
Néptánctalálkozót, amelyet élőben
közvetített az M1 csatorna, a KiMit-Tud sütni-főzni a libából főzőversenyt, a Ludas Matyi futama
futóversenyt, a kézműves mesterek utcáját, a koncerteket és
színházi előadásokat,
gyermekprogramokat.
A fesztivál vendége
volt a Quimby együttes, a Budapest Bár,
a Szabó Balázs Bandája, a Cimbaliband,
Palya Bea.
És hogy mivel várja kedves vendégeit
2019-ben a Móra
Ferenc
Művelődési Központ? Keressék
honlapjukat,
Facebook-o ldalukat,
plakátjaikat,
programajánlójukat… érdemes lesz!
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Lokálpatrióta vagyok, annak születtem
A félegyházi kulturális élet ismert és tiszteletben álló személyisége dr. Tarjányi József.
Bár munkája miatt hosszú évek
óta Ausztriában (az egykori
Nyugat-Dunántúlon) él, minden
szabadidejét Kiskunfélegyháza
érdekében és Petőfi Sándor
kultuszának ápolásával tölti.
Szakmai munkája mellett fontos nevelési eszköznek tartja
a lokálpatriotizmust, a magyarságtudat erősítését, a hagyományápolás szükségességét.
Hitvallása szerint a napi élet
nélkülözhetetlen kelléke a hit,
a derű, a szeretet.
Dr. Tarjányi József életútja rendkívül gazdag. Agrárterületen képezte
magát. Több tudományos fokozatot
is szerzett, számos hazai és külföldi tudományos szakmai műhelyben
tanult és dolgozott. Szülővárosához
azonban mindig erősen kötődött.
Mindemellett kulturális érdeklődése is kialakult. Ebbéli tevékenysége
során számos emléktábla, emlékmű felállítását szorgalmazta, és
anyagiakkal is segítette. Létrehozója a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor
Alma Mater Társaságnak, társalapítója a Kiskunfélegyházi PG Alapítványnak Zsivótzky Gyulával,
a Nemzet Sportolójával, olimpiai
bajnokkal együtt. Tagja a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesületnek, a felvidéki
Királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulásnak és a Kiskőrösi Petőfi Sándor Társaságnak is. Az újjáalakult
Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság 2008-ban választotta tagjai
sorába. Félegyházán szinte minden
kulturális eseménynek résztvevője.
Életéről, munkásságáról szerénysége, visszafogottsága miatt nehezen
nyilvánult meg. Némi noszogatás
után a legfontosabbakat mégis elárulta lapunknak:
- 1944. augusztus 27-én születtem Kiskunfélegyházán dr. Tarjányi József gyógyszerész és Gampel Klára tanyai tanítónő első
gyermekeként, a Batthyány utca
és a Kossuth utca sarkán a volt
Tarjányi patika hátsó szobájában,
klerikális-kulák családban. 1950ben családomat megszabadították a magántulajdon mindennapi
gondjától, majd a megszabadítók
unokái kiprivatizálták az 1990-es
„módszerváltáskor”, így ez a teher
ma sem nyomja a vállunkat. Ezek
közé tartozott városalapító őseim Oskola utcai háza is. Még két
generációval ezelőtt a kiskunok a

tanyákon élve gazdálkodtak, sokuknak a városban is volt háza, itt
éltek a nagyszülők, innen jártak a
gyerekek iskolába, ide kötötték be
a lovakat a piaci napokon. Édesapám, dr. Tarányi József gyógyszerész a Korona szálló melletti
patikában dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Aztán a jászszentlászlói
patikába járt ki segíteni, 1992-ben
bekövetkezett haláláig. Amikor
felkerestem, átvitt a templomba
és mutatta a márványtáblát, rajta
adakozó őseim neveit. Nagyon elszégyelltem magam, hogy a napi
rohanás, megszállott munka mellett erre nem figyeltem. Azóta a
félegyházi lokálpatrióta tevékenység életem része lett. Szeretnék
részt venni Félegyháza múltjának, emlékeinek minél pontosabb
megörökítésében.
Dr. Tarjányi József Általános és
középiskoláit Kiskunfélegyházán,
a Felsőfokú Állattenyésztési Technikumot Kaposváron, az Agrártudományi Egyetemet Debrecenben
végezte. Külgazdasági szakmérnöki
diplomát szerzett a budapesti Közgazdasági és a gödöllői Agrártudományi Egyetemen, majd növényvédelemből doktorált a gödöllői
Agrártudományi Egyetemen. PhD.
fokozatát a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Intézetének doktori iskolájában védte

Szervezésében, vagy közreműködésével az alábbi szobrokat, emléktáblákat, domborműveket állították fel:
2001: Petőfi Sándor mellszobor a
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola kertjében.
2002: Hunyadi Károly herbológus
professzor domborműve a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen.
2003: Wass Albert dombormű
egykori Alma Materében, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen.
2004: Szent Márton dombormű
a windeni Katolikus templomban
(Ausztria).
2005: Szent István egész alakos
szobra Kiskunfélegyházán, a Szent
István Templom kertjében.

2006: Pongrátz Gergely dombormű Kiskunmajsán, az 1956-os nyári
tábor falán.
2006: Petőfi Sándor domborműve
a segesvári középiskolában és a fehéregyházi Magyar Házon.
2007: Széchényi Ferenc dombormű a fertőszéplaki katolikus templom falán.
2008: Mindszenty József bíboros
domborműve a fertőszéplaki katolikus templom falán.
2009: Petőfi Sándor domborműve Winden am See községben
(Ausztria).
2009: Móra Ferenc emléktábla Felsőlövőn, a kollégium falán
(Ausztria).

meg. Napi munkája mellett szakmai
továbbképzéseken vett részt az
Egyesült Államokban, Angliában,
Belgiumban és Ausztriában. 1994
óta a japán Ishihara Sangyo Kaishia (ISK Biosciences Europe S.
A.) agrokémiai vállalat Közép- és
Kelet-európai részlegének vezetője.
Hivatásának gyakorlása mellett
számos szervezeti tagságot vállalt.
A Magyar Növényvédelmi Társaság Elnökségének tagja, az EWRS
(Európai Gyomkutatási Társaság)
Magyarországi Tagozatának elnökhelyettese, a Központi Növény-

védelmi Klub Elnöke. Az Újvárosi
Miklós Gyomismereti Társaság
alapító tagja, és tagja a Magyar
Gyomkutatás és Technológia szerkesztőbizottságának is.
Megalapította a Hunyadi Károly
emlékérmet, amelyet a Magyar
Növényvédelmi Társaság által
szervezett Növényvédelmi Tudományos Napok keretében évente
adnak át az arra érdemes 35 év
alatti herbológiai szakembernek.
A bécsi Europa Club tagjaként a
magyarságtudat megőrzésének érdekében tevékenykedik.
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Az év szakképző iskolája lett a Közgé
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi
Közgazdasági Szakgimnáziuma kapta meg az év legjobb
szakképző iskolájának járó
elismerést a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara december 11-én tartott
díjkiosztóján.
A Közgét 1961-ben egy iparosodó, büszke város tudásvágya hívta
életre. Az a hit, hogy Félegyháza is
van olyan fontos, mint Kecskemét
vagy Baja és az a felismerés, hogy
egy ekkora város nem létezhet a
közgazdaságtant, a pénzügyet, az
államigazgatást ismerő és értő
szakemberek sokasága nélkül.
A világ az elmúlt 57 évben sokat
változott, minden vonásában átalakult. Visszatért a piacgazdaság,
lassan általánossá válik az érettségi, tömegessé a felsőoktatás. Új
kihívásoknak kell megfelelnünk:
az általános műveltség mellé folyamatosan megújuló, korszerű
gazdasági tudást kell nyújtanunk.
Nem is csak tudást, annál többet:
tanulási eredményt. Képessé kell
tennünk diákjainkat arra, hogy
önállóan, ismereteik birtokában,
azokat használva állják meg a helyüket a mindennapokban.
A pedagógus módszertani tudása piacképes, a jövő igényeinek
megfelelő tartalommal együtt lesz
eredményes. A pénzügyi, gazdasági, ügyviteli ismeretek fontosak

maradtak, de a jövő sikeres fiatalja
határok nélküli, mesterséges intelligenciával támogatott világunkban nem létezhet élő idegen nyelv
használata és korszerű informatikai ismeretek nélkül.
A világ és az emberi tudás kitágul, mi magunk is egyre kíváncsibbak vagyunk az idegen tájakra és hazánk időközben az egyik
legvonzóbb utazási célpont lett
Európában. Erre a szükségletre
reagáltunk a jelen és a jövő egyik
nagy sikerágazatának, a turizmusnak képzési kínálatunkban való
felvételével.

Végül, bármilyen jó is egy iskola
– nem képviseli a szükséges tudás
egészét: kell hozzá a környező világgal ápolt, naprakész kapcsolat.
Mi hiszünk benne, azzal, hogy a
duális képzés felé nyitunk, azaz a
szakképzésben részt vevők egyre
nagyobb számban a tanév egy részét valódi vállalkozásoknál töltik,
értéket adunk diákjainknak. Olyan
tudást, ami nem könyvízű, hanem
kiállja a valóság próbáját. Olyan
tapasztalatot, amely megkönnyíti
számukra a későbbi elhelyezkedést, vagy éppen továbbtanulást.
Mi a célunk? Nem lehetünk min-

den évben az év szakképző iskolája, de nyújthatjuk azt az egyenletes, korszerű, kiváló minőséget,
amitől Közgé a Közgé. Mi kell ehhez? Kollégáink és diákjaink szeretete és lelkesedése, városunk és
a környező települések lakóinak
bizalma, a velünk együtt dolgozó
vállalkozások kiváló üzleti gyakorlata és tapasztalata. A Közgé ajtaja
mindig nyitva áll: várunk mindenkit, aki korszerű szakmai és idegen
nyelvtudásra, kiváló, összetartó
közösségre, biztos jövőre vágyik.
Tasi Judit
igazgató

Életműdíjas testnevelő tanár
Szakmai elismeréssel jutalmazták Nikolicsné Szabó Erika testnevelő több évtizedes kiváló munkásságát. Pályája, elhivatottsága elismeréseként a Magyar Testnevelő Tanárok Országos
Egyesülete Arany Emlékplakettet és dicsérő oklevelet adott át
részére a 150 éve bevezetett, a magyar testnevelést ünneplő
országos ünnepségen, december 1-jén.
Erika egész életében tanárnak készült. Egykori testnevelő tanára,
Bódi Tivadarné, Éva néni korán
felismerte benne az elszántságot
és kitartást, így támogatta pályaorientációjában. A Testnevelési
Főiskola elvégzése után a félegyházi József Attila Általános Iskola
sporttagozatos testnevelőjeként
és a Honvéd Sportegyesület atlétikaedzőjeként kezdte pályafutását. Edzői tevékenysége sikerét
az is igazolta, hogy diákjai az atlétikai számokból rendszeresen

dobogós helyezéseket értek el az
országos diákolimpiákon. Később
jazz-tánc oktatói képesítést is
szerzett, és megannyi lelkes diákkal ismertettette meg ezt a sportágat. Ezt követően a Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum Kossuth
Lajos Szakképző Iskola és Kollégiumba átigazolva folytatta munkáját, ahol kosárlabdacsapatával
a szakiskolások kosárlabda országos versenyébe is bejutottak
és sikeresen szerepeltek.
Néhány évre Erika életében a

tanítás háttérbe szorult egy sikeresen megnyert sportszervezői
pályázatot követően. Az önkormányzatnál eltöltött évek alatt a
városi sportélet ma is meghatározó versenyeit, emléktornáit indította el és szervezte, mint például a Dánffy Antal Kosárlabda
Emléktornát, a Kuchinka Vilmos
Úszóversenyt, valamint a Tulit
Péter tornaversenyt.
A hivatali munka és a tanítás
versenyében a tanítás győzött
elsöprő sikerrel, ezért boldogan
mondott igent a Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum Közgazdasági Szakgimnáziuma testnevelő
tanári állására, ahol jelenleg is
sokat tesz a diákok sikeres sportteljesítményéért. Teljes erőbedobással szervezte a tavaly év

végén 15. alkalommal megrendezett városi kosárlabda emléktornát, ami egykori szeretett tanára,
Bódi Tivadarné Éva néni nevéhez
fűződik.

V. B.
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Egy hosszú út állomása
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma két végzős
osztálya is megkapta a felnőtté
válást jelképező szalagot, december 14-én. Az eseményt a 11.
osztályosok nyitották, akik a Csillagok háborúja alapján idézték fel
az iskolában tapasztalt jó és ke-

vésbé jó emlékeket, majd egy vidám, táncos produkciót adtak elő.
Ez után Tasi Judit iskolaigazgató
szólt a diákokhoz, aki emlékeztette őket arra, hogy milyen utat tettek meg és még milyen kihívásokkal kell szembenézniük. Az estét a
végzősök hagyományos keringője
zárta.

Szalagozó a Mórában
A Móra Ferenc Gimnázium diákjaira is ünnepélyes keretek között
került fel a középiskola végét
szimbolizáló szalag. A rendezvény díszvendége volt Csányi

József polgármester és Rosta
Ferenc alpolgármester, az intézmény egykori igazgatója. Az est
fénypontja ezúttal is a végzősök
keringője volt.

Átadták a Megyei Matematikaverseny díjait
December 21-én tartották a MATEGYE
Megyei Matematikaverseny díjkiosztóját
a kecskeméti Kodály iskola dísztermében.
126 tehetséges tanuló vehetett át ajándékot és oklevelet a rendezvényen.
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért
Alapítvány által szervezett kétfordulós versenyen a megyében összesen több mint 1500
tanuló indult. A második körbe a 400 legeredményesebb versenyző jutott tovább, akik közül
a 126 legmagasabb pontszámot elért diákot és
18 felkészítő tanárukat hívták meg a díjátadóra.
A kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói közül Oláh-Marcényi Péter (5. a) III. helyezést
ért el, míg bátyja Oláh-Marcényi Balázs (7. m)
a VIII. helyen végzett. Felkészítő tanáruk Rádiné Petróczi Márta.

Mangalicát is
tenyésztenek
A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumba
látogatott a Mangalicatenyésztők
Országos Egyesülete Vezetősége,
Tóth Péter elnök és Papp Csaba
tenyésztésvezető december 18-án.
Az iskola tangazdaságában megtekintették a mangalicaállományt, a
húsipari tanüzemben pedig a vágási, feldolgozási munkálatokat, majd
a mintaboltban a mangalicatermékek értékesítését is.

Tóth Péter elnök elismeréssel
nyilatkozott az iskolában folyó
kimagasló munkáról, és továbbiakban is támogatásáról biztosította a félegyházi intézményt. A
vezetőség megkóstolta és kiváló
minőségűnek értékelte a húsipari
tanüzemben gyártott mangalicatermékeket (kolbász, szalámi, májas, disznósajt, sonka), amelyek
folyamatosan megvásárolhatóak
a Mártírok u. 2. szám alatti mintaboltban. Felkérték az iskolát a

fekete mangalica fajtarekonstrukciós tevékenységben való részvételre. Az elhivatott szakembergárda mellett garanciát jelent az

Agrárminisztérium is, ahonnan 10
millió forinttal támogatják az iskolában folyó sertéstartást, illetve a
tenyésztést.
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Sikerekben gazdag I. félévet
tudhat maga mögött a Kiskunfélegyházi József Attila Általános
Iskola. Az intézményben megvalósuló folyamatos és következetes tehetséggondozás gyümölcseit arathatták le több területen
is az elmúlt hónapok folyamán az
iskola tanulói és pedagógusai.
Az alsó tagozatos tanulók közül
a városi mesemondó versenyen
Dinnyés Nelli 2.a osztályos tanuló
az első helyet megszerezve jutott
tovább a megyei fordulóba. Felkészítői: Raffayné Fazekas Aranka
tanítónő és az édesanyja.
A Bolyai matematika csapatversenyen az alsós tanulókból álló
csapat az előkelő 2. helyet szerezte meg. Versenyzők: Elek János,
Horváth Döme, Jégh Bence,
Kovács Barna 4.a osztályos tanulók. Felkészítőjük Juhász Erika
tanítónő.
Elek János 4.a osztályos tanuló
a Bács-Kiskun Megyei Matematikaversenyen egyéni teljesítményével
a 3. helyezést érte el. Janó évek
óta az alsó tagozat kiemelkedő
matematika tehetsége, akit szintén
felkészítője, Juhász Erika tanítónő
segítette a tehetséggondozásban.
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Félévi számvetés a József Attila
Általános Iskola szakmai sikereiről
A Fekete Pál Emlékversenyen,
amely magyar irodalomból Petőfi:
János vitéz c. művét dolgozta fel,
valamint szépírási és hangos olvasási feladatokat is tartalmazott,
az iskola csapata az 1. helyet szerezte meg. Csapattagok: Dinnyés
Lili, Kis-Czakó Eszter, Szondi
Boglárka, Géró Milán, Váradi
András. Az eredményes felkészítésben a magyar szakos tanárok
vettek részt: Héderné Kis Brigitta, Jankovszkiné Dobó Anikó,
Zsargóné Balogh Dóra.
A Szent Benedek Gimnázium
Kiskunfélegyházi PG tagintézménye
által szervezett angol nyelvi versenyen 80 induló csapatból, bejutva
a legjobb 16 közé, az 1. helyet kiemelkedő, magabiztos szerepléssel
szerezte meg a 3 fős 7-8. osztályos
csapat. Tagok: Barabás Bence,
Lantos Balázs, Géró Milán. Felkészítő pedagógusuk Herédiné Kutasi Adrienn tanárnő.

A Constantinum által megrendezett idegen nyelvi versenyen
szintén eredményesek voltak a józsefes tanulók. Az angol nyelvi vetélkedőn megosztott 2. helyezést
ért el a 7. osztályos csapat: Géró
Milán, Páll Péter, Zsíros-Juhász
Zsombor. Felkészítőjük Szana
Andrea tanárnő. Ugyanezen a versenyen 3. helyezett lett a Barabás
Bence, Lantos Balázs és Kurucz
Máté tanulókból álló csapat. Felkészítő: Herédiné Kutasi Adrienn
tanárnő.
Német nyelvből a 8. évfolyamosok csapata a 4. helyen végzett:
Mester Áron, Slezák Benjámin,
Zsíros Réka. Felkészítőjük: Jankovszkiné Dobó Anikó tanárnő.
A Korszakváltó történelmi versenyen, amelyet az I. világháború
témaköréből rendezett a Constantinum, a József Attila Iskola csapata az 1. helyezést érte el. A csapat
tagjai: Barabás Bence, Lantos

Balázs, Stecenkó Nándor, felkészítőjük: Zsargóné Balogh Dóra
tanárnő.
A József Attila Általános Iskola
nevelőtestülete a testnevelés tehetséggondozás mellett elkötelezett abban, hogy egyéb területeken
is hozzásegítsék tanítványaikat a
tanulmányi sikerek eléréséhez. Iskolaváró kiadványukon is olvasható az egyik hitvallásuk: „Legyél Te
is józsefes diák, valamiben bajnok
leszel nálunk!”

Sikert sikerre halmoznak a PG matematikusai
Kimagasló eredményeket értek el a Megyei Matematikaversenyen a Szent Benedek
Iskola Kiskunfélegyházi PG
Tagintézményének diákjai. Az
első 10 hely közül hetet az
iskola diákjai érdemeltek ki.
Az okleveleket és díjakat december 21-én Kecskeméten,
a döntő eredményhirdetésén
vették át.
A 9. évfolyamon szakgimnáziumi
kategóriában megyei első helyezést ért el Varga Bertalan 9.a
osztályos tanuló. A dobogó 2. és
3. fokára azonos pontszámmal
Kürti Gergely és Simon Tamás
állhatott fel. A megye legjobb tíz
matematikusa közé jutott még
Brimo Milad, Sutús Péter,
Könyves Gergő és Koncz Gábor. A 10. évfolyamon szakgimnáziumi kategóriában megyei
hetedik helyezett lett Jantyik
János, Ficsór Zsolt pedig 12.
helyet szerzett. A diákokat Harmath Zsolt és Huszka Tamás
tanár készítette fel.
A Bolyai matematika csapatverseny körzeti fordulóján is sikeresen szerepeltek a PG csapa-

tai. A Prefixumok (Brimo Milad,
Koncz Gábor, Kürti Gergő, Varga
Bertalan) nevű csapat első helyezést ért el, amelynek köszönhetően meghívást kapott a februári

budapesti országos döntőre. A
Számkivetettek (Halász Adrienn, Sági Péter Pál, Sutús
Péter, Tóth Krisztián) csapat
a második, a Cat5 kábel (Cseri

Nikolett, Görög Péter, Jantyik
János, Rácz Csaba) csapat pedig az ötödik helyet érte el. Felkészítő pedagógus: Huszka Tamás tanár.
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Örököltük! Őrizzük! Gondozzuk!

Megkezdődtek a platánfasorok
rekonstrukciós munkái a Kossuth utcán
Félegyháza talán legismertebb
értéke – már-már védjegye – a
Kossuth utca platánfasora. Sokszor, sokan gondolkodtak, értekeztek már felőle, néha talán már
úgy érezzük: mindent tudunk róluk. Gyönyörködünk az itt készült
fotókban, ott járva megélünk megkapó-felemelő pillanatokat, felidézve pedig talán némi büszkeség
is eltölt bennünket. Átéljük, hogy
itt bizony értékkel találkoztunk.
És persze – ha őszinték vagyunk –
nem tagadhatjuk, hogy mindemellett gondot, problémát, feladatot is
jelentenek.
Sokan felróják a fák sok, és so-

1. ábra: kifejlett platán

káig hulló levelét, töredező gal�lyait-ágait, szemetelő termését…
Mégis-mégis: a szíve mélyén mindenki ragaszkodik hozzájuk – hiszen a miénk.
A zöld város projekt során a
Kossuth utca teljes zöldfelülete
megújul, így a fák is a nagyobb
lélegzetű munka keretében egy állapotmegőrző, egészségügyi, állomány- és balesetvédelmi, valamint
esztétikai metszésben, ritkításban
részesülnek. Az alapelv nem új, de
folyamatosan megújul, részletezettebbé, átgondoltabbá válik.
A helyzet jól ismert: az 1 km
hosszú utca mintegy harmadán
sűrű telepítésű, idős, golyvás daganatoktól torzult, odvas, kiöregedő, de még így is méltóságteljesen

2. ábra: korábbi metszés

szép és egységes fehértörzsű platánok, míg a további kétharmad
utcaszakaszon eltérő időpontokban pótlásokként ültetett, középkorú-fiatal, hagyományos platánokból álló vegyes megjelenésű, a
fényhiány miatt többnyire torz növekedésű, ferde törzsű, nagyon deformálódott koronájú, de záródott
lombkoronájú platánfák találhatók.
A feladat: Egyrészt az idős fák
megfelelő egészségi állapotban
tartása egészen addig, amíg egy
utolsó erős metszéssel a koronákat olyan mértékben vágják vissza,
hogy közéjük telepíthetők az addigra előnevelt fehértörzsű fiatal
facsemeték. Ez várhatólag legfeljebb 20-25 év múlva szükségessé
fog válni. Ezt követően körülbelül

5-7 éven belül az idős fákat ki kell
majd vágni. Másrészt a jóval fiatalabb, de nem fehértörzsű és nagyon
vegyes – helyenként kifejezetten
rossz növekedésű és koronaállapotú – platánfák megszabadítása
az alulra szorult, növekedésre képtelen egyedektől és a megmaradó
sűrű állomány koronaigazítása oly
mértékben, hogy a fák nagyjából
egységes koronaalakkal és lombtömeggel rendelkezzenek.
A kifejlett, szabad térállásban
fejlődő platán (1. ábra) a 30 m magasságot is elérheti és akár 20 m
szélességűre is nőhet. Kifejezetten
fényigényes fa, sűrű telepítésben
teljesen elveszti laza szellős habitusát, koronája belülről kikopaszodik. A Kossuth utca 6 méteres tő-

3. ábra: tervezett metszés
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távolsággal telepített fái rendkívül
sűrűk. Nem tudjuk, hogy később
ritkítani szándékoztak – csak elmaradt, vagy eleve metszett fasorként gondolták el. Mindenesetre a
telepítést követően végzett rendszeres koronametszéssel nagyon
szép egységes fasort alakítottak ki.
Valószínűleg a 2. világháború utáni
időkben maradtak el a metszések,
ami azt eredményezte, hogy a fák
koronái megugrottak és a metszések miatt legyengült fák a túl sűrű
telepítésben a nagyra nőtt, megnyúlt koronát már nem bírták nevelni. Ekkor kezdhettek a koronák
csúcsszáradásossá válni.
Az akkorra már idősödő fákon jelentkező csúcsszáradás az
1900-as évek vége felé vált olyan
mértékűvé, hogy a letöredező hatalmas ágak balesetveszélyessé
váltak. A 80-as években néhány
fán elvégeztek egy kísérleti, drasztikus, vázágakra történő metszést
(2. ábra), ami azt mutatta, hogy
a fák még képesek jól megújulni,
szép egészséges hajtásokkal új koronát fejlesztettek. Ennek nyomán,
nagyjából 20 évvel ezelőtt, néhány
év eltéréssel, két ütemben valamennyi fán elvégezték ezt az erős
visszacsonkolást. A metszéseket
követően a fák szép új koronát fejlesztettek, és az időben elvégzett
hajtásválogatásnak köszönhetően
a koronákon ma alig látszik a metszett felületek közelében kialakuló
seprűs ágrendszer. Nyilvánvalóan
ilyen drasztikus metszés gyakran
nem végezhető.
A jelenleg folyó munkák (3. ábra)
azt célozzák, hogy az időközben
újra megnyúló koronán egy szinttel magasabbra metszve az erős és
rendezett vázágrendszeren megint
fiatal hajtások képződjenek. Egy 3
évvel későbbi hajtásválogatás után
már megfelelő magasságú, erős
tartóágakkal rendelkező rendezett
koronájú idős fák fogják a fasort

4. ábra: vegyes fasor

alkotni. Ezt követően már csak
mérsékelt hajtáskurtítások válhatnak szükségessé.
Az idős fasor megújítása tehát
az egyszerűbb feladat, mivel itt
a már kivágásra szoruló egyedeket műszeres vizsgálat is feltárta,
az ifjító metszések pedig a fasor
egységessége és a már korábban
elvégzett ifjítások nyomán eléggé
egyértelmű.
A fiatalabb vegyes korú fasor (4.
ábra) fáinak – miután azok nem betegek vagy idősek, hanem nagyon
vegyesen alaktalanok, növekedésben megálltak, torzul fejlődtek
vagy fejlődésre képtelenek – már
korántsem ennyire nyilvánvalóan
egyértelmű a megújítása. Ezeknél
a fáknál külön-külön, egyenként
kell meghatározni a metszési prioritásokat – azaz ez mindegyik fa
esetében szakmai tapasztalat és
megítélés kérdése. Itt a cél, hogy a
megfelelő alakúra nem nevelhető,
vagy már egészségi állapotukban
túlzottan leromlott fák eltávolításával és a megmaradók koronájának ritkításával, formálásával teret
biztosítsunk egy egészségesebb
koronaalak kialakítására, miáltal
egy egységesebb megjelenésű fasor tud létrejönni.
A munkákat a KEFAG Juniperus
Parkerdészet tapasztalt szakemberei végzik. A tervek szerint a
2019 januárjában lombtalan állapotban elvégzett metszéseket
szeptemberben – lombos, de már
visszahúzódásra készülő állapotban – még átvizsgálják, és adott
esetben korrigálják. Reményeink
szerint az így elvégzett rekonstrukciós munkák nyomán a platánfasorok jó állapotban és rendezett
formában legalább további 15-20
évre, immár felújított, egységes
arculatú, fenntartható zöldfelületben lesznek méltó díszei és értékei
Félegyházának.
 Nagy Ágnes városi főkertész
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Új főtér születik
Javában zajlik a burkolat bontása a Béke téren. Ezek az első
lépések Kiskunfélegyháza új főterének megszületéséhez.

Mint azt korábban már több
ízben megírtuk, a beruházás
során a jelenlegi szabályos,
mértani burkolati rendet egy
mozgalmasabb, ívesen játékos
burkolatosztással tagolt főtér
váltja fel. A nagytemplom előtti idős és mostanra veszélyes
mértékben leromlott állapotú
japánakácokat, illetve a templom oldala mentén futó besűrűsödött díszkörtesort, valamint a
Petőfi és Béke tér 80-as években
telepített, napjainkra leromlott
egészségi állapotú fenyőit és vegyes díszfáit kivágják. A kivágott
fák helyett a nagytemplom körül
platán-, valamint ámbrafákat, a
többi helyen vegyes díszfákat telepítenek. A teljes zöldfelület átalakul új cserje és virágágyakkal,
illetve gyepfelületekkel.
A város főtere, vagyis a Béke
térből, Petőfi-térből, valamint
a Fekete Pál utcából (korábbi
Gorkij utca) álló téregyüttes mai
arculata az 1980-as években alakult ki. Most a Zöld város projekt
nek köszönhetően gyakorlatilag
a teljes téregyüttes valamennyi
burkolt-, és zöldfelülete megújul.
Szökőkutak, pihenőteraszok és
dekoratív növénykiültetések kapnak helyet, de a nagyobb léptékű
felújítás lehetőséget teremt a különböző rendezvények és egyéb
események helyszíneinek újraértelmezésére is.

A templom és a Constantinum
közötti út burkolatát a térrel
megegyező szintbe emelik, s ezzel egy egységes piacos-rendezvényes teret teremt a két épület
között. A téren átmenő autós
forgalom erősen csökkeni fog,
mivel az Oskola utca és a Pázmány utca közötti szakasz az
utóbbi felé egyirányúvá válik. A
heti többszöri piac így az Oskola
utca-Petőfi utca közötti területre
kerül át.
A város egyik jelképének számító Ótemplom is új környezetet
kap. A templomkert egy barokkos stílusú parkká épül át úgy,
hogy a kert értékes faállománya
nagyrészt megmarad. A templom előtti japánakácok helyére a
beültetéskor 10-12 méteres, vázaformára nevelt ámbrafák érkeznek, míg a vadkörték helyén
egy, a középkori katedrálisok
hangulatát idéző platánkerengőt ültetnek 6-9 méter magas,
gyertyatartó formájúra nevelt
platánokból.
Jelentős változást hoz, hogy a
volt gyermekkönyvtár előtt haladó járda megszűnik és a helyére
vendéglátásra és pihenésre alkalmas fateraszok épülnek, míg
a tér közepén egy nyüzsgőbb terület keletkezik. A főtéren a projekt keretében három új vízjáték
is létesül, változatos látványvilágot teremtve.
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KÖRKÉRDÉS: Mit vár a 2019-es évtől?
Többségében pozitívan, egyéni és közösségi célokkal felvértezve tekintenek a városlakók az idei évre. Akad, akinek egy
családi nyaralás terve, míg másnak a sikeresség a fontos az
esztendő során. A városszépítő beruházást ugyancsak sokan
várják.
a szépülést látom. Arra számítok,
hogy a terveim közül sok minden
megvalósul.
Samu Tünde (43): – A tavalyinál mindenképpen jobb évet
várok. Munkában és sikerekben
gazdagabbat szeretnék. Eddig jól
kezdődött az esztendő, remélem
így is folytatódik. Hosszú évek
után most először nem tettem újévi fogadalmat. Korábban akadt,
Molnár Emese (48): – Pozitívan tekintek az idei évre, úgy
gondolom munkahely és egyebek
kapcsán is előre léphetek. Vannak bizonyos céljaim, ezek közül
többet meg szeretnék valósítani.
A több lábon állás mellett fontos
számomra a család, a gyermekek.
A kislányom hobbiját, a lovaglást
szeretném támogatni. Félegyházi
lakosként a dinamikát, a fejlődést,
Hirdetés

amit betartottam, de többségében
nem sikerült. Fontos, hogy olyan
célokat tűzzünk ki magunk elé,
amiket meg is tudunk valósítani.
Tavaly sok minden közbejött a célok elérése közben, remélem, idén
másképp lesz. Tervbe van véve
egy közös családi nyaralás, illetve
szeretném körbekerékpározni a
Balatont.

Bogácsi Attila (65): – Bízok
benne, hogy a gazdasági fejlődés
tovább folytatódik ebben az évben, mind helyi, mind pedig országos szinten. Jól láthatóan a
lehetőségek is egyre nagyobbak,

gondolok itt akár a munkahelyi,
vagy egyéb területekre. A pályázati lehetőségek megkönnyítették,
elősegítik a város fejlődését. Többek között ennek is köszönhető
a központ majdani megújulása,
remélem folytatódnak a városszépítő programok.
Keresztesi Lóránt (38): –
Több mindenre számítok ettől az
évtől. Háromgyermekes szülőként
idén új otthonba költözök a családdal, ennek elérése a legfőbb
cél most. Bizakodva tekintek az
évre, úgy látom, fejlődik a város. A
megújuló városközpont családbarát környezetet nyújt majd.
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Február 5., kedd,
17 óra
Móra Ferenc
Aranykoporsó
című regényéről
Juhász István ny.
gimnáziumi tanár
tart előadást a
Hattyúházban.
Február 6., szerda,
17 óra
A fának lelke
van” – Zsibrita
Zoltán fafaragó
kiállításának
megnyitója.
Művelődési központ

Január 29., kedd 10 óra
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama
klubja.
Január 31., csütörtök 17 óra
Félegyházáról indultak…
Helytörténeti beszélgetések a Hattyúházban.
Vendég Prof. dr. Terbe István, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, a
Budapesti Corvinus Egyetem és a Szent
István Egyetem emeritált professzora.
Beszélgetőtárs dr. Tarjányi József.
Február 1., péntek 18 óra
A Bugaci Tanyaszínház bemutatja
a Miniszter félrelép című kétfelvonásos
bohózatot.
Művelődési központ
Február 3., vasárnap 9 óra
Szentmise a városért
Sarlós Boldogasszony Templom

Február 7.,
csütörtök,
14-16 óra
Móra
felolvasódélután
Móra Ferenc
műveiből a
Móra Ferenc
Közművelődési
Egyesület, a Móra
Ferenc Társaság
és a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjaival a
Hattyúházban.
Február 8., péntek, 9-13 óra
Ötórás felolvasás Móra Ferenc műveiből
általános iskolások részvételével a
Hattyúházban.
Február 8., péntek
10 óra – Daru utca
Koszorúzási ünnepség a Móra-szobornál.
14 óra – Móra Ferenc Művelődési Központ
– városi ünnepség
Minden pénteken 16.30 órától: Maria Bloom
a Gyermekbirodalomban. Alkotó angol,
zenés foglalkozás óvodásoknak.
A programon való részvétel térítéses.
Városi könyvtár
Február 9., szombat, 9-11 óra
Színe-java klub. Vezeti Tarjányi Xénia
művésztanár.
Városi könyvtár

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

Petőfi Sándor –
SZEGET SZEGGEL

Jaj, a hátam, jaj a hátam
Odavan!
Szomszéd bácsi kiporozta
Csúfosan.
Átkozott a görcsös fütykös
Somnyele!
Mellyel engem oly pogányúl
Csépele.

Ő, csak ő nem
könyörűle
Egyedűl;
Három a tánc! mondta, s
egyre
Hegedűlt, –
Hegedűlt a bottal hátam
Közepén,
Keservesen, siralmasan
Jártam én.

Mért is tart hát kertet s benne
Körtefát?
És az isten rá gyümölcsöt
Minek ád?
Csábítólag kandikált a
Körte rám;
Csábjait ki már sehogysem
Állhatám.

...De’szen jól van! kiheverem
Én e bajt.
S visszakapja még a kölcsönt,
Vissza majd.
Tudjuk, hányat vert az óra,
Tudjuk ám!
Ön is rak a tüzre rosz fát,
Bácsikám.

Átugortam a palánkon –
Átesém!
Hogy megingott bele májam
És vesém.
S nem elég ez; szomszéd
bácsi
Rajtakap,
S akkor jött még a valódi
Haddelhadd.

Ablakunkhoz estenként mért
Sompolyog?
Vettem észre, hányadán van
A dolog.
Más szemében ő a szálkát
Megleli,
S az övében a gerendát
Feledi.

Én teremtőm! mért is értem
E napot?
Megrakott, hogy minden
csontom
Ropogott.
Nesze, monda, nesze másik,
Harmadik!
És a mindentudó tudja,
Hányadik.
Jelen volt a holdvilág a
Lakzinál;
Búsan nézte: szomszéd bácsi
Mit csinál.
Fellegekből vett magára
Gyászmezet,
És megosztva szenvedésem
Könnyezett.

KÖNYVTÁRSAROK
100 éve hunyt el Ady Endre
1919. január 27-én, a budapesti Liget Szanatóriumban elhunyt Ady Endre. A centenárium
alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítással, előadással, az Ady-emlékhelyeket bemutató városi sétával várja az érdeklődőket.
Egy internetes oldal videósorozatot indított el:
száz napon keresztül minden nap feltöltenek
egy videót, amelyben egy közéleti szereplő a
poéta egyik versét adja elő. Mi a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban megtalálható, az utóbbi
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években megjelent
Ady-irodalomból
válogatunk.
K ö z é p i s ko l a i
tanulmányaink során több költeményével is
megismerkedünk, ám publicisztikájával keveset foglalkozunk. Az Ady megmondja című
kötet szerkesztője sajátos módszerrel él: 1899
és 1915 között megjelent írásokból közöl egykét bekezdésnyi részletet, olyanokat, amelyek
ma is bekerülhetnének egy újságba.
Kaizler Anna 1909-ben találkozott a Pá-

A deákné vászonánál
Ő se’ jobb:
Engem dönget a lopásért
S szinte lop;
Lopni jár ő, csókot lopni
Nénihez,
Míg anyánk a bibliában
Levelez.
Tegye lábát ablakunkhoz
Ezután:
Fogadom, nem nézek által
A szitán.
Megugratni vagy anyánkat
Hívom át,
Vagy leöntöm dézsa vízzel
A nyakát!
Puszta-Palota, 1843. április

rizsból hazatérő Endrével, akinek öccséhez,
Lajoshoz a következő évben ment feleségül.
A fiatalasszony rajongva figyelte sógora életét, költészetét, feljegyzéseit kiegészítette az
Ady-portán fellelt levelekkel, a családi események krónikáival, Léda jellemzésével, a Csinszka-történettel és a Dénes Zsófia-szállal, s
végül 1942-re összeállt a korábban elkezdett
emlékirat, amelyet 2017-ben újra kiadtak.
Az Irodalmi Magazin gazdagon illusztrált Várad, Holnap, Ady című legújabb lapszáma kitér
művészetének modernségére, szerelmi lírájára, költészetének társadalmi, irodalomtörténeti jelentőségére és az életmű aktualitásának
kérdésére is.
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Beszélgetés Iványi Ferenc KKC
elnök és FTSI szakosztályvezetővel, valamint Simon Zoltán
FTSI vezetőedzővel.
– Egyesületi és korosztályi szinten is komoly eredményeket ért el
2018-ban a félegyházi kosárlabda
sport. A Félegyházi Térségi Sportiskola Kosárlabda szakosztályának
14 csapata játszik országos bajnokságban, valamint az U12-es gárda a
nemzetközi Pannon-liga küzdelmeibe is bekapcsolódott szeptembertől.
Itt le tudjuk mérni, korosztályunk hol
tart a szerb, horvát, azonos korosztályhoz viszonyítva. A liga négyes
döntőjét a tervek szerint júniusban
Kiskunfélegyházán rendezik meg,
hála a kiváló feltételeknek és a
kiskunfélegyházi kosárlabdázás jó
hírének.
Felnőtt szinten a tavalyi év szintén
pozitívan alakult. A kitűnő szeniorok
mellett hét év után újra van NB IIes férfi csapatunk, akik a bajnokság
keleti csoportjában játszanak. Bizakodásra ad okot, hogy az 5 hónapja
alakult félegyházi kosarasok a 12
csapatot számláló régió 8. helyén
állnak a bajnokság feléhez érve. Az
utánpótlásnak nagyon hiányzott a
minta, a példamutató sportemberek
közelsége. Szerencsére ez a KKCban most megvan, kitűnő sportemberekből állunk.
Visszatérve az utánpótlás-korosztályokhoz. Folyamatosan emelkedik
a létszám, és szerencsénkre az edzői
karunk is bővülni tudott. Tudunk
szakszerűen gondot fordítani sportolóink mentális és fizikai felkészítésére. A félegyházi mérkőzéseken

Sikeresen zárták 75. szezonjukat
a kiskunfélegyházi kosarasok
mindig van egészségügyi biztosítás
– ezzel szinte egyedülállóak vagyunk
a régióban – és minden sportolónknak van kiemelt sportbiztosítása.
A 2018-as esztendő őszi időszakának összegzéseként Simon
Zoltán vezetőedző többek között a
győzelmek számának növekedését
emelte ki.
– Talán még plasztikusabb, ha
azt mondjuk, hogy mérkőzéseinknek csak 36 százalékát veszítettük
el, ami hatalmas fejlődést jelent az
elmúlt évekhez képest. A legkisebbeknél kevésbé fontos az eredményességi mutató, náluk elsősorban
a kosárlabdázás megszerettetése
és annak alapjainak lefektetése a
cél. Minden általános iskolában van
bajnokságban játszó kengurucsapatunk. Ezek legjobbjaiból kerül ki
az U12-es korosztály két gárdája.

Az U12-es fiúknak még mindig van
esélyük a felsőházba kerülni. U12es lányaink szintén jól szerepelnek,
szép jövőt látunk előttük. Az U14es fiúk történelmi sikert értek el
az idei bajnokságban azzal, hogy
országosan bejutottak a legjobb 32
közé, ahol máris egy négycsapatos
fordulón három mérkőzéséből kettőt megnyertek, a 32-ben is egyre
feljebb kapaszkodnak Rádi Dezső
edző vezetésével. Az U14-es lányok,
akiknek többsége egy évvel fiatalabb
a korosztályánál, szép sikereket érnek el, tőlük jövőre várunk kiugrást.
A kadett együttes, azaz az U16-os
fiúk régiós döntőbe kerültek, veretlenül, 10 győzelemmel. Hogy helyén
tudjuk értékelni az U14-esek és az
U16-osok eredményét, el kell, hogy
mondjuk, hogy ellenfeleink döntő
többsége NBI, vagy NBI/B-s csapa-

tokat versenyeztető akadémiákhoz
köthetők. Kecskemét, Szeged, Baja
mellett a negyedik legjelentősebb
zászlóvivője vagyunk a kosárlabdázásnak a régióban.
Sikereinket önerőből nem tudtuk
volna elérni, kellettek és kellenek
hozzá azok az önzetlen támogatók,
akik egyre többen vannak. Kell hozzá
Kiskunfélegyháza önkormányzata,
kellenek a szülők, akik ránk bízzák
gyermekeiket, kellenek a játékosok,
akik felvállalják heti 3-4 alkalommal
a megterhelő edzéseket, és nem
utolsó sorban kellenek azok a sportemberek, akik részesei a kiskunfélegyházi kosárlabdázásért dolgozó
14 fős szakmai és technika stábnak.
„Múlt nélkül a jövő gyökértelen.”
Tiszteljük múltunkat, bizakodunk és
dolgozunk a kiskunfélegyházi kosárlabdázás jövőjéért.

Csincsák Zoltán –
Tíz verseny, 139 érem
Bagdi István emléktorna

Idén immár negyedik alkalommal
rendezték meg a Csincsák Zoltán
(1963-2015) öregfiú emléktornát,
illetve harmadik alkalommal emlékeztek meg Bagdi Istvánról
(1958-2016). Mindketten sokat
tettek a félegyházi sportért, a labdarúgásért. Az öregfiú teremlabdarúgó tornán barátok, korábbi
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sporttársak,
volt
labdarúgók vettek
részt a Kiskunfélegyházi
Városi Sportcsarnokban.
Az előző évhez hasonlóan
most is büntetőkkel dőlt el
kupa sorsa, a
finálét a Kecskeméti TE nyerte, a KHTK-t legyőzve. A gólkirályi címet a kiskunhalasi Molnár János kaparintotta
meg, míg a legjobb kapusnak a
Honvéd Kun Béla SE-ből Csesznegi Lajost választották. A verseny
ezúttal is ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult, külön köszöntötték Bagdi István családját.

Tíz versenyen vettek részt 2018-ban
a Kiskun Vízi és Szabadidős Sportegyesület szenior versenyzői. Ös�szesen 139 érmet: 27 aranyat, 71
ezüstöt és 41 bronzot nyertek. A
magyar bajnokságokon három arany,
tizenhét ezüst és kilenc bronzérmet szereztek. A legeredményesebb
versenyző Simon Géza lett, hisz a
bajnokságokon három arany-, három ezüst- és két bronzéremmel
gazdagította gyűjteményét. Sebők
János nyolc versenyen 10 első, 26
második és 14 harmadik helyet ért
el, míg a magyar bajnokságokon második és harmadik lett. Simon Géza
öt versenyen négy arany, hét ezüst és
három bronzot nyert. Ónodi László hat verseny: öt arany, 8 ezüst és
hat bronzérem. Urbán Tamás hat
verseny: egy arany, hét ezüst és három bronz. Provics András négy
verseny: egy arany, három ezüst és
kettő bronz. Terbe Ákos öt verseny:
egy arany, három ezüst és kettő

bronz. Holló Szabó Viktor három
verseny: egy arany, egy ezüst és egy
bronz. Móczár Zoltán három verseny: egy ezüst és kettő bronz. Kun
Zoltán három verseny: egy arany
és egy ezüst. Kalotai Zsuzsanna
hat verseny: egy arany, hét ezüst és
négy bronz. Füzessi Zsófia öt verseny: egy arany, három ezüst és kettő bronz. Csenki Klára hat verseny:
kettő ezüst és kettő bronz. Farkas
Júlia három verseny: egy ezüst és
kettő bronz. 2018 szeptemberében, a
szlovéniai Krajn-ban rendezett szenior Európa-bajnokságon Simon Géza
tisztesen helytállt a nemzetközi mezőnyben. Az egyesület egyik legeredményesebb éve volt 2018, hiszen a
versenyzőik korcsoportjaikban jól
és eredményesen szerepeltek, amit
tükröznek a megnyert érmek. A szép
eredmények tükrében bíznak abban,
hogy a város értékeli teljesítményüket és Kiskunfélegyháza nevének
öregbítésére tett erőfeszítéseiket.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Az Újtemplom toronyórájáról
Az 1700-as évek közepén katolikusokkal benépesült Félegyháza
lakóinak egyik első dolga volt a
templomépítés. Az 1761-ben felszentelt Sarlós Boldogasszony
Templom azonban az 1800-as
évek elejére már szűknek bizonyult, a megnövekedett lakosságot ez az egyetlen templom már
nem volt képes befogadni. 1808ban döntött úgy a város vezetősége, hogy új templom építésébe
kezd. Évtizedekig gyűjtögette a
város a pénzt, a tényleges építkezésre azonban hosszú évtizedekig várni kellett, így az építkezési
munkálatok csak 1873 őszén kezdődhettek meg. Az új templomot
1880-ban szentelték fel Szent
István tiszteletére. Az egyházi
ceremónia előfeltételeként gon-

doskodni kellett többek között a
harangok beszerzéséről is. Egyéb
fontos kellékek is szükségeltetnek egy katolikus templomhoz,
pl. orgona és toronyóra, de ezek
hiánya nem zárta ki a felszentelés
lehetőségét, így azok beszerzésére később került sor. A templom
első plébánosa, Kiss Boldizsár
már 1895-ben azzal a kéréssel
fordult a város vezetéséhez, hogy
állítsanak órát az Újtemplom tornyaiba. Mivel a hívek közül többen
is adakoztak erre a célra, így a
város biztosítva látta az anyagi
alapot, ezért különböző helyekről
árajánlatot kért. Fontos volt, hogy
„szabad ingajárású toronyórát”
alkalmazzanak, amely ellenzárral
legyen ellátva, valamint olyan készülékkel, ami az órát a felhúzási

Anyakönyvi hírek

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Cuki: másfél éves, fekete, keverék szuka
2. Duke: 8 éves, fehér, kuvasz kan
3. Livi: 11 hónapos, fekete, keverék szuka
4. Mario: 1 éves, fekete-barna,
keverék kan
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634 és
a 70/43-43-002 telefonszámokon,
vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet.

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

1

2

3

4

Hirdetés

AKARSZ EGY GYORS GÉPET AZ ÚJ ÉVBEN?
ILYEN VOLT

ADATTÁROLÓ CSERE

időtartam alatt is folyamatosan járásban tartja. Az
óra típusát a Schneider
Ferenc és fia cég árjegyzékéből,
prospektusából
választották ki, az óraszerkezetet és a hozzávalókat
pedig a reichenbergi óragyárból a „Bergmann utódai” cégtől szerezték be. A
város a gyártótól azt kérte,
hogy a kör alakú óralapok
átmérője 166 cm, a mutatók hossza pedig 83 cm,
illetve 63 cm legyen.
A hat számlapos, órákat
és óranegyedeket ütő toronyórát 1899. április 1-jén
adták át a használatnak és június
4-én szentelték fel. A templom
nyugati tornyában ma is látható a
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ILYEN LESZ

ÚJSZÜLÖTTEK: Tóth Zsombor
(anyja neve: Sztroka Ildikó Nikolett), Feri Balázs Dániel (Popa
Claudia), Kisföldi Alex (Barna
Tünde), Orosz Áron (Patyi Rita),
Nánási Léna (Fábián Magdolna),
Juhász Hanna (Juhász Anna), Varga Ferenc László (Rácz Hajnalka),
Fődi János (László Gyöngyi), Hegyi
Bence (Polyák Judit), Rajna Bence
(Lantos Melinda), Fekete Bianka
(Máté Nikolett), Busa Balázs (Kiss
Anita), Demeter Fanni (Kovács
Renáta), Fekete Dominik Kevin (Fekete Krisztina)
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NÁLUNK A MEGOLDÁS ÉS A VÁNSZORGÓ GÉPED VILLÁMGYORSSÁ VÁLIK!
„Ünnepi” SSD áraink:
120 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával:
240 GB-os A-DATA SSD 3 év garanciával:
480 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával:

Br. ár csak: 10.490 Ft
Br. ár csak: 14.990 Ft
Br. ár csak: 27.990 Ft

Notebook és számítógép és gyorsszerviz!

19. századi óraszerkezet, amelyet
a nyitott templomok éjszakáján
manapság is sokan megcsodálnak.
Ónodi Márta

