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Horváth Tamás (MSZP) nem szavazata és Kapus Krisztián távol-
maradása mellett a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfo-
gadta Kiskunfélegyháza 2019. évi költségvetését. Csaknem 10 
milliárd forintból gazdálkodik idén Kiskunfélegyháza városa. Eb-
ből 3,7 milliárd forint az uniós projektek költségvetése, és majd-
nem 1,5 milliárd forint a beruházásokra, felújításokra szánt saját 
erő. A beruházások a város 45 helyszínét érintik. E számok tük-
rében új értelmet nyer a régóta hallott szlogen is: Félegyháza új-
jáépül. Csányi József polgármestert kértük meg, hogy kalauzolja 
végig olvasóinkat a város 2019. évi költségvetésének részletei-
ben. A képviselő-testület február 6-án, szerdán tárgyalta meg az 
erről szóló előterjesztést. 

Felelősségünk 
tudatában

– 2019-ben 45 helyszínen építjük 
újjá a várost. A fejlesztések kü-
lönböző támogatások felhaszná-
lásával, vagy önerőből valósulnak 
meg, ezért önálló projektként kell 
kezelnünk azokat. Viszont egy-
től egyig ugyanannak a központi 
tervnek a részei, önállóságukban 

is a városvezetés által megálmo-
dott egységes koncepciót kép-
viselik. Ennek egyik gondolata 
például, hogy tudatosan kitoljuk a 
városközpont határait, ugyanazt 
a XXI. századhoz méltó, modern 
környezetet megteremtve min-
den egyes városrészben, egész 
Félegyházán. A Zöld várossal pél-
da nélkül álló esélyt kaptunk arra, 
hogy valóban, a szó legszorosabb 
értelmében újjáépítsük a várost. 

Csányi József: 45 helyszínen 
építjük újjá Félegyházát

Folytatás a 2. oldalon
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A főtér újraértelmezésével min-
dennek az alapját teremtjük meg, 
mintegy viszonyítási pontot létre-
hozva. Mindezt az ezzel járó fele-
lősség teljes tudatában tesszük, 
felismerve azt, hogy nemzedékek 
mindennapi életterét alkotjuk. 

A Kossuthváros, a Petőfi la-
kótelep, a Darvas tér, vagy a Hő-
sök parkja ennek tükrében kapja 
meg azokat a kereteket, amelyek 
reményeink szerint sok örömöt 
szereznek a jelen generációnak, 
majd követni tudják gyermekeink, 
unokáink igényeit. Értékeinket, 
múltunk és gyökereink emlékeit 
törekszünk méltó módon meg-
őrizni. Ez a törekvés hatja át a 
Hősök parkjában az emlékpark 
kialakítását, ahogy a Bem-szobor, 
a Dózsa-szobor, vagy a Káposz-
ta-csobogó elhelyezését is. 

Útépítések, 
megújuló 

kerékpárutak

– 2019-ben kiemelt figyelmet kap-
nak a közterületi fejlesztési fel-
adatok. Egy bruttó 800 millió fo-
rintos csomagot állítottunk össze, 
amit saját erőből kívánunk meg-
valósítani. Ez közterületek, utak, 

járdák, játszóterek bővítését, fel-
újítását és szépítését tartalmaz-
za. Útépítések lesznek például a 
Szeder utcában a Tavasz utca és 
a Szilfa utca közötti szakaszon, a 
Tavasz utcában a Garázs-sor és a 
meglévő aszfaltburkolat között, a 
Honvéd pálya mellett a Lugas és 
Platán utcák között. Megtörténik a 
József Attila utca csapadékvíz-el-
vezetése és a meglévő csapadék-

víz-csatorna hálózatba való bekö-
tése a tisztítóaknák beépítésével 
együtt. Útburkolat-felújítás lesz az 
Avar-közben, a Bajcsy-Zsilinszky 
közben, a Perczel Mór, valamint 
a Semmelweis és Justh Gyula 
utcákban. Útépítésre kerül sor a 
Teleky utca Holló Béla és Árpád 
utca közötti szakaszán, a Kocsis 
Pál utca Mészöly Gyula és Péteri 
út közötti részén, és a B. Szabó 

József utcában. Számos helyszí-
nen szépülnek meg, vagy kapnak 
új funkciót közterületek. Így pél-
dául a Zöldmező lakótelepen a 
játszótér és a Köllér-kereszt kör-
nyezete, vagy a Móraváros Szegfű 
és Tölgyes játszóterei. A Zrínyi 
utcai belső udvarba felújítás után 
kondipark kerül, a Káposzta-cso-
bogó és a Dózsa György szobor 
új környezete a szabadtéri alko-

EU-S PROJEKTEK – 2019

Félegyháza újjáépül – 
Zöld város 

A projekt keretében a város főtere, a Kossuth utca, a Hősök parkja, a Dózsa-Horváth park, a Mártírok útja park, a Korond utcai 
játszótér, illetve a Piac területe újul meg. A főtér teljes területén megújulnak a burkolatok, a zöldfelületek, az utcabútorok, a 
közvilágítás, a terület teljesen új megjelenést kap. A Kossuth utca teljes szakaszán megújulnak a zöldfelületek, továbbá az utca 
déli oldalán az Attila utcáig a térburkolat, a közvilágítás, valamint az utcabútorok. A Dózsa-Horváth parkban, illetve a Korond 
utcai játszótéren megújulnak a zöldfelületek, illetve a játszóeszközök. A Mártírok útja parkban pihenőparkot alakítanak ki. A 
Hősök parkja keleti oldala teljes egészében, nyugati oldala a zöldfelületek tekintetében újul meg. A teljes projektterület automata 
öntözőrendszert kap. A projekt várható megvalósítási ideje 2019 ősze.

Bankfalu: Vasas-pálya 
felújítása

A projekt keretében teljes egészében megújul a Vasas sporttelep, amely ismételten sportolási, rekreációs célt fog betölteni. 
A sporttelepen futókör, játszótér, polgárőr ház, felnőtt kondipark, gyepes focipálya, kosárlabdapálya, extrém pálya, kutyás és 
lovas edzőpálya valósul meg. A projekt keretében az Alpári úti szegregátum rendezése is megtörténik. Közösségi kert épül és új 
játszótér létesül. 

Petőfi lakótelepi 
közösségi tér megújítása

A játszótér meglévő elemeit felújítják, illetve a kisgyermekek körében népszerű elemekkel (pl. kötélpiramis) bővül. A sportolási 
funkciót tovább erősíti egy új, öntött gumiburkolatú többfunkciós sportpálya (kétpályás kosárlabda, kispályás foci, kézilabda), 
a pálya mellett elhelyezendő padok, asztalok pedig a sportolóknak, nézőknek, családtagoknak nyújtanak minőségi pihenési 
lehetőséget. A kerékpárral érkezőket kihelyezett kerékpártárolók várják. A sportolási lehetőségek tovább bővülnek a pálya 
mellett elhelyezkedő, homokburkolatú street workout pályával. A zöldfelület felújítása mellett lesz egy körsétány is, amelynek 
piknikezésre, beszélgetésre alkalmas pihenő része további alternatívákat nyújt az idősebb, vagy kisgyermekes látogatók számára. 

Kossuthváros: Kaffka 
Margit szabadidőpark 
megújítása

A zöldfelületek is új köntöst kapnak, sétálásra, futásra alkalmas mulcsos sétány/pálya szolgálja a mozogni, feltöltődni vágyókat. 
A jelenlegi focipályákat egy jól felszerelt pálya váltja fel. A legapróbbak szórakozását, mozgását szolgája majd a „motoros” pálya 
és az új játszótéri elemek. A projekt kulcs-, egyben innovatív eleme az 50 négyzetméter alapterületű, fedett, oldalról nyitott 
pavilon, amely az előtte elhelyezkedő nézőtérrel (amely egyben mászókaként, játékelemként is funkcionál) az alapja a pezsgő 
kulturális élet beindításának, lehetőséget teremtve a kisebb koncerteknek, városrészi és kulturális rendezvényeknek.

Kiskunfélegyházi Ipari 
Park II. ütem fejlesztése 

A projekt keretében a jelenlegi ipari park mellett, a Kiskunfélegyházát Kiskunmajsával összekötő közút mentén új, 30 hektáros 
ipari park épül ki. A fejlesztés keretében belső aszfaltozott feltáró út-, villamos-, közvilágítási-, víz-, gáz- és szennyvízhálózatot, 
illetve optikai kábelcsatorna-rendszer építenek ki. Az ipari park kerítéssel, korszerű beléptetőrendszerrel, illetve kamerarendszerrel 
lesz felszerelve. A jelenlegi ipari park tekintetében új feltáró utat, portaépületet építenek, továbbá megújul az utcafronti kerítés.

Zöld város - Petőfi téri látványterv

Folytatás az 1. oldalról
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tásokhoz méltó közeget teremtve 
alakul át. Rendezzük a Kossuth 
utcai Öreglaktanya előtti terület 
vízelvezetését, járda épül a Petőfi 
lakótelep és a Kiskun utca között, 
járda és kerékpárút az Ipari Park 
biztonságos megközelítése érde-
kében a Majsai út és a Molnárt-
elepi összekötő út közötti szaka-
szon. Felújítjuk a Szegedi úton a 
Kalmár Kápolna és a Halasi út 
közötti szakaszon a kerékpárutat, 
a Szegedi út mellett, a könyvtár 
és Bajcsy-Zsilinszky utca között a 
járdát és buszperont. Járdafelújí-
tás lesz ezen kívül a Bajcsy-Zsi-
linszky utcában a Kun utca-Liget 
utca közötti szakaszon, az Aszta-
los János utcán, a Holló L. utcán, 
és a Fadrusz János utcán a kór-
ház oldalában. 

– Megkezdődött a Zöld város 
projekt kivitelezése, és ezzel 
Félegyháza főterének tényleges 
újjászületése. Bár több ízben is 

részletesen írtunk erről a beru-
házásról, segítene feleleveníte-
ni a részleteket?

–  A mintegy kétmilliárdos projekt 
érinti a város főterét, a Kossuth ut-
cát, a Hősök parkját, a Dózsa-Hor-
váth parkot, a Mártírok útjai parkot, 
a Korond utcai játszóteret, illetve 
a piacot. A főtér teljes területén 
megújulnak a burkolatok, a zöldfe-
lületek, az utcabútorok, a közvilá-
gítás. Megszépülnek a Kossuth utca 
zöldfelületei, az utca déli oldala az 
Attila utcáig új térburkolatot, köz-
világítást és utcabútorokat kap. A 
Dózsa-Horváth parkban, illetve a 
Korond utcai játszótéren a zöldfe-
lületek, illetve a játszóeszközök is 
szebbek, korszerűbbek lesznek. A 
Mártírok útjai parkban pihenőpark 
lesz, a Hősök parkja keleti oldala 
teljes egészében, nyugati oldala a 
zöldfelületek tekintetében épül újjá. 
A teljes projektterület automata 
öntözőrendszert kap. Megtörténik 
a piaccsarnok felújítása, teljesen 
új tetőzettel, elektromos kiállások-
kal és csapadékvíz-elvezetéssel. 
A Kossuth utcai platánok gyógyító 
kezelést kapnak, az érintett zöld-
felületeken mintegy félmillió új nö-
vényt telepítünk. A burkolatcserék 
a piacon kapható legjobb, Semmel-
rock típusú térkővel, a lámpacserék 
igényes és esztétikus lámpatestek-
kel történnek meg, a főtér külön-
leges hangulatát három szökőkút 
és a gyerekek körében minden bi-
zonnyal gyorsan népszerűvé váló 
folyócska teremti meg. A Kossuth 
utcán teraszos vendéglátóhelyek, 
kerékpárút, zöldfelületek tagolják 
majd a modern városképet. Ha-
sonló lesz a koncepció a főtérnél, a 

ÚTÉPÍTÉSEK, ÚTFELÚJÍTÁSOK – 2019

Perczel Mór utca felújítása
900 folyóméter hosszúságú, 6 m szélességű, 5400 m2 
alapterületű meglévő szilárd burkolatú út újraaszfaltozása, 
járulékos munkákkal

B. Szabó József utca útépítés (Felsőtemető) meglévő 575 folyóméter hosszúságú, 4 m szélességű, 2300 
m2 alapterületű útalap aszfaltozása a kiegyenlítést követően

Korond utca felújítása
A Korond utca burkolata, növényzete teljesen megújul. Ennek 
keretében új közvilágítást és esővíz-elvezetést építenek ki, 
valamint az utca térköves burkolatot kap. 

Útépítés a Szeder utcában a Tavasz u. – 
Szilfa u. közötti szakaszon

200 folyóméter hosszúságú, 4 m szélességű, 800 m2 
alapterületen 

Tavasz utcában a Garázs-sor és a meglévő 
aszfaltburkolat közötti szakasz felújítása

110 folyóméter hosszúságú, 4 m szélességű, 440 m2 
alapterületű útalap aszfaltozása a kiegyenlítést követően

Útépítés a Honvéd pálya mellett a Lugas u. 
– Platán u. közötti szakaszon

120 folyóméter hosszúságú, 4 m szélességű, 480 m2 
alapterületen 

József Attila utca felújítása csapadékvíz-
elvezetéssel

250 folyóméter, 300 mm átmérőjű KPE műanyag cső 
beépítése, meglévő csapadékvíz-csatorna hálózatba való 
bekötéssel, tisztítóaknák beépítésével

Útburkolat felújítása az Avar-közben 80 folyóméter hosszúságú, 3 m szélességű, 240 m2 
alapterületű útalap aszfaltozása a kiegyenlítést követően

Útépítés a Teleky utca, Holló Béla u. és 
Árpád u. közötti szakaszon

40 folyóméter hosszúságú, 4 m szélességű, 160 m2 
alapterületű 

Útburkolat felújítása a Semmelweis és 
Justh Gyula utcákban a III-IV. köz közötti 
szakaszon, valamint a Bajcsy- Zs. utcai 
közben

meglévő 110-110 folyóméter hosszúságú, 4-4 m szélességű, 
440-440 m2 alapterületű, valamint 180 folyóméter 
hosszúságú, 4 m szélességű, 720 m2 alapterületű útalapok 
aszfaltozása a kiegyenlítést követően

Útépítés a Kocsis Pál utca a Mészöly Gy. u. 
és a Péteri út közötti szakaszon

100 folyóméter hosszúságú, 4 m szélességű, 400 m2 
alapterületű
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volt gyerekkönyvtár környezetében 
is. A terek összekötése kapcsán 
több helyen megszűnnek a parko-
lók – így például a Constantinum 
mellett, továbbá a Halászcsárda és 
a Kereskedelmi Bank előtt – és egy 
összefüggő, egységes tér alakul ki. 
Az így megszűnő parkolók helyett 

újak létesülnek a városháza mellett 
az ötös főút mentén, és az Oskola 
utcában a piaccsarnok mögött, ahol 
e célra 1500 négyzetméteres telket 
vásárol meg a város az államtól. 

– A bővülés, terjeszkedés 
előtt álló helyi cégeknek és a 
Kiskunfélegyházán megtele-

pedni kívánó vállalkozásoknak 
jó hír, hogy bővül az elérhető 
ipari területek köre.

– Az elmúlt öt év gazdaságfej-
lesztő munkája eredményeként 
gyakorlatilag elfogyott a város 
iparterülete. A helyi vállalkozások 
eredményes gazdálkodása nyomán 

Kecskemét után a második leg-
magasabb iparűzési adóbevételt 
érte el 2018-ban Félegyháza, meg-
előzve Baját és Kiskunhalast. Az 
így befolyt összeg minden egyes 
fillérét, sőt, még annál is többet, 
visszaforgatjuk a város fejleszté-
sére, építésére, szépítésére. Ah-
hoz azonban, hogy ez a tendencia 
tovább folytatódhasson, új ipar-
területekre van szükség. Ezért 
különösen nagy öröm számunkra, 
hogy nyertes pályázatunk ered-
ményeként 1,4 milliárd forintból 
új ipari parkot építhetünk. A 30 
hektáros terület a meglévő ipari 
park mellett, a Kiskunfélegyházát 
Kiskunmajsával összekötő közút 
mentén található. A fejlesztés ke-
retében belső aszfaltozott feltáró 
út-, villamos-, közvilágítási-, víz-, 
gáz- és szennyvízhálózat, illetve 
optikai kábelcsatorna-rendszert 
építünk ki a kerítés, korszerű be-
léptető rendszer, illetve kamera-
rendszer mellett. Az első érdeklő-
dők már bejelentkeztek.

Egészségfejlesztés

– A félegyháziak szívében külön 
helye van az egészségügyi ellá-
tások javításának.

– A városnak és az itt élőknek 
óriási törés volt a kórház aktív 
betegellátásának elvesztése. Úgy 
érzem, hogy a jelenlegi városveze-
tés nagyon sokat tett már eddig is 
azért, hogy az elvesztett funkciók 
lépésről lépésre visszakerüljenek 
Félegyházára. Az új Egészségügyi 
Központ megnyitása pedig a régi 
SZTK épület helyén minden eddi-
ginél nagyobb lépés lesz ezen az 
úton. A város történetének legna-
gyobb volumenű sajáterős beruhá-
zása keretében megtörténik a volt 
SZTK épületének teljes felújítása. 

János vitéz tematikus játszótér elhelyezési terv

JÁRDAÉPÍTÉSEK – 2019
Járdafelújítás a Fadrusz János utcán, a 
kórház oldalában

470 folyóméter hosszúságú, 1.5 m szélességű, 700 m2 területű, 
egyoldali szegéllyel, térkőburkolatból 

Járdaépítés a Petőfi lakótelep és a Kiskun 
u. közötti szakaszon a Darvas iskoláig

600 folyóméter hosszúságú, 1.5 m szélességű, 900 m2 területű, 
szegéllyel, térkőburkolatból 

Járdafelújítás a Bajcsy-Zs. utcában a 
Kun – Liget és a Jókai – Klapka u. közötti 
szakaszokon

300 folyóméter hosszúságú, 1.5 m szélességű, 450 m2 területű, 
egyoldali szegéllyel, térkőburkolatból 

Kerékpárút felújítása a Szegedi úton a 
Kalmár kápolna és a Halasi út közötti 
szakaszon

300 folyóméter hosszúságú, 2 m szélességű, 600 m2 
alapterületű kerékpárút felújítása szegéllyel, térkőburkolatból 

Járdafelújítás az Asztalos János utcában 300 folyóméter hosszúságú, 2 m szélességű, 600 m2 területű, 
szegéllyel, térkőburkolatból, útkorrekcióval     

Járdafelújítás a Holló L. utca 13-27. közti 
szakaszon

120 folyóméter hosszúságú, 1.5 m szélességű, 180 m2 területű, 
kétoldali szegéllyel, térkőburkolatból 

Ipari Parkot megközelítő járda- és 
kerékpárút-építés a Majsai út és 
Molnártelepi összekötő út közötti 
szakaszon 

300 folyóméter hosszúságú, 1.5-2 m szélességű, 520 m2 
területű kerékpárút, illetve járda építése szegéllyel, aszfalt- illetve 
térkőburkolatból, fénysorompós vasúti átjáró kialakításával

Kossuth utcai járdafelújítás
A Kossuth utca déli oldalán az 5. számú főút és az Attila utca 
közötti szakaszon térkőburkolattal ellátott járdaépítés, 500 méter 
hosszan. 

Járda és buszperon felújítása a Szegedi út 
mellett a könyvtár és Bajcsy-Zs. u. közötti 
szakaszon

40 folyóméter hosszúságú, 4 m szélességű, 160 m2 alapterületű 
járda és 60 folyóméter hosszúságú, 2 m szélességű, 120 m2 
alapterületű peronsziget szegéllyel, térkőburkolatból 
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Itt kap helyet a háziorvosi ellátás, 
a háziorvosi ügyelet, a védőnői 
szolgálat, lesznek egyéb szakor-
vosi rendelések és gyógyszertár 
is. A fejlesztés keretében az épü-
let udvarán parkolókat alakítanak 
ki. Megújul ezzel párhuzamosan a 
Korond utca burkolata és növény-
zete is, kiépítjük a közvilágítást, 
megoldjuk az esővíz-elvezetést, és 
térköves burkolatot kap az utca. 
Emellett további jelentős össze-
get költ a város idén is a kórházi 
várólisták csökkentésére, a szak-
orvosok ide csábítására és itt 
tartására, az intézmény eszközál-
lományának javítására. Emellett 
– szinte egyedülálló módon – kór-
házjáratot finanszíroz a város an-
nak érdekében, hogy a félegyházi 
betegek a lehető legegyszerűbben 
érjék el szükség esetén a kecske-
méti megyei kórházat.

Fejlődő 
városrészek

– Mennyiben sikerült beépíte-
ni az idei költségvetésbe a kü-
lönböző városrészek igényeit, 
kéréseit?

– Amikor városfejlesztésről be-
szélünk, nem körzetekben, lakóö-
vezetekben, út- vagy járdaszaka-
szokban gondolkodunk, hanem egy 
szervesen összefüggő egységben. 
Ezzel együtt arra is odafigyelünk, 
hogy minden városrészben érez-
zék az ott élők, hogy igényeik, 
problémáik fontosak a városveze-
tés számára.  

Kossuthváros

A városrész egyik főútja, a Des-
sewffy utca – elsőként a város 
nagyobb útjai közül – 2017-ben 
megújult. Ezt a lendületet folytat-
juk tovább 2019-ben az ugyancsak 
leromlott állapotú Perczel Mór 
utcával. Új burkolatot kap továb-
bá a B. Szabó József utca a SPAR 
és a Felsőtemető között, aminek 
köszönhetően kulturált körülmé-
nyek között juthatnak ki elhunyt 
hozzátartozójuk nyughelyéhez a 

félegyháziak. Elindul a következő 
nagy projektünk, a hajós játszótér 
átalakítása a Kaffka Margit utcán. 
A jelenleg is nagyon népszerű kö-
zösségi tér új arculatot kap, meg-
őrizve a hajós tematikát. A jelen-
legi eszközöket felújítják, valamint 
új játszóeszközökkel egészülnek 
ki. A meglévő, süllyedő hajót áb-
rázoló játszóelemből kiindulva lett 
az átalakítás központi gondolata 
a kincses sziget, aminek szerves 
részét alkotja majd a meglévő aká-
cerdőben kialakított tisztás, egy 
mulcsos futóút és foci- illetve kézi-

labdapálya. A parkot egy színpad-
ként is működni tudó zenepavilon 
teszi teljessé aprócska nézőtérrel, 
és a változatos terepviszonyokból 
adódóan távolabbi megfigyelőpon-
tokkal. Megújul a meglévő focipá-
lya, és lesz kihelyezett esőbeálló is 
asztallal és padokkal. 

Petőfi lakótelep

40 év strukturális hátrányait sze-
retnénk felszámolni ebben a vá-
rosrészben, hiszen gyakorlatilag a 
megépítése óta nem volt komoly 

A kossuthvárosi szabadidőpark
látványterve

Az Egészségügyi Központ látványterve
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fejlesztés a lakótelepen. Az elő-
készítés alatt álló beruházások 
közül a legjelentősebb a leendő 
szabadidőpark kialakítása, amely 
egy új, igényes közösségi teret je-
lent a városrésznek. A játszótér 
meglévő elemeit felújítják, illetve 
a kisgyermekek körében népszerű 
elemekkel, például kötélpiramissal 
bővítik. Egy új, öntött gumiburko-
latú, többfunkciós sportpálya áll 
majd itt a város lakóinak rendelke-
zésére, amely kétpályás kosárlab-
da, kispályás foci és kézilabda csa-
patjátékoknak ad helyet. A pálya 
mellett lesznek padok és asztalok, 
továbbá kihelyezett kerékpártáro-
lók. Új életre kel a zöldfelület ta-
lálkozásokra, piknikezésre, beszél-
getésre is alkalmas pihenőhelyeket 
teremtve, és épül egy homokburko-
latú street workout pálya is. 

A Petőfi lakótelepen járdafelújí-
tási programot is elindítunk idén, 
aminek kapcsán majdnem egy ki-
lométernyi járda újul meg. A be-
ruházás érinti az Asztalos János 
utca teljes keleti oldalát és a Holló 
László utcát, összesen több mint 
400 méteres szakaszon. Kerékpá-
rút és járdaépítés lesz a Petőfi la-
kótelep és a Kiskun utca között. A 
Darvas iskoláig terjedő szakaszon 
600 folyóméter hosszúságú, 1,5 
méter szélességű, 900 négyzetmé-

ter területű járda épül szegéllyel, 
térkőburkolatból. 

Távlati tervünk a lakótelep táv-
fűtésének átállítása biomassza 
fűtőműre. Ezzel a teljesen tiszta, 
szag- és korommentes megújuló 
energiával költséghatékony és kör-
nyezetbarát módon fűthetnék ott-
honaikat az itt élők. 

Móraváros

Tavaly nyáron birtokba vehették a 
móravárosiak az újraaszfaltozott, 
szegélycserével és vízelvezetés-
sel ellátott Nefelejcs utcát. A be-
ruházás során a kapubeállók is 
megújultak. Ez volt az egyik legje-
lentősebb beruházás a térségben. 
Kisebb útépítések természetesen 
azóta is történtek, így például el-
készült a teniszpálya mögötti út. 
Ilyen előzmények után idén elér-
jük, hogy nem lesz poros út a vá-
rosrészben. Régi adóssága a vá-
rosnak a teniszpálya mögötti új út 
és a Szeder utca közötti útszakasz 
összekötése, ami lehetővé teszi 
majd, hogy a Bikahegy felől is por- 
és sármentesen lehessen megkö-
zelíteni a Móravárost. Burkolatot 
kap a Szeder utca, és megépül a 
Móraváros legelhanyagoltabb út-
szakasza is, a Lugas és Platán ut-
cák között. 

Készülnek a leendő móravárosi 
bölcsőde tervei, és még az idén 
megújul két játszótér is ebben a 
városrészben, a Szegfű és a Töl-
gyes. Itt nem csak rendbe teszik 
a meglévő elemeket, de újakkal is 
bővül a tér. 

Egy nyertes pályázat alapján 
elindul egy új birkózócsarnok épí-
tése a Honvéd pályán, így a Platán 
utcai általános iskolából méltó 
helyre költözhet a nagymúltú, sok 
gyermeket megmozgató sportág.

Bankfalu

A Kiskun utca tavalyi átadásával 
történetének egyik legnagyobb be-
ruházását, és egyben az itt élők 
húszéves vágyának beteljesülését 
ünnepelhette a Bankfalu. Ezzel új 
lendületet kapott a fejlődés abban 
a városrészben, ahol a beköltözők 
magas aránya folyamatos és di-
namikus változást hoz. Mindezek 
eredményeként egy szép kertváros 
megszületésének lehetünk tanúi a 
Bankfaluban. 

A környék rehabilitációjának ré-
szeként mintegy 400 millió forint 
vissza nem térítendő uniós forrás-
ból az itt élő emberek javát szolgá-
ló közösségépítési, egészségügyi, 
képzési, szociális és foglalkoztatá-
si programok, továbbá infrastruk-

turális fejlesztések válnak valóra a 
Bankfaluban, amelynek részeként 
megújul, és ismét sportolási, rek-
reációs célokat tölthet be a Vasas 
sporttelep. 

Lesz itt futókör, játszótér, pol-
gárőr ház, felnőtt kondipark, gye-
pes focipálya, kosárlabdapálya, 
extrém pálya, kutyás és lovas 
edzőpálya is. E projekt keretében 
kerül sor Csillag Szolgáltatópont 
fejlesztésére, a városi polgárőrség 
központjának létrehozására, vala-
mint egy polgárőr szolgálati lakás 
megépítésére. A támogatásból fa-
sort telepítünk a Vasas-pálya köré 
és térfigyelő kamerarendszert is 
kiépítünk. Rendkívül rossz állapot-
ban van a Bankfalut a Petőfi lakó-
teleppel összekötő járda. A gyalo-
gosok és kerékpárosok számára 
egyaránt veszélyes szakasz most 
másfél méter szélességben, térkő-
burkolattal épül újjá. 

Ehhez a városrészhez kötődik 
egy nagyon kedves és látványos 
beruházás terve, amely a Kis-
kun utca elején lévő, jelenleg ki-
használatlan óriási területre egy 
országos kuriózumnak számító 
projektet álmodott meg: egy fel-
újított, működő szélmalmot és a 
köré épített infrastruktúrát. Ezzel 
egy komplett szabadidőpark kere-
teit is megadnánk. A projekt ter-

A Darvas-téri szabadidőpark 
látványterve
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vei az idén készülnek el, amennyi-
ben a képviselő-testület rábólint. 
Az elképzelés szerint a szélma-
lom mellett egy kerthelyiséggel 
is rendelkező reggelizős pékség 
kap helyet, ahol a megőrölt liszt 
felhasználásával készülnének a 
finomságok. A zöldfelületen pe-
dig a környék legmodernebb te-
matikus játszótere kapna helyet, 
ugyancsak a város múltjához ezer 
szállal kötődő szélmalomtéma-
körhöz kapcsolódva. Reményeink 
szerint ez a beruházás nem csak 
a Bankfalu szép új parkját jelen-
tené, hanem a város egyik büsz-
keségét is. 

A Kocsis Pál utca aszfaltozása 
régi elmaradás a Zöldmező lakó-
telepen. Ezt pótoljuk most, a Mé-
szöly Gyula utca és a Péteri út kö-
zötti szakasz 4 méter szélességű, 
400 négyzetméter alapterületű 
aszfaltozásával. Ebben a város-
részben a játszótér bővítését és 
a Köllér-kereszt felújítását, a te-
rület rendezését végezzük még el. 
Ennek keretében padokat és eső-
beállót helyezünk ki, megtörténik 
a térkőburkolás a kereszt körül, 
továbbá kicseréljük a kerítést és 
megújítjuk a növényállományt. 

Békás 
városrész

Gyönyörű óvodával és a város 
egyik legszebb terével gazdagodott 
a közelmúltban a Békás városrész. 
A Kőfaragók tere kialakítása és az 
ott átadott új parkolók mellett fel-
mérhetetlen előnyt hozott az egész 
város számára, hogy sikerült meg-
teremteni a biztonságos buszfor-
galom közlekedési feltételeit is. Ez 
a városrész továbbra is jelentős 
átalakulás előtt áll, hiszen nagy 
arányban érinti a Zöld város pro-
jekt. Ennek kapcsán többek között 
a piaccsarnok és a főtér fejlődése 
is felgyorsul. 

Folytatva a tavaly megkezdett 
járdaépítéseket, idén 300 méter 
hosszan teljesen új járda épül a 
Bajcsy utca Kun és Liget utca kö-
zötti szakaszán, és újjáépül a má-
sik oldalon a Jókai utca és a Ping-
vin Patika közötti nagyforgalmú 
járdaszakasz is. 

Útépítések is érintik a város-
részt, például a Semmelweis és 
Justh Gyula utcákban, a Szegedi út 
mellett, a könyvtár és Bajcsy utca 
közötti szakaszon pedig a járdát 
és a buszperont építjük újjá.

Bikahegy

Befejezéséhez közeledik a temető 
fejlesztése. A tavaly épült ravatalo-
zóra felkerült a végső fedőfesték, 
épül az új porta és a főkapu. A 
lopások visszaszorítása érdeké-
ben a temetőt bekerítettük. A jövő 
feladata a belső utak rendbetétele. 
Hálózatkiépítést követően fejlődik 
a közvilágítás is a városrészben: 
a Bikahegyi út Pázsit utcától délre 
lévő, mintegy 150 méteres szaka-
szán négy-öt darab új betonosz-
lop lesz elhelyezve, ugyanennyi 
lámpatesttel. 

Külterületek

Jelentős út- és lámpafejlesztések, 
felújítási munkák, játszótér építés 
is szerepel az év külterületi tervei 
között. Óriási előrelépés lesz a 
Haleszban élők számára az ipari 
parkot megközelítő járda és kerék-
párút megépítése a Majsai út és a 
Molnártelepi összekötő út közöt-
ti szakaszon. A beruházás során 
300 méter hosszúságú, 1,5-2 mé-
ter szélességű, 520 négyzetméter 
területű kerékpárút, illetve járda 
építése történik meg szegéllyel, 

aszfalt- illetve térkőburkolatból. Ez 
azt jelenti, hogy a városból kerék-
párúton egészen a toronyig meg 
lehet majd biztonságosan közelíte-
ni a haleszi külterületet. 

Két nyertes Leader-pályázatnak 
köszönhetően korszerűsödik a 
Nagyszőlő-úti Gazdakör épülete, 
és az ingatlanon egy játszótér is 
épül az ott élők nagy örömére. A 
Bugaci úton elhelyezkedő épület 
felújítását célzó nyertes pályázat-
nak köszönhetően a nagyterem új 
parkettát kap, megszépül az épület 
külső homlokzata, elvégzik a fűtés-
korszerűsítést, az ablakcserét és a 
padlástér szigetelését, továbbá új 
kondenzációs gázkazánt is üzembe 
állítanak.

Az udvaron drótkötélpályát és 
13 játékelemből álló játszóteret 
építenek. A munkálatok várhatólag 
ez év novemberére le is zárulnak.

Örökös, visszatérő igénye a 
külterületen élőknek az utak ál-
lapotának javítása, ami az időjá-
rási viszonyoknak kiszolgáltatott, 
sziszifuszi munka. Úgy reméljük, 
hogy a nemrég beszerzett útjavító 
gépekkel és traktorral e téren is 
nagyot lép előre a város, és a ko-
rábbiaknál is jelentősebb karban-
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EGYÉB FEJLESZTÉSEK – 2019

Egészségközpont építése a Korond 
utcában

A volt SZTK épületének teljes felújítása, amelynek keretében háziorvosi ellátás, háziorvosi ügyelet, védőnői 
szolgálat, illetve egyéb szakorvosok kapnak helyet az épületben. A földszinten gyógyszertár fog üzemelni. A 
fejlesztés keretében az épület udvarán parkolókat alakítanak ki. A Korond utca burkolata, növényzete teljesen 
megújul. Kiépítik a közvilágítást és az esővíz-elvezetést is megoldják, valamint az utca térköves burkolatot kap.

Az Oskola utca és a Dr. Holló Lajos utca 
sarkán lévő park felújítása

Káposzta-csobogó áthelyezése, vízellátás kiépítése gépészeti berendezés beépítésével, növénytelepítés, 
díszvilágítás kialakítása burkolatépítéssel.

Dózsa György park Dózsa szobor elhelyezése, amelyet kiegészít a környező terület rendezése, parkosítása.

Alsótemető – II. ütem Alsótemető felújításának befejező ütemeként új főbejárat épül, valamint bekerítik a temetőt.

Kockajátszótér megújítása
A kockajátszótér jelenleg nagyon leromlott állapotban van. Tavaly elkészült a koncepcióterv, amely egy 
pihenőparkot álmodott meg a lakókkal való egyeztetést követően. A következő lépés a kivitelezés alapjául 
szolgáló tervdokumentáció elkészítése lesz.

Malompark tervezése

A Bankfaluban a Gólya utca, Rigó utca, Fecske utca, Kiskun utca által határolt területén új beruházás keretében 
egy egyedülálló komplexum valósul meg. A projekt keretében egy működő malmot, egy szendvicsező-
reggeliző helyet, illetve egy látogatóközpontot alakítanak ki. A területen egy malom tematikájú játszóteret és 
szabadidőparkot építenek.

Zöldmező lakótelep: 
Köllér-kereszt 
környezetrendezése

padok, esőbeálló elhelyezése, kereszt körüli térkőburkolás, kerítéscsere és bővítés, meglévő növényállomány 
felülvizsgálata, bővítése 

Játszótér épül Haleszban
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tartásokat tudunk elvégezni min-
den külterületi részen.  

Önmagában a Zöld város újra 
rajzolja a belváros megjelenését, 
hangulatát. De ezen túl is renge-
teg minden épül, korszerűsödik 
ezen a környéken is. Érzékelhető 
változást hoz az itt élők számára 
a József Attila utca felújítása és 
csapadékvíz elvezetése, a Kalmár 
Kápolna és Halasi út közötti ke-
rékpárút kiszélesítése, a Teleky 
utca Holló Béla – Árpád utca kö-
zötti szakaszán az útépítés, a Zrí-
nyi utcai belső udvar felújítása, a 
felnőtt játszótér kialakítása, az 
Oskola utca és a dr. Holló Lajos 
utca sarkán lévő park felújítása. 
Mint ismert, ide kerül a Káposz-
ta-csobogó a főtérről, kiépítjük a 
vízellátást és a gépészetet, növé-
nyeket telepítünk, díszvilágítással 
és új burkolattal szépítjük meg a 
környezetet. A Dózsa György park-
ba helyezzük át a Dózsa-szobrot, 
aminek a környezetét területren-
dezéssel és parkosítással tesszük 
ehhez méltóvá. A belvárosi beru-
házások közül várhatólag a lakók 
egyik kedvence lesz a Korond utcai 
tematikus játszótér, amelynek köz-
ponti témája a János vitéz. 

Természetesen tisztában va-
gyunk azzal, hogy nagyon sok  
rossz járda és kerékpárútszakasz 
van a városban. Ez ügyben már az 
elmúlt években is próbáltunk elő-
relépni, és ez a szándék idén újabb 
építésekben nyilvánul meg. Sajnos 
nem tudjuk egyszerre megoldani 
ezt a problémát, lépésről lépésre 
haladunk. A legforgalmasabb, leg-
sűrűbben használt, legrosszabb 
állapotú járdák élveznek elsőbb-
séget. Megújul többek között a 
Kossuth utca déli járdaszakasza 
a Körpatikáig, valamint a teljes  
Fadrusz János utca a kórház felőli 
oldalon. Járdaépítésekre 2019-
ben mintegy 200 millió forintot 
költünk.

A város történetének legna-
gyobb játszótérépítési és felújítá-
si programja indul 2019-ben. Ez 
azért is különösen örömteli, mert 
e mögött a gyermeklétszám folya-
matos emelkedése áll. Ez a jelen-
ség indokolja egyebek mellett az 
új óvoda és bölcsőde építésének 
szükségességét is. 

A pihenőparkok, játszóterek ki-
alakításakor nem csak a gyerekek-
re, hanem az idősebb korosztályra 
is gondolunk. Idősek parkja lesz a 
Mártírok utcai zöldfelületen, meg-
épül a Vasas-pálya játszótere a 
streetball és kosárlabda pályával, 
illetve az extrém sportpálya első 
részével. A Korond utcán a János 
vitéz tematikus játszótér Kukorica 
Jancsi faluját idéző díszletekkel, 

griffmadárral és hajós játékkal 
várja majd a gyerekeket, a Hor-
váth Zoltán utcai parkban a kicsik 
játszótere lesz. A Dózsa György 
utca mentén, a Kossuth városban 
és a Petőfi lakótelepen, továbbá 
a Móravárosban és a Zöldmező 
lakótelepen is megszépülnek, kor-
szerűsödnek a helyi közösségek, 
kisgyermekes családok találkozó-
helyei. A Kaffka Margit utcán a Kin-
cses-sziget kel életre élhető, esz-

tétikus zöldfelületekkel, mintegy 
3500 új növénnyel, sétálásra, fu-
tásra alkalmas mulcsos sétánnyal, 
megújított sportpályával. A legap-
róbbak szórakozását motoros pá-
lya és új rugós játszótéri elemek 
szolgálják. A projekt innovatív ele-
me az 50 négyzetméter alapterüle-
tű, fedett, oldalról nyitott pavilon. 

Ez, valamint az előtte elhelyez-
kedő nézőtér kisebb koncertek, 
városrészi és kulturális rendezvé-

nyek helyszíne lehet. Kandeláber, 
ivókút, grillezési lehetőség is várja 
majd a félegyháziakat. A Petőfi la-
kótelep központi részén, a Darvas 
Általános Iskola közvetlen szom-
szédságában alakítjuk ki a város-
részben élők számára sportolási, 
kikapcsolódási lehetőséget kínáló 
sport- és játszóteret. Ennek rész-
leteiről korábban már szó esett. A 
központi teret sétány veszi majd 
körül cserjékkel, ligetes fákkal be-

JÁTSZÓTÉRÉPÍTÉSEK – 2019

Horváth-Dózsa játszótér, a 
„kicsik” játszótere

A meglévő felnőtt kondipark melletti játszóteret felújítják, így a teljes 
gyermekkorosztály számára szórakozást fog kínálni a park. Ennek keretében 
drótkötélpálya, libikókák, rugós állatfigurák, bébi ülőke, hinták, csúszdák és egyéb 
játékelemek kapnak helyet. A fejlesztéssel az egész család megfelelő szórakozási 
lehetőséget talál a felújított parkban. 

Korond utcai János vitéz 
játszótér létrehozása

A jelenlegi játszóteret továbbfejlesztik, amelynek során libikókák, rugós billegők, 
körforgók, csúszdák és hinták lesznek elhelyezve. Mindezt kiegészítik hajós 
játszóelemek, kalandmászóka, fészek játszóelem, egyensúlyozók, griffmadár, stb. 

Mártírok útja, idősek parkja

A jelenleg lekerített, használaton kívüli zöldterületet az idősebb korosztály 
igényeinek megfelelően rendezik be. Ennek keretében padok, lócák, asztalok és 
ivókút épül. A kikapcsolódást a pingpongasztal, lengőteke biztosítja. Az aktívabb 
kikapcsolódásra vágyók számára evezőpadot, ülvenyomó-széket, libegőt, 
tekergőt, szörfözőt, lépcsőzőt, láb-tológépet, bordásfalat és párhuzamos korlátot 
telepítenek. A park felszereltsége a teljes felnőtt lakosság számára megfelelő 
kikapcsolódást fog kínálni. 

Zöldmező lakótelep 
játszótér

2 db játszóeszköz, pad és esőbeálló lesz, illetve felülvizsgálják a meglévő 
bútorzatot, a bejáratot térkőburkolással látják el, ütéscsillapítás biztosítása 
homokterítéssel, kerítéscsere, meglévő növényállomány felülvizsgálata, bővítése 
fog megtörténni. 

Zrínyi utcai  
játszótér

4 darab kondicionáló eszközt és bútorzatot helyeznek ki a területre. A projekt 
kertében megújul a növényzet és a térkőburkolat is. 

Vasas-pálya játszótér

Az évek óta használaton kívüli volt sportpálya sport- és szabadidős funkciókkal 
való megtöltése a cél. Ennek keretében játszótér, felnőtt fitneszpálya, kutyás és 
lovas pálya, futópálya, extrém sportpálya épül a területen. Megvalósul az ehhez 
kapcsolódó parkosítás.

Halesz, 
játszótér

A külterületen élő gyermekek is gazdagodnak egy játszótérrel. Ennek keretében 
mászóka, mókuskerék, rugós játék, mérleghinta, játékvár és hinták kapnak helyet.

Szegfű játszótér – 
Móraváros

A játszótéren a meglévő elemeket felújítják, illetve új játszóelemekkel bővül a tér.

Tölgyes játszótér – 
Móraváros

A játszótéren a meglévő elemeket felújítják, illetve új játszóelemekkel bővül a tér.

Kaffka játszótér – 
Kossuthváros

A jelenleg is nagyon népszerű játszótér új arculatot kap, megőrizve a hajós 
tematikát. A meglévő eszközöket felújítják, valamint új játszóeszközökkel egészül 
ki a park. A meglévő focipálya is megújul, focikapuk lesznek elhelyezve. A parkot 
futókör veszi majd körül. A pihenést szolgálja majd a kihelyezett esőbeálló, 
asztallal.

Petőfi lakótelepi játszótér

A Petőfi lakótelep új szabadidőparkot kap. A parkban street workout pálya 
lesz, amely szabadtéri edzőeszközöket, és egy multifunkciós, focipályaként, 
kézilabdapályaként, illetve kosárlabdapályaként is funkcionáló reportán-burkolattal 
ellátott, megvilágított pályát kap. A pálya körül padokat helyeznek le. A tér 
bejáratánál pihenőpadok, illetve a gyermekek részére játszóeszközök lesznek.
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Szépnek és modernnek, valamint az igényeknek megfelelően 
praktikusnak képzelik el az itt élők a megújuló városközpontot. 
A parkosabb és zöldebb környezettől a városkép megújulását 
várják, aminek a megóvására is gondot kell fordítani a későb-
biek során.

Szász Péter (34): – Örülök 
neki, hogy modernizálják a főte-
ret, mi tagadás, ráfért már a fel-
újítás. Támogatnám, ha a Kossuth 
utca, vagy annak egy része sétá-
lóközponttá lenne átalakítva. Tu-
dom ez a jövő zenéje és az E5-ös 
főút miatt nehezen megvalósítha-
tó, de más városokban megoldot-
ták már és bizonyára a központ-

ban lakók is örülnének neki. Zöld 
és családbarát környezetet várok 
az elindult beruházástól. A szökő-
kutak és a parkosabb környezet 
remélem, sokak tetszését elnyeri 
majd.

Szűcs László (55): – A moder-
nizációnak hála, sokkal több lesz 
a zöldövezet. A mostani városköz-
pont el volt használva, a beton sok 
helyen fel volt törve, orra lehetett 

bukni, ha valaki nem vigyázott. A 
városképet is átalakítja egy ilyen-
fajta beruházás. Remélem, az itt 
élők is hasznát veszik, az épít-
kezéssel járó kellemetlenségeket 
pedig átvészelik.

Grudics Edina (48): – Elkez-
dődtek a központban a munkála-
tok, remélem minden az elkép-
zelések szerint alakul. A tavaszi 
időjárás elvileg kedvez az építke-
zésnek. Hallottam, de még nem 
informálódtam a beruházás rész-
leteiről, ezt is megteszem a kö-
zeljövőben, hiszen lényeges, hogy 
kiket és mit érint.

Simon Szabolcs (38): – A vá-
rosközpont elavult volt és úgy is 
kezeltük az elmúlt időszakban. Az 
itt élők már kevésbé vigyáztak rá. 
Arra számítok, hogy a megóvásá-
ra is gondot fordítanak majd. Pár 
éve költöztem csak Félegyházára, 
nekem furcsa volt a heti kétszeri 
piaci forgatag, illetve azt is tapasz-
talom, hogy a központban nagyon 
sok az átutazó. Amellett, hogy 
szép lesz, praktikusnak is kell len-
nie, alkalmazkodva a központban 
közlekedőkhöz. A projekt tel és a 
látványtervekkel előzetesen elé-
gedett vagyok.

KÖRKÉRDÉS: Hogyan képzeli el a leendő városközpontot?

A Káposzta-csobogó új helye
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telepített, piknikezésre, játékra, 
napozásra alkalmas réttel. Mind-
ez a lakótelep új, reprezentatív és 
sokoldalú központja lehet. A park 
kialakítása során csaknem 7 ezer 
növény telepítése történik meg. 

Közvilágítás 

– A közvilágítás-fejlesztésre 
kezdetektől megkülönböztetett 
figyelmet fordít a város. 

– Nincs ez másként az idén sem. 
A múlt évről áthúzódó fejlesztések 
március 31-éig befejeződnek. Ez-
zel 9 helyszínen összesen 20 da-
rab lámpatest kerül fel a meglévő 
oszlopokra. Az idei új fejlesztések 
nyomán jelentősen bővül többek 
között a Petőfi lakótelep, a Bi-
kahegy, és a Bugaci út hálózata, 
érintve többek között a Gárdonyi 
Géza, Barázda, a Jósika, Besse-
nyei, Dessewffy, Báthory, Teleky, 
Holló Béla, Ady Endre, Kisfaludy és 
Pázsit utcákat. Haleszban 38 da-
rab új lámpát helyezünk ki, a Bu-
gaci útra a Felső Galambos 4. és 6. 
dűlő közé kettő, Selymes 1. dűlő-
ben a szeszfőzde környékére to-
vábbi egy darab lámpa kerül. Több 
helyszínen megtörténik a meglévő 
lámpák fénypontemelése is. A há-
lózat kiépítését követően a Pázsit 
utca Kiskun utca felőli végén egy 

új betonoszloppal és lámpatesttel, 
a Bikahegyi út Pázsit utcától délre 
lévő, mintegy 150 méteres sza-
kaszon 4-5 új betonoszloppal és 
ugyanennyi lámpatesttel, a Bátho-
ry és Blandina nővér utcák közötti 
első köz közepén pedig egy új be-
tonoszloppal és egy új lámpatest-
tel bővül a közvilágítás. Így 2019-
ben összesen 63 darab új lámpa 
kerül a közterületekre. Fontos és 
mindenkit érintő változás, hogy a 
környező településekkel sikerült 
megállapodnia az önkormányzat-
nak, így ettől az évtől Félegyháza 
át tud térni az alkonykapcsolós 
közvilágítási rendszerre, amely a 
fényviszonyok alapján kapcsolja be 
és ki a közvilágítást. 

Fesztiválok 
éve

Az elmúlt évek városi rendezvé-
nyei igazolták, hogy a félegyháziak 
szívesen vesznek részt igényes, 
tartalmas szórakozást nyújtó 
programokon, és óriási érdeklő-
déssel hálálták meg a szervezők 
igyekezetét. A 2019-es program 
és a sztárfellépők névsora ugyan 
még nem teljes, de az már bizo-
nyos, hogy Félegyházára várjuk 
többek között Demjén Ferencet, 
a Halott Pénzt, Charlie-t, Vastag 

Tamást, Halász Juditot, Kowalsky 
Meg a Vegát, Majkát, Zsédát, Csé-
zit. A cél ezúttal is a félegyháziak 
szórakoztatása. 

Tervek

Miközben több tucatnyi helyszínen 
dolgozunk az eddig megálmodott 
tervek valóra váltásán, a város-

háza tervezőasztalai mellett most 
sem pihennek munkatársaink. A 
ma tervei lesznek a holnap kihí-
vásai. Ezek például a Molnártelepi 
összekötő út szélesítése, a leendő 
móravárosi bölcsőde, a Felsőte-
mető ravatalozója, az Attila utcai 
kockajátszótér és még sok más. A 
jövőt ezekkel a jelenből kiinduló el-
képzelésekkel írjuk. 

Szélmalom is lesz a Kiskun utca elején

Városalapítók Napja – 2018. május 26., Béke tér
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Megtalálták Félegyháza első temetőjét
A Félegyháza újjáépül program 
keretében megkezdődtek a 
munkálatok a főtéren. A felújí-
táshoz múzeumi felügyelet is 
kapcsolódik annak érdekében, 
hogy ha régészeti, múzeumi 
érték előkerül, az ne menjen 
veszendőbe. 

Rosta Szabolcs, a megyei múze-
um igazgatója arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy egy vezeték lefek-
tetése közben az Ótemplom és a 
Constantinum Intézmény közötti 
szakaszon egy gyermek és egy fel-
nőtt sírt tártak fel. A szakemberek 
szerint Félegyháza újratelepítése 
utáni első temetőt találták meg.

Rosta Szabolcstól azt is meg-
tudtuk, hogy feljegyzések szerint 
az 1743-ban betelepülők az év 
augusztusában temetkeztek első 

ízben. A pontos helyszínről eddig 
csak annyi volt ismert, hogy vala-
hol a jelenlegi főút, főtér környé-
kén van. A néha csak városi legen-
dának vélt feltételezés a mostani 
lelettel bizonyságot nyert: itt va-
lóban temetkezési hely volt körül-
belül 10 évig, ahol több mint száz 
gyermeket és felnőttet temettek el.

Ez a felfedezés jelzésértékű is, 
hiszen miközben a Félegyháza 
újjáépül program megvalósítása 
folyik, a múlt, köztük az újrate-
lepítés legfontosabb mozzanatai 
is kirajzolódnak – tette hozzá a 
múzeumigazgató.

A feltáráson dolgozó Molnár 
Karolina régész eddig két gyer-
mek maradványait, felnőtt csont-
maradványokat és koponyát men-
tett. A leletek a Kiskun Múzeumba 
kerülnek.

Megemlékezés  
a Magyar Kultúra Napján

A Móra Ferenc Művelődési Központban emlékezett Félegyháza a 
Magyar Kultúra Napjára, január 22-én. Az ünnepi műsor megnyi-
tójaként a városi Himnuszmondó verseny első helyezettje, Seres 
Réka, a Szent Benedek Iskola Kiskunfélegyházi PG Tagintézmé-
nyének diákja mondta el Kölcsey Ferenc nemzeti imáját. 

Megköszönve a város közművelő-
déséért, kulturális életének gazda-
gításáért dolgozók munkáját, Csá-
nyi József polgármester mondott 
köszöntőt. Ezt követően Domokos 
László Székely nyelvlecke című 
előadásával lépett a színpadra.

A polgármester ünnepi beszé-
dében a Himnusz történetéről és 
jelentőségéről beszélt annak ap-
ropóján, hogy e jeles napon em-
lékezünk meg Kölcsey Ferenc 
Himnuszának születéséről. A leg-
fontosabb magyar nemzeti jelképet 
Csányi József e szavakkal méltat-
ta: – Megáldva napjainkat, kultú-
ránkat, összetartozásunkat, az élet 
versenyein aratott győzelmeinket 
és vereségeinket… És szólna ben-
nünk szelíd erővel, mint a haran-

gok… Nemcsak ünnepségeken, 
sporteseményeken, és nemcsak a 
Magyar Kultúra Napján.

A kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület irodalmi 
szekciója Himnuszmondó verseny-
nyel emlékezett meg az ünnepről 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár-
ban, ahol nyolc középiskolás ta-
nuló mérte össze tudását a város 
középiskoláiból. A Szakmaközi 
Művelődési Házban rendhagyó iro-
dalomórával tisztelegtek a Magyar 
Kultúra Napja előtt. A város álta-
lános iskolásai a Kávészünet zene-
kar Trendhagyó Irodalomóra című 
programján vehettek részt, ahol a 
legismertebb klasszikus és kortárs 
költők művei, valamint saját szö-
vegű versátiratok csendültek fel. 

105 éves, de vígan nótázik
105. születésnapján köszöntötték Szekeres Mátyásné Mar-
gitka nénit január 26-án, tiszaalpári otthonában. Az esemé-
nyen részt vett és műsort adott a kiskunfélegyházi Barátság 
énekkar is.

A félegyházi dalnokok 
nem először voltak jelen 
a szépkorú köszöntésén: 
már tavaly év elején, de 
június 8-án, névnapján 
is köszöntötték a telepü-
lés legidősebb polgárát. 
Nyár elején üzente az 
énekkarnak, hogy ked-
ves nótáját nem énekel-
ték el, és, hogy „Ma még 
nem ittunk semmit”.

A Tiszaalpárra láto-
gató dalosokat a kedves 
ünnepre érkezők és is-
merősök fogadták, mi-
közben már bográcsban 
készült a születésnapi fogás. Az 
énekkar három tagja, Mogyo-
ró Józsefné, Tóth Istvánné 
és Tarjányiné verssel, a töb-
biek dalcsokorral köszöntötték 
Margitkát. Ezután Nagy Ferenc 
karvezetővel az élen előadták az 
idős hölgy kedvenc nótáját, ami-
be ő is bekapcsolódott, örömmel 
kijelentve: Ez az, végre!

Ezt követően Vancsura Ist-
ván, Tiszaalpár polgármestere 
egy virágcsokrot, az aljegyző asz-
szony pedig egy – az Orbán Vik-
tor miniszterelnök aláírásával 
ellátott – emléklapot adott át az 
ünnepeltnek.

Szekeres Mátyásné, leánykori 

nevén Bozó Margit tősgyökeres 
alpári, 5 élő gyermeknek adott 
életet, közülük van, aki már saj-
nos nem él. Mancika néninek 3 
unokája és 7 dédunokája szü-
letett. Korábban a helyi TSZ-
ben dolgozott, de emellett saját 
gyümölcsösükben, szőlőjükben 
is aktívan tevékenykedett. Férje 
éjjeli őr volt, akit már 1984-ben 
elvesztett. Mancika néni 105. éle-
tévével hivatalosan is Tiszaalpár 
legidősebb lakosa.

A félegyházi vendégek is virág-
csokorral kedveskedtek, amelyet 
Kajtár Józsefné nyújtott át az 
ünnepeltnek, majd az ünnepi la-
koma következett.
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2019-ben lezárul egy válasz-
tási ciklus, öt év után idén 
ősszel újra polgármestert 
és képviselőket választunk. 
Lezsák Sándor országgyűlé-
si képviselővel a választóke-
rület, és annak legnagyobb 
települése, Kiskunfélegyháza 
eredményeiről és kilátásairól 
beszélgettünk.

– Hogyan értékeli a válasz-
tókerület 2014-2019-es ciklu-
sát? 

– Úgy gondolom, hogy eredmé-
nyekben és fejlesztésekben gazdag 
időszakot hagyunk magunk mö-
gött. Öt év alatt 25 milliárd forint 
érkezett fejlesztésekre. Az együtt-
működésnek és a közös gondolko-
dásnak köszönhetően a kormány 

döntése alapján megvalósulhat 
Kunszállás több évtizedes vágya, 
az M5-ös autópálya új lehajtója, 
és Bugachoz kötődik Bács-Kiskun 
megye kiemelt turisztikai fejleszté-
se. Az Aranymonostor-projekt első 
ütemére 1 milliárd forintot nyert a 
település. Fülöpjakabon 450 mil-
lió forint értékben inkubátorház 
épül, míg Szankon 250 millió fo-
rintos beruházás keretében agrá-
rlogisztikai központ. Izsákon 4,6 
milliárd forintból új iskola épült, 
Kiskun félegyházán pedig – túl a 
megszámlálhatatlanul sok beruhá-
záson – új fejezetet nyitott a város 
életében a sportcsarnok 2 milliárd 
forint értékű kiváltása.

–  Több éves előkészítés, ki-
tartó egyeztetés és lobbizás 
eredményeként zárult le végül 
a város fejlődésének lendületét 
hosszú időn át fékező ügy. 

– A sportcsarnok törlesztésé-
vel napi egymillió forint fizetési 
kötelezettséget jelentő tehertől 
mentesült a város, amit 2022. 
szeptember 30-áig kellett volna 
fizetni. Ennek az elérése és a szá-
mos megvalósított, illetve tervben, 
vagy folyamatban lévő beruházás 

is szép példája annak, hogyan áll-
hat fejlődési pályára egy település, 
ha a városvezetés képes egységet 
teremteni. Amikor az erőforrások 
egy irányba hatnak és nem szétap-
rózódnak, megsokszorozódik az 
erejük. A felszabadult forrásokat 
pedig példaértékűen használta fel 
a város.

– Mennyire kíséri figyelem-
mel a fejlesztésekkel össze-
függő tervezési, szervezési 
folyamatokat?

– Javában tart az éves költség-
vetés előkészítése, amelynek rész-
leteit megosztotta velem a város-
vezetés. Ezek alapján ki merem 
jelenteni, hogy ami 2019-ben eb-
ben a városban történik, az kiemelt 
helyet kap majd Kiskunfélegyháza 
történelemkönyvében. Egy nehéz, 
de nagyon termékeny időszak előtt 
áll Kiskunfélegyháza: 2019-ben a 
település 45 pontján történik va-
lamilyen felújítási, építési munka, 
ami gyakorlatilag újrafesti a vá-
ros arculatát. Elindult például a 2 
milliárd forint uniós támogatással 
megvalósuló Zöld város, és ezzel 
párhuzamosan több városrész – a 
Kossuthváros, a Petőfi lakótelep, a 

Bankfalu – közterületei is megújul-
nak a különböző, sikeresen elnyert 
pályázatoknak köszönhetően. Már 
zajlik a város történetének leg-
nagyobb önerős beruházása, az 
új egészségügyi központ építése 
a régi SZTK helyén. Örömömre 
szolgál, hogy országgyűlési képvi-
selőként támogatni tudom ezeket a 
nagyszabású terveket, a kormány-
zat és a minisztériumok támoga-
tásának elősegítésével részese 
lehetek annak az összefogásnak, 
ami Félegyházát jellemzi. Ez a 
nyugodt, magabiztos és felfelé íve-
lő városfejlesztés a civil szerveze-
tek, egyházak, városszépítő körök, 
egyesületek, önkormányzat együtt-
működésére épül, aminek megte-
remtésében meghatározó szerepe 
van Csányi József polgármester 
kiegyenlítő személyiségének. Bí-
zom benne, hogy az önkormányzati 
választások után még tovább lehet 
fokozni a megkezdett lendületet 
ezzel a kiváló csapattal, amihez a 
városvezetőknek kitartást és len-
dületet, a város lakóinak pedig az 
építkezések okozta átmeneti kelle-
metlenségek elviseléséhez türel-
met kívánok.

2019 kiemelt helyet kap majd  
Félegyháza történelemkönyvében

Plázafotelek lesznek a felújított moziban
Tízéves szerződést kötött az önkormányzat a mozi régi-új üze-
meltetőjével, a Pannon 2001 Mozgókép Kft.-vel. Erről a febru-
ár 6-i testületi ülésen született döntés. Reményi Richárd, a kft. 
ügyvezetője a döntés kapcsán elmondta, hogy a jövőben további 
fejlesztésekkel szeretné növelni a szolgáltatás színvonalát.

Öt éve, 2014. március 21-én 
nagy reményekkel indult újra a 
mozi Félegyházán. Különösen 
nagy öröm volt ez a helybéliek-
nek annak tükrében, hogy nem 
sokkal korábban még diszkót 
akartak csinálni a szépreményű 
intézményből. 

A gödöllői mozit üzemeltető, 
jelentős tapasztalattal rendel-
kező vállalkozó ismét életre hív-
ta Félegyházán a szolgáltatást, 
azóta pedig az is nyilvánvalóvá 
vált, hogy van létjogosultsága az 
üzemeltetésnek. A félegyháziak 
szívesen járnak helyben moziba, 
amit sokan a városias lét alapfel-
tételének tartanak. 

Reményi Richárd – bár öt 
éve még ismeretlenül került 
az alföldi kisvárosba – az el-

telt időszakban megkedvelte 
Kiskunfélegyházát.

– Ma már félig félegyházinak 
érzem magam, szívem csücske 

lett a város és ez a családias han-
gulatú mozi. Ezért is köszönettel 
tartozom a megszavazott biza-
lomért – mondta az üzemeltető. 
– Egy kis létszámú, de nagyon jó 

csapattal dolgozom. Amikor itt 
vagyok, gyakran beállok jegyet 
szedni, így már sok emberrel 
tudtam személyes kapcsolatot 

kialakítani. Tőlük tudom, hogy a 
félegyháziak hálásak azért, hogy 
van helyben egy mozi, ahová el-
jöhetnek a családok. Ezért nekem 
a továbbiakban is kiemelten fon-
tos a színvonalas üzemeltetés. 
Több fejlesztést tervezünk. A 
használatból eredő amortizáció 
miatt mára a moziszékek cseré-
re szorulnak, ezért a jövőben a 
nézőtér átalakítása mellett he-
lyükre komfortosabb plázafotelek 
kerülnek. Emellett néhány férő-
helyet feláldozva a sortávokat is 
megnöveljük.

A következő évek tervei között 
szerepel a vizesblokkok felújítása 
és az előtér padlóburkolat cse-
réje is. Ezzel együtt a várórész-
ben egyedi dizájnt is szeretnénk 
teremteni.

Reményi Richárd beszámolt ar-
ról is, hogy a műsort a helyi igé-
nyekhez igazodva továbbra is a 
legfrissebb filmekre építve állítják 
össze. A multiplex mozikkal azo-
nos technikai feltételek mellett 
szeretnék megőrizni a családias 
hangulatot, a reális helyárakat, és 
a megszokott kedvezményeket. 
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Köszönetet mond a Jogging Plus 
Huszonhetedik alkalommal szer-
vezte meg a Jogging Plus sport-
egyesület Kiskunfélegyházán 
jótékonysági szilveszteri futóver-
senyét. A „Zárjuk együtt az évet 
egy jó cselekedettel! Támogas-
suk futva az ÓVODÁS gyerme-
keket!” mottóval megrendezett 
eseményen mintegy 800 nevező 
állt rajthoz, és több mint ezren 
szurkoltak, lelkesítették a futó-
kat. A szervezők ezúton szeretné-
nek köszönetet mondani minden 
résztvevőnek és támogatónak.

A versenyt megelőzően rajz-
pályázatot hirdettek, amelynek 
győztesei Fekete Csilla, Hege-
dűs Jázmin, Kiss Natália és Kó-
sa-Rátkai Janka Borbála (Ber-
csényi utcai Óvoda), Nagy Nóra 

(Százszorszép Óvoda), és Tímár 
Gréta (Móravárosi Óvoda) lettek. 
A kupát, emléklapot, és az általuk 
készített rajzzal emblémázott pólót 
a nevezés kezdete előtt vehették 
át Rosta Ferenc alpolgármester-
től, Csányi Edittől, a Kiskunfé-
legyházi Napköziotthonos Óvodák 
intézményvezető-helyettesétől, és 
Németh Lászlótól, a Jogging Plus 
Sportegyesület elnökétől. 

A versenyt a rendezvény fő-
védnöke, Csányi József polgár-
mester, védnöke Balla László 
alpolgármester, Szamosi Endre 
önkormányzati képviselő és dísz-
vendége, Boronkay Péter parat-
riatlonista – a hagyományokhoz 
hűen – pezsgődurranással indítot-
ták. A díjak átadásánál közremű-

ködött Szűcs-Szabó Sándor, a 
Rollsped Kft. ügyvezető igazgató-
ja, és Kelemen Gábor, a TESCO 
áruház vezetője is. A nevezésekből 
és a helyszínen vásárolt támogatói 
jegyekből 265.675 forint adomány 
folyt be, amit a meghirdetett cél 
szerint a félegyházi óvodás gyere-
kek javára fordítanak. 

A bőséges befutócsomagot és 
a versenyt támogatta: Ani-corn 
Kft., Atlasz Gym, Bácsvíz Zrt., 
Bajáki autósiskola, Country Di-
vat, Dávid Sportbolt, Dél-100 Kft. 
Nagykereskedelmi Raktáráruház, 
Domokos István fodrász, dr. Ko-
vács Mátyás, Fábián Cukrászda, 
Félegyházi Közlöny, Félegyházi Tej 
Kft., Félegyházi Termál Parkfürdő, 
Fornetti Kft., House 36 ingatlanhá-

lózat, Hungary Meat Kft., Juhász 
ital és édesség diszkont, Juhász 
Sándor – Dr. Batz Gyógypapucsok, 
Jumping Fitness – Simon Hajnal-
ka, Kis Virág, Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata, Kiskun-
félegyházi Polgárőr Egyesület, 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány-
ság, Klub Aréna Rendezvényköz-
pont, Koch Torma Kft., Kunvill Kft., 
László Gumi és Futómű Szerviz, 
Magyarvíz Kft., Mindszenti László-
né, Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont, Nor-Bike Kerékpárüzlet és 
Szerviz, NT Kft., Otthon Vendéglő, 
Patyi Zoltán Papírbolt, Pub Piz-
zéria, Rádió Smile, Rollsped Kft., 
Sport Shop, Süveges Autósiskola, 
Szikra-Vill Kft., TESCO, Varázskuc-
kó, Video Phone Kft., és az egyesü-
letben sportoló gyermekek szülei.

Részletes eredmények a www.
felegyhazikozlony.hu oldalon.

Példaértékű bűnmegelőzési program
Sajtótájékoztatón számoltak 
be a szervezők, támogatók 
és közreműködők január 29-
én, a „Kreatív Bűnmegelőzés 
Kiskunfélegyházán” címmel 
meghirdetett program tapasz-
talatairól. A Nemzeti Bűnmeg-
előzési Tanács elnöke, dr. 
Hatala József ez alkalommal 
kiemelte, hogy Kiskunfélegy-
háza önkormányzati vezetése 
és képviselő-testülete nagyon 
hamar felismerte az önkor-
mányzatok szerepét és fele-
lősségét a bűnmegelőzésben, 
s megtalálták az együttműkö-
désre képes szervezeteket is. 

Az erők és lehetőségek összegzé-
se pedig új utakat nyitott meg. A 
város rendőrkapitánysága amel-
lett, hogy a helyi problémák meg-
oldásával foglalkozik, globálisan 
gondolkodik. Ez a félegyházi siker 
kulcsa, aminek folytatásához a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
minden tőle telhető segítséget 
megad.

Csányi József polgármes-
ter a bűnmegelőzés területén 
az együttműködés fontosságát 
emelte ki, aminek jó példája a 
Kreatív Bűnmegelőzés Kiskun-
félegyházán nevet viselő projekt 
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
támogatásával, a Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányság, Kiskun-
félegyháza Város Önkormányza-
ta, a Kreatív Mozaik Alapítvány, 
a Móra Ferenc Művelődési Köz-

pont, valamint a Kiskun Múzeum 
összefogásával.

A Kiskunfélegyházi Rendőrka-
pitányság vezetője, Timafalvi 
László rendőr ezredes hangsú-
lyozta, hogy 2010 óta több mint a 
felével csökkent Kiskunfélegyhá-
zán a bűncselekmények száma. 
A bűnelkövetővé és az áldozattá 
válás megelőzésére egyaránt 
figyelmet fordítanak, de szép 
eredményeket sikerült elérni a 
vagyonvédelem, a gyermek- és 
ifjúságvédelem, valamint a kor-
társ védelem terén is. 

A Kreatív Bűnmegelőzés Kis-
kunfélegyházán projekt részlete-
iről dr. Horváth-Rekedt Gréta 
rendőr főhadnagy, a Kiskunfélegy-

házi Rendőrkapitányság bűnmeg-
előzési előadója, a Kreatív Mozaik 
Alapítvány kuratóriumának elnöke 
beszélt. A nagyszabású bűnmeg-
előzési program a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács támogatásával 
jött létre. A projekt keretében szü-
letett egyebek mellett a Nyugdíjas 
akták című nagyszínházi előadás, 
és mintegy 600 középiskolás di-
áknak tartottak Csak egy kör cím-
mel drogprevenciós előadást. 

A sajtótájékoztatóval egyidő-
ben debütált a Kiskun Múzeum 
börtönmúzeumában az Antibe-
tyár című lakossági interaktív 
bűnmegelőzési játék. amely várja 
a vagyonvédelmi ismeretekre is 
nyitott csoportok jelentkezését. 

Osztályfőnöki órák keretében 
bűnmegelőzési ismeretekre tesz-
nek szert a fiatalok a Kamasz-
tanból jeles program során, az 
alsó tagozatosok számára pedig 
Érték-mérték című színházi neve-
lési programot dolgoztak ki, és öt 
drámapedagógus kiképzése is ré-
sze a programnak egy jobb agyfél-
tekés akkreditált pedagógus kép-
zés mellett. Az áldozattá válás 
megelőzését szolgálja a „Boróka 
veled van” című kutyaterápiás 
foglalkozás. 

A hat alkalomból álló program 
a szociális és viselkedészavarban 
szenvedő gyerekek számára az 
erőszak és agresszió kezelésében 
nyújt segítséget.
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Tavaszra várva – természet ihlette félegyházi parkok
SZÁZEZERNYI HAGYMÁS VIRÁG FOGJA SZÍNESÍTENI A VÁROST

Olyan jó volt látni a napokban az egyik ház 
előkertjében kibújt hóvirágok kisebb-na-
gyobb foltját. A tél még birkózik a tavasszal, 
de ez a kis hírnök már hozza a természet 
örök üzenetét: győz a tavasz… győz a tavasz. 
Ez, és a városban megkezdett közműépítési 
munkák meglódítják az ember gondolatait, 
hiszen most folyik az éves parkfenntartási 
munkák előkészítése, átgondolása, az egyéb 
tervezések-szervezések. 

Ebben az évben az átépítés miatt 
több zöldfelület kimarad a rend-
szeres fenntartási munkákból. 
Ugyanakkor most zajlik a park-
felújítások növényanyagának vég-
legesítése is, bár tudjuk, hogy az 
i-re a pontot majd a növénybe-
szerzések fogják feltenni: mivel 
nem mindig kapható minden nö-
vény. Ráadásul az elkészült tervek 
szokatlanul színes, mozgalmas, 
megjelenésében több helyen sajá-
tos természetközeli megjelenésű 
növénykiültetést tartalmaznak. A 
fajtákat is beleszámítva több száz 
növénytípust fognak elültetni a 
közterületeken, csak tavaszi hagy-
mákból mintegy százezer darabot. 

A tervezett növénylista alap-
ján az átépítést követően négy 
kialakuló kertkarakter lesz jól 
felismerhető: 

1.) a Kossuth utcán ligetes 
erdőszél típusú növényágyak 
rengeteg tavaszi és nyáreleji hagy-
más virággal; 

2.) a Főtéren a homokbuckás 
vadvirágos rét virágos díszfüves 
foltjai; 

3.) az Ótemplom körül mér-
tani szabályos rendet tükröző 

történeti templomkertet idéző 
növénykiültetések; 

4.) a játszó- és pihenőkertek-
ben pedig kicsit az egykori vidé-
ki kertek színes virágágyásainak 
hangulatát felidéző  növényágyak 
létesülnek majd. Az elkövetkező 
hetekben ezeket szeretnénk majd 
egy-egy lapszámban néhány kép-
pel illusztrálva bemutatni. 

A februári télűző kis tavaszváró 
hóvirág nyomán most nézzünk né-
hány, tavaszi hagymás virágokkal 
festett erdőszél hangulatát idéző 
növényágyat.

A képek egy holland kisváros-
ban, Keukenhofban készültek, ahol 
az év kilenc hónapjában csendesen 
folyik az élet, de ahová a három 
tavaszi hónapban emberek száz-
ezrei jönnek megcsodálni az eu-
rópai tavaszt. A hagymás virágok 
megszámlálhatatlan – számunkra 
helyenként már szinte nyomasztó 
méreteket öltő – mennyiségben 
nyílnak ilyenkor itt. 

Egyre sürgetőbb igényként me-
rül fel a napi környezetünkből 
száműzött természet visszacsa-
logatása, amikor az évszakok rit-

mikus váltakozásának szépsége, 
a föld és a virágok illata, színei, 
formái, textúrája azt üzeni, hogy 
ez mind – értünk és nekünk adva 
– ránk biztatott. Örüljünk neki és 
éljünk jól vele. Ebben a világban a 
kicsi, a magában gyakran jelenték-
telen virágok együttesen, egymást 
kiegészítve értékek, és a tavaszi 
virágok elmúlásával más értékek 
mutatják majd meg magukat. A 
Kossuth utcán valami hasonlót ál-
modott meg a tervező. 

Kreatív, átgondolt tervezés és 
gondos fenntartás egymással kéz 
a kézben járva képes csak tartós 
eredményt felmutatni. Néhány éve 
már mi is törekszünk évente pár-
ezer hagymás növényt kiültetni, 
így tulajdonképpen egy ideje már 
kóstolgatjuk ezt az „ízvilágot”. 
Azért őszintén el kell ismernünk, 

hogy egyfajta kihívás is lesz ez. Sok 
mindent át kell majd formálnunk a 
gondolkodásunkban: az őszi lehul-
lott lomb nem mindenhol – például 
ezekben az ágyakban sem – lesz 
összegyűjtendő és elszállítandó 
szemét, hanem téli növénytakaró. 
Kaszálni sem lehet ezeken a he-
lyeken már áprilisban, majd csak 
júliusban. Úgy gondolom, a helyes 
irányba fog mozdulni az ember és 
természet viszonya. 

A parkfenntartási munkák szer-
vezése is új irányt kell, hogy ve-
gyen, amire a városfenntartó cég 
egy ideje már testben és lélekben 
is készül.

Biztatjuk az olvasókat, hogy ész-
revételeiket, javaslataikat, ötletei-
ket, kéréseiket osszák meg velünk!

 Nagy Ágnes  
városi főkertész
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Február 8., péntek 
Móra Ferenc Emléknap

8 óra: Megemlékezés a Constantinum 
Intézményben, vendég Vészits Andrea, 

Móra Ferenc dédunokája
9-13 óra: Felolvasás Móra Ferenc 

műveiből, általános iskolások 
részvételével.

Hattyúház 
10 óra: Koszorúzás Móra Ferenc Daru 

utcai szobránál
14 óra: A Móra Emlékévet megnyitja Balla 

László alpolgármester.
Móra Ferenc Magyar Örökség díjának 

bemutatása.
Móra Ferenc Művelődési Központ  

15 óra: A Móra-téri Móra-szobornál 
koszorúz a Móra Ferenc Társaság

Február 9., szombat, 9-11 óra 
Színe-java klub. Vezeti Tarjányi Xénia 

művésztanár.
Hattyúház

Február 12., kedd 
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama 

klubja.
Hattyúház, 10 óra

HÁZASSÁG HETE (febr. 12 – 16.)
Meglepetésekkel, akciókkal várják a 

látogatókat, olvasókat a könyvtárban.

Február 12., kedd
Együtt, Istennel. Kerekasztal-beszélgetés 

a házasságról.
Vezeti Hajagos Gyula atya.

Hattyúház, 17 óra

Február 13., szerda 
Szerelmes Valentin – játékos műveltségi 

vetélkedő középiskolásoknak
Hattyúház, 15 óra

Február 14., csütörtök 
Romantikus irodalmi délután – felolvasó 
délután a félegyházi nyugdíjas klubok 
részvételével. Hattyúház, 15-17 óra

18 óra: Film Klub
A Házasság Hete programsorozat 
keretében a Mennyei csodák című 

amerikai filmdráma vetítése. Köszöntőt 
mond: Hostyánszki Péter, baptista lelkész

Móra Ferenc Művelődési Központ

Február 16., szombat
Farsangi családi szombat délelőtt

Hattyúház, 9-12 óra

Február 19., kedd 
Könyvek klubja olvasókör. Téma: 
Karel Čapek: Egy tisztes polgár 

meghurcoltatása című kisregénye.
Vezeti dr. Szabó Imre filozófus.

Hattyúház, 16.45

18 óra: Pál Feri atya előadása, 
Elégedetten az élettel címmel.

Móra Ferenc Művelődési Központ

Február 21., csütörtök 
A földrajzi szabadegyetemi 

előadássorozat keretében dr. Karancsi 
Zoltán tanszékvezető egyetemi docens 
előadása hangzik el Alaszka címmel.
Bevezetőt mond Bense Zoltán tanár. 
Támogató a Nemzeti Kulturális Alap.

Hattyúház, 17 óra

Február 22., péntek 
Városi megemlékezés a kommunista 

diktatúra áldozatairól
Návay-szobor, vasútállomás, 11 óra

Wass Albert felolvasóest a 
Hattyúházban. Közreműködnek a 
Móra Ferenc Gimnázium diákjai, 

Fekete Zoltán vezetésével. Tamási Áron 
emléktábla-avatás.

Hattyúház, 17-19 óráig

„Oltalmazó kezek” díjátadó ünnepség. 
Az esten közreműködik a Karakterek 

Színtársulat a Minden megtörténhet című 
műsorával. Támogatói jegy: 1500 Ft

Móra Ferenc Művelődési Központ, 19 óra

Február 23., szombat
VÁROSI FARSANG

Maskarás felvonulás a Kossuth utcán a 
Langaléta Garabonciásokkal. 

Gyülekező a vasútállomásnál, 15.45-től.
Télboszorka-égetés, télűző közös tánc, 
farsangifánk-kóstolás, forralt bor, tea.

18.30-tól farsangi táncmulatság a Móra 
Ferenc Művelődési Központban.

A költő Móra Ferenc
A tavalyi évet Kiskunfélegyháza város képvi-
selő-testülete Petőfi Emlékévvé nyilvánította, 
idén pedig városunk másik híres szülöttére, 
Móra Ferencre emlékezünk, aki 85 évvel ezelőtt, 
1934. február 8-án hunyt el és 140 évvel ez-
előtt, 1879. július 19-én látta meg a napvilágot.

Talán kevesen tudják, hogy pályafutását köl-
tőként kezdte. Tizenhat éves korában jelent 
meg első verse a Holló Lajos alapította Félegy-
házi Hírlapban.

1920-ban Köny-
nyes könyv címmel 
gyűjtötte kötetbe 
kö l teményeinek 
legjavát, összesen hatvannyolcat, amelyek a 
hétköznapi életben észrevett szépségek lírai 
rezdülései. Először a családi élet meghitt pil-
lanatait, majd a tágabb természeti és emberi 
környezet élményeit, végül a tragikus történe-
lem megrendítő tapasztalatait osztotta meg 
olvasóival. 1976-ban a város közreadta ifjú-
kori verseit Péter László irodalomtörténész 

szerkesztésében és Mezősi Károly bevezető 
tanulmányával.

1932 júniusában Móra Balatonföldvárra uta-
zott, hogy papírra vesse történelmi regényét, 
az Aranykoporsót. Ekkor ismerkedett meg a 30 
éves, művelt, szellemes, színes egyéniséggel, 
Kalmár Ilonával. A találkozás nagy fellobba-
nást, titkos kapcsolatot hozott a betegeskedő 
művész életébe. A nem várt érzelmek hatására 
szerelmes versek írásába fogott, amelyek évti-
zedeken keresztül, múzsája haláláig ismeretle-
nek maradtak a nagyközönség számára. 2014-
ben megjelent Címtelen könyvben olvashatóak 
az alkotások, amelyhez Vészits Andrea, a 
költő dédunokája írt bevezetőt.

KÖNYVTÁRSAROK

Petőfi Sándor:

Egy gondolat 
bánt engemet 
Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt 
le... –
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
Elharsogják kelettől nyúgatig,
S a zsarnokság velök megütközik:
Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,
S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivivott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva. –
Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével
És fátyolos zászlók kiséretével
A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!
 
 (Pest, 1846 december)

A Petőfi Emlékév alkalmá-
ból a lánglelkű költő versei 
közül válogatunk. 
Kép: Bodor Miklós.

Programokkal, szolgáltatásokkal várják a város lakóit 
a nemrégiben megalakult kiskunfélegyházi Egészség-
fejlesztési Iroda munkatársai. A jelentkezéseiket sze-
mélyesen várják az EFI irodában (a városháza udvará-
ban) vagy a 76/562-094-es telefonszámon, illetve az 
efiirodakiskunfelegyhaza@gmail.com e-mail címen. 
Amennyiben munkahelyek, már működő csoportok, 
közösségek érdeklődnek a szolgáltatások iránt, állnak 
rendelkezésükre. 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS/VAGY MENTÁLIS ÁLLAPOTFEL-
MÉRÉS – egyéni és/vagy csoportos tanácsadás – be-
jelentkezés alapján 
ÉLETMÓDVÁLTÓ programok ajánlása – bejelentkezés 
alapján 
JÓGA – jelentkezés folyamatos

DIETETIKAI TANÁCSADÁS – bejelentkezés alapján
 
AQUAFITNESS, VÍZITORNA – a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyének Róna Kincse 
Gyógyfürdőjében – bejelentkezés után (korlátozott 
létszámmal)
 
„ÉRTÉKKERESŐ” CSOPORT NŐKNEK – bejelentkezés 
után (zárt csoport)

A csoportba azoknak a nőknek a jelentkezését vár-
ják, akiknek nem adathat meg az anyaság, és úgy érzik, 
hogy ez a veszteség meghatározza mindennapjaikat. A 
csoport célja az egyéni értékek feltárásán túl egy támo-
gató közeg létrehozása a sorsközösség által. A 10 al-
kalmas programsorozat találkozói kéthetente, csütörtöki 
napokon lesznek. Az első alkalom február 28. A cso-
portban való részvétel ingyenes. A program az Európai 
Unió Szociális Alap támogatásával valósul meg. 

GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT – jelentkezés 
folyamatos

Az Egészségfejlesztési Iroda 
februári programjai
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87 éves korában elhunyt Né-
medi László tanár, sportember, 
újságíró, népdal és citerazene-
karok alapítója és vezetője. 

Némedi László Kiskunfélegyházán 
született 1932-ben. Iskoláit Fél-
egyházán végezte el, a negyedik 
gimnázium után a félegyházi Álla-
mi Tanítóképzőben szerzett tanítói 
oklevelet. Tanulmányit a szegedi 
Pedagógiai Főiskolán (később Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskola) 
folytatta, ahol ének-zene és test-
nevelés szakon végzett.     

Életében nagy szerepe volt Mé-
száros István testnevelő tanár-
nak és szakfelügyelőnek, aki több 
szinten közbejárt, hogy a főisko-
lán eredményesen röplabdázó és 
asztaliteniszező fiatal tanár haza-
kerülhessen tanítani. A Kossuth 
Leányiskolában kezdte nevelői 
munkáját, ahol egytől a nyolcadik 
osztályig tanította az éneket. Kó-
rusával már az első évben meg-
nyerték az Éneklő Ifjúság városi 
döntőjét. 1954 őszétől az akkor 
induló József Attila Általános Isko-
lában folytatta a tanítást, 1955-től 
140 tagú kórusával folyamatosan 
ért el sikereket.

Iskolai elfoglaltsága mellett a 70-
es évek elejétől vezette a helyi Le-
nin Mg. Tsz. népdal és citerakörét. 
Az énekkar 30 éves vezetése alatt 
5 arany, a citerazenekar 2 arany és 
több ezüst minősítést szerzett. Bu-
gacon felléptek az angol királynő 
és a Cantenbury érsek előtt, sőt, 
az angol szárazföldi haderő főpa-
rancsnoka is tetszéssel hallgatta 
az előadásukat. 

1994-ben vonult nyugdíjba, de 
a népdalkört tovább irányította, 
sőt egy közeli település általános 
iskolájában óraadóként segítette 
az ottani pedagógusok munkáját. 
Tevékenysége elsősorban az ének-
léshez, a zenéhez kapcsolódott, 
de sportberkekben is jól ismerik a 
nevét. Egy diákkori tehetségkutató 
atlétikai versenyen megnyerte az 
1500 méteres síkfutást. Főisko-
lásként 1500 – 3000 – 5000 mé-
teren versenyzett, mint első osz-
tályú atléta. Tagja volt a főiskolai 
röplabdacsapatnak, majd haza-
kerülve asztaliteniszben többször 
nyert megyei és területi versenyt. 
Edzősködött a helyi Vasutasban, a 
József Attila Általános Iskola diák-

jait asztaliteniszezni tanította. Két 
évig irányította a Fáklya Sportkör 
tenisz-szakosztályát.

A hatvanas években ő vezette a 
fotószakkört a kultúrházban, sok 
tanítványával szerettette meg a 
fotózást, tanította meg a felvételek 
sajátkezű kidolgozását. Évtizede-
ken keresztül olvashattuk írása-
it, láthattuk fotóit a Félegyházi 
Közlönyben.

Egy örökmozgó, sok mindent 
kipróbáló, sok mindent szerető, 
lelkes, energiától duzzadó, életvi-
dám, kiegyensúlyozott embertől 
vettek végső búcsút február 5-én, 
kedden a félegyházi Alsótemető-
ben, családja, tanítványai, tisztelői 
nagy számú körében. 

Elhunyt a legendás Kiskunfélegyházi 
Vasas labdarúgója
73 éves korában váratlanul elhunyt Sikár József (1945. 04. 21. 
– 2019. 01. 27.), a Kiskunfélegyházi Vasas egykori játékosa, a 
félegyházi labdarúgás sikerének egyik részese, aki mindvégig a 
Kiskunfélegyházi Vasasban játszott.

1964-ben, az akkori megyei baj-
nokságban szereplő Kiskunfélegy-
házi Vasas az NB I-es klasszis 
MTK-t ütötte el a továbbjutástól és 
bejutott a Magyar Kupa legjobb 16 
csapata közé. 

Sikár József tagja volt az MTK 
ellen pályára lépő csapatnak. A 
mérkőzés sikeréhez felszabadult 
játékkal járult hozzá a nagy szor-
galmú, a labdarúgás iránt elkö-
telezett focista. Sahin Dezsővel 
nagyon jól megértették egymást a 
középpályán. Felvette a kesztyűt 
a jóval magasabb és erősebb MTK 
csatárok ellen. A tizenkilenc-húsz 

éves fiúkból álló, Görög, Talár-
csik, Lantos I, Tarjáni, Sikár, 
Sahin II, Bense, Lengyel, Lantos 
II, Kiss, Sántha összeállítású gár-
da bejutott a Magyar Kupa legjobb 
tizenhat csapata közé.

A kiemelkedő eseményéről a 
Kiskunfélegyházi HTK vezetősége 
is megemlékezett. A megye I-es 
csapat első hazai bajnoki mérkő-
zésén (2014. augusztus 23-án) 
köszöntötte a legendás Vasas 
játékosait.

Korábbi csapattársak, barátok, 
szurkolók részvétüket fejezik ki a 
gyászoló család számára.

Kókai Ferenc 
emlékére

J a n u á r 
24-én el-
hunyt Kó-
kai Ferenc, 
K iskunfé-
l e g y h á z a 
labdarúgó 
sportjának 
kiemelkedő 
alakja. 

1951. jú-
nius 18-án, 

Kalocsán született. Tanulmányait 
Kiskunfélegyházán, a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában kezdte. 1965 és 
1969 között a Szántó Kovács János 
Szakközépiskolába járt és ott tett 
szakérettségi vizsgát. 1974-ben 
házasságot kötött Csontos Mari-
annal, akivel élete végéig tartó bol-
dog házasságban éltek. Tamás fia 
és Mariann lánya két fiú és két lány 
unokával ajándékozta meg, akiknek 
boldog nagypapája volt.

Labdarúgó pályafutását 1961-
ben kezdte meg, amikor a Kis-
kunfélegyházi Vasutas Reménység 
úttörőcsapatába igazolt. Később, 
kiemelkedő futballtudásának kö-
szönhetően a serdülő és az ifjúsá-
gi megyei válogatottaknak állandó 
tagjaként ért el sikereket. 1968-
ban az akkori Kiskunfélegyházi Va-
sas NB II-es csapatában 17 évesen, 
2200 néző előtt a Debreceni Va-
sutas elleni 2:0-s győzelmet elérő 
gárdában szerepelt.

Kezdő tagja volt 1968-1969-ben 
a Kiskunfélegyházi Vasas NB II. 
labdarúgócsapatának. 1969 őszén 
került a Kecskeméti Dózsa NB I 
B-hez. 1970-ben kezdődött két-
éves sorkatonai szolgálata, ahol a 
Honvéd Kun Béla NB III-at erősí-
tette. Leszerelését követően az NB 
I. B-s Kecskeméti Dózsához került 
vissza. Az általában 4-5 ezer néző 
előtt lejátszott mérkőzéseken a 
csapat kezdő tagjaként újabb sike-
reket ért el. 1972-ben a Kecskeméti 
SC átszervezés után a második vo-
nalat képviselő NB III. csoportjába 
került. 1978-ban Kiskunfélegyhá-
zán a Honvéd Kun Béla SE-vel az 
NB III-as osztályozón szerepelt.

Aktív labdarúgóként még 1978 
végén Labdarúgó Edzői Oklevelet 
szerzett. A kiskunfélegyházi szö-
vetkezet felnőtt labdarúgójaként 
és az ifjúsági csapat edzőjeként 
országos hírnevet szerzett váro-
sunknak fia, Kókai Tamás által, 
aki 1991-ben az országos döntőbe 
juttatta Bács-Kiskun megye labda-
rúgócsapatát. Edzői pályafutása 
során jelentős sikereket ért el az 
ifjúsági csapatoknál (Honvéd Kun 
Béla, Szövetkezet, KTK).

A felnőttek edzőjeként kiváló 
munkát végzett a Kiskunfélegyhá-
zi TK, Tiszaalpár és Kiskunmajsa 
együtteseinél. Jó emberi, sportem-
beri és nagy szeretetet adó tulaj-
donságaival példamutató családfő 
és nagyapa volt. Halála nagy vesz-
teség mindannyiunk számára.

Elment a helyi kulturális 
élet ismert alakja
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Menetel 
az Astra
Jól kezdte a 2019-es évet az 
Astra-Herbária Kiskunfélegy-
háza FC felnőtt női futsalcsa-
pata. A Dombó János vezette 
együttes zsinórban nyolcadik 
alkalommal jutott be a Magyar 
Kupa négyes döntőjébe, az ed-
digi hét fellépésből ötöt meg-
nyert és most is esélyese cím-
nek. Emellett az Astra az első 
osztályú bajnokságot is vezeti 
a Hajdúböszörmény előtt. 
Legutóbb a TFSE együttesét 
győzte le hazai pályán 3-2-re, 
így az alapszakasz folytatását 
is magabiztosan várhatja. 

Kiskunfélegyháza adott ott-
hont a kelet-magyarországi fiú 
kadett régiós kosárdöntőnek, 
amelybe a régió négy csoport-
győztese jutott be. Északke-
letről Miskolc és Nyíregyháza, 
míg délkeletről Nagykőrös és 
Kiskunfélegyháza korosztá-
lyos csapatai mérték össze 
tudásukat. A tét nem keve-
sebb volt, mint az, hogy az 
itteni győztes küzdhet majd 
meg az országos 16-ba jutá-
sért. Az FTSI együttese nagy 
csatában negyedikként fejez-
te be a tornát, a továbbjutást 
a miskolciak harcolták ki.

Továbbjutás a megyei 
tornász diákolimpián
A leány tornászok megyei diáko-
limpiai döntőjét tartották meg ja-
nuár végén. Kiskunfélegyházáról 
3 egyéni versenyző mutatta meg 
tudását a kecskeméti Lánchíd 
utcai Sportcsarnokban. Mind-
hárman továbbjutottak a már-

cius eleji országos elődöntőre. 
Kiskunfélegyházi József Attila 
Utca Általános Iskola III-IV. kor-
csoport: Palásti Enikő, Gombás 
Bora (2. hely egyéni összetett), 
Szabó Róza. Felkészítő edző: Ju-
hász Tamás.

Bács-megye legjobbjai 
Február 3-án rendezték meg az 
U17-es leány futsal megyei dön-
tőt, amelyen az Astra HFC is ér-
dekelt volt. A csapat hat meccset 
vívott a bajnoki címért, ötöt meg-
nyert, emellett 2-2-es döntetlent 
játszott az Izsáki Sárfehér SE-vel. 
A lányoknak igencsak meg kellett 
küzdeniük az 
aranyéremért , 
hiszen egy mér-
kőzés csak 15 
perces volt, így 
végig koncent-
ráltak, hajtottak. 
A gólkirálynő 
az Astrás Siber 
Glória lett kilenc 
találattal, rajta 
kívül testvére, 
Siber Szófia (3), 
Rakovszky Fanni 
(2), illetve Szűcs 
Vivien talált még 

az ellenfelek kapujába. Az U17-es 
Bács-Kiskun megyei futsalbajno-
kok: Török Noémi – Rakovszky 
Fanni, Pöszmet Eszter, Horváth 
Viktória, Szűcs Vivien, Siber 
Glória, Siber Szófia, Vidéki Or-
solya. Edzők: Siber Mátyás és 
Siber Rita. 

Magyar  
bajnok  
súlylökő
Január végén rendezték 
meg Budapesten Magyar-
ország Újonc Fedettpályás 
Atlétika Bajnokságát. Ret-
kes Léna, a József Attila 
Általános Iskola 7. osztá-
lyos tanulója súlylökésben 
(2 kg) 12,43m-es dobásá-
val magabiztosan szerezte 
meg az aranyérmet. Edző: 
Rekedt Zoltán. 

A régió legjobb kadett kosarasai
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A csongrádi születésű építőmester, 
Ujszászy János Kiskunfélegyháza 
építészettörténetének egyik legfon-
tosabb alakja. Több évtizedes ter-
vezői és kivitelezői munkásságával 
jelentősen hozzájárult a város mai 
arculatának kialakításához. Ő ter-
vezte a Kossuth utca számos épü-
letét (Kiss Lajos háza, Feuer-ház), a 
Korona Szálló toldalékszárnyát, üz-
lettársával, Majláth Józseffel pe-
dig a protestáns templomot. De az 
ő nevéhez fűződik a vasútállomás 
előtti kaszárnya, a Constantinum 
leánynevelő-intézet és a városháza 
felépítése is.

A levéltári iratok szerint Ujszászy 
neve először 1889-ben bukkant fel 
Kiskunfélegyházán, nem sokkal ké-
sőbb, 1892-ben pedig iparengedélyt 
kapott, ami arra utal, hogy tartósan 

ebben a városban képzelte el jövő-
jét. Erre az is utal, hogy 1896 kará-
csonya körül megtervezte félegyhá-
zi otthonát. Az építési kérelmet és 
a hozzá csatolt tervrajzot Ujszászy 
1897. január 27-én adta be a városi 
hatóságnak, amely február 18-án 
adta meg az építési engedélyt. Az 
építési vonalat a városi mérnöki hi-
vatal tűzte ki, a Pacsirta (ma Attila) 
utcát ugyanis szabályozni kellett. A 
ház – korának építőiparát dicsérve 
– meglehetősen rövid idő alatt fel-
épült, ugyanis a használatbavételi 
engedélyt már 1897. október 20-án 
megadták. Az épület az Attila u. 12. 
szám alatt ma is áll. A tervrajzzal 
összehasonlítva őrzi eredeti álla-
potát, csupán a középrészre helye-
zett, díszes oromzat hiányzik.

Az, hogy egy gyakorló építész mi-

lyen házat tervez saját ma-
gának, mindig árulkodó saját 
felfogására nézve. Nemcsak 
arról, mit gondol az építé-
szetről, milyen eszközökkel 
fejezi ki magát, hanem ar-
ról is, hogyan pozicionálja 
magát korának társadalmában. 
Ujszászy valóban kivételeset alko-
tott. A historizáló (neobarokk) stí-
lusú, klinker-téglával burkolt ház a 
nagyobb léptékű polgárházak közé 
illik, de más épületektől megkü-
lönbözteti a sárga és vörös tégla 
kreatív alkalmazása. A színek já-
tékát erősíti a falazásmód élénk 
mintázata: a téglákat helyenként 
nem a megszokott, falazó kötésben 
helyezték el, hanem megfordítva, 
átlósan, recéket és fogazott felüle-
teket alkotva. 

Az előregyártott, neobarokk ele-
mek (kagylódíszek és csigavonalas 
párkányok, ún. voluták) fogják ösz-
sze a játékos kompozíciót. A tégla-
kerítés még merészebb formálású, 
a makramészerű, csomózott textil-
munkát idéző áttört fal szinte túllép 
az anyag lehetőségein, a kapu ko-
vácsoltvas pántjai pedig már egy 
új művészeti korszak, a szecesszió 
formavilágát előlegezik. Az épület 
értékes, védendő emléke nemcsak 
Kiskunfélegyháza, hanem a tégla-
építészetéről híres Alföldnek is.

 Brunner Attila       
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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. Fantom: másfél éves, fekete, 
keverék kan
2. Főni: 7 éves, csíkos, keverék 
kan
3. Hádész: másfél éves, vörös, 
keverék kan
4. Sally: féléves, fekete, keverék 
szuka 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

1

3

2

4

Hirdetés

Itt a farsang, áll bál! Nálunk JÓ az ÁR!
Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk :
Dell Optiplex 980 SFF sz. gép: Intel Core i5 650, 4 GB mem.,  
250 GB HDD, DVD, 1 év garancia: br. ár: 34.490 Ft!
Dell Inspiron 580 álló sz. gép: Intel Core i3 550, 4 GB mem.,  
250 GB HDD, DVD, 1 év garancia: br. ár: 30.990 Ft!
Dell Optiplex 390 álló sz. gép: Intel Core i3 2100, 4 GB mem.,  
250 GB HDD, DVD, 1 év garancia: br. ár: 39.990 Ft!

Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
Lenovo ThinkPad L440: Core i5 4200, 8 GB mem., 500 GB HDD,  
webcam, 14,1”-os kijelző, 6 hónap garancia: br. ár: 66.990 Ft
Toshiba Satellite Pro C50: Core i3 3120, 4 GB mem., 500 GB HDD,  
webcam, 15,6” kijelző, 6 hónap garancia: br. ár: 54.990 Ft

Mindegyik géphez Windows 10 op. rendszer csak: br. 9.990 Ft

Ujszászy János építőmester háza

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó:  
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza,  

Kossuth L. u. 10. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak:  
Fantoly Márton (fotó),  

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor (újságíró), 
Kiss Gabriella (újságíró),  

László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám)

Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt.

Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A.
Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója

ÚJSZÜLÖTTEK: Sallai Eszter (anyja 
neve: Csillag Anita), Dobos Milán (Szar-
ka Krisztina), Hambalkó Imre (He-
vér-Szabó Eszter), Takács Gábor (Ma-
kai Anita), Buza Boglárka Éva (Höhn 
Bettina), Kósa Gergő (Erdélyi Roxána)
MEGHALTAK: Seres Józsefné Gulyás 
Erzsébet, Tapodi Józsefné Vidéki Má-
ria, Muhel Gábor – Kiskunfélegyháza, 
Császár Imréné Pácsa Jolán, Jándék 

Károly István, Gara József, Nagy Ferenc 
Sándor – Kecskemét, Patai János – Ti-
szaalpár, Bartal Imre Lajosné Madaras 
Zsuzsanna Éva – Lajosmizse, Magony 
Jánosné Ambrus Anna Ilona – Pálmo-
nostora, Nagy Imréné Viskovics Mag-
dolna – Jakabszállás, Kéri Mihályné 
Macska Jusztina – Kiskunmajsa, Bagi 
János György – Csengele, Holló László 
– Lakitelek
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Vilcsek 
Szabina Erzsébet – Stummer Zsolt

Anyakönyvi hírek

Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepéhez kötődően, február 
3-án a városért mutattak be ün-
nepi szentmisét az Ótemplomban. 
A szertartást Ivanics Zoltán atya 
celebrálta. Mária Terézia király-
nő 1774. február 4-én írta alá a 
mezővárosi oklevelünket. Ezt kö-
vetően az akkori plébános, Bene-

dek Ágoston azzal a javaslattal 
élt, hogy a város elöljárói ezen a 
napon, Gyertyaszentelő Boldo-
gasszony ünnepén imádkozzanak 
a városért, és gyújtsanak érte 
gyertyát. Az akkor elindított, majd 
megszakadt hagyományt 2003-
ban Talapka István apát-plébá-
nos élesztette újra.

Szentmise 
a városért


