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Összefogás a ginkgok megmentéséért

A ginkgokat a Zöld város projektben kivágásra jelölték. Ennek
okairól Nemcsok Márton projek-

tfelelős korábban elmondta: eddigi
helyükön meg kell emelni a térszintet, így felismerhetetlenségig

csonkították volna a lombkoronájukat, vagy pedig el kellett volna távolítani a fákat. Ne felejtsük: a félegyháziak által különösen kedvelt
egyedekről van szó, éppen ezért
az önkormányzat úgy döntött, hogy
saját költségén vállalja a ginkgok
„elköltöztetését”.
Ebből az idős fák átültetésénél alkalmazott profi célgépből
mindössze néhány van az országban, amiből egyet Kiskunfélegyházára hozatott a munka elvég-

zésére a kivitelezéssel megbízott
KEFAG Zrt. Kivételesen ritka látványban volt része a munkában
résztvevőknek és a szerencsés
megfigyelőknek. Mivel koros fákról van szó – 2001-ben lettek idetelepítve – ez egy speciális géppel
lehetséges, ami a fa gyökérzónájának 75-80 százalékát jelentő,
3-5 tonnányi földet emel ki a fával együtt, amelyek így minimális
gyökérsérüléssel egy másik helyre átültethetők.

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

Folytatás a 2. oldalon

A kiskunfélegyházi városházával szemben, az országzászló mellett álló négy páfrányfenyőt, vagy tudományos nevén Ginkgo bilobát ültettek át február 21-én. A városlakók által különösen kedvelt, ősszel aranysárgába öltöző fák rendkívül kalandos módon
kerültek új lakhelyükre, a kossuthvárosi közparkba. Itt várhatólag az év második felében kezdik el a Hajós játszótér felújítását.
Amennyiben a jószándékú famentők munkájához a természet is
hozzáteszi a szükséges aprócska csodáját, és a fák új életre kapnak, a megújuló játszótér méltó díszei lehetnek.
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Folytatás az 1. oldalról!
A célgép a kossuthvárosi parkban kezdte a munkát, ahol a
háromoldalú markoló kanalával

kiemelte a földet az ültetés helyéről. Ezt követően egy ginkgót
markolt ki a hozzá tartozó földlabdával, amit a már előkészített, gyökérképződést elősegítő
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anyaggal beszórt gödörbe helyezett. Miután mind a négy fa a
végleges helyére került, fakeretet és öntözést kaptak. Mostantól a közmunkások locsolják. Mi

pedig nem tehetünk mást, mint
drukkolunk, hogy ki tudják heverni a megpróbáltatást, és szépségükkel még sokáig szerezzenek
örömöt a félegyháziaknak.

KÖRKÉRDÉS: Mi a véleménye a famentő akcióról?
A félegyháziak kedvelt fái, a Ginkgo bilobák megmentésére szervezett városi kezdeményezésről kérdeztük a járókelők
véleményét.

nemre. Örömmel látom a felújítási munkálatokat a városban, és
biztos vagyok benne, hogy hamarosan látványos lesz a központ.
Sávoli József: – Ha itt olyan
fákat ültetnek, ami hamarosan
lombot is fog nevelni, és el tudja
viselni a Kossuth utcai forgalmat,
a tömény kipufogógázt, akkor
minden rendben lesz. Bár meglehet, hogy az új fák terebélyes
lombjának árnyékát már csak az
unokáim fogják élvezni.

nak, ha a rózsaszín és fehér szín
uralná ezt a teret.
Utcza Zoltán: – Ha helyükbe
ültetnek szebbet, akkor részemről nem jelent semmi problémát.
Bízok benne, hogy a felújítás befejeztével még szebb fák, virágok
díszítik majd ezt a teret. Hiszek
abban, hogy aki a virágot szereti,

Szabó Károlyné: – Úgy tudom, hogy a Kossuthvárosban
telepítették újra ezeket a fákat.
Olvastam a Félegyházi Közlönyben azt is, hogy sok-sok új növényt telepítenek a városban.
Remélem ide is nagyon szépek
kerülnek, mert én nagyon szeretem a virágokat. Örülnék an-

rossz ember nem lehet. Ezért is
biztos vagyok benne, hogy az átalakítást végző szakemberek arra
törekednek, hogy minél több jó
ember legyen Félegyházán.
Kiri Józsefné: – Csoda, hogy
épségben áttelepítették ezeket a
fákat. Ha megerősödnek új helyükön a Kossuthvárosban, biztosan
meglátogatom őket. Amint hallottam, liliomfával pótolják a főleg ősszel csodaszép aranyszínű
páfrányfenyőket, ami nincs elle-
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Még idén eldől a Bercsényi utca sorsa
Nyitott kapukat döngetnek a
Bercsényi utca biztonságosabbá tételéért szavukat felemelők: az utca közlekedésbiztonsági felülvizsgálata 2018
ősze óta folyamatban van. Az
itt élők és közlekedők számára
legmegnyugtatóbb megoldást
keresi a városvezetés egy mérnökirodával karöltve – mondta
el dr. Kiss Ákos Csaba, a körzet önkormányzati képviselője
a lakossági kezdeményezés
kapcsán.
A képviselő hozzátette, hogy a Bercsényi utca közlekedésbiztonsági
felülvizsgálata összetett, ugyanis a
forgalom nagymértékű növekedése
mellett számos más igényre is választ kell adni. A jelenlegi gyakorlat
szerint közvetlenül a parkoló autók
mellett folyik a kerékpáros forgalom, ami nagyon veszélyes. Számos
keresztutca, gyalogos átkelő és
aszimmetrikus kereszteződés nehezíti meg, hogy az autósok, a kerékpárosok és gyalogosok biztonsággal
használhassák az útszakaszt. Amellett sem mehetünk el szó nélkül,
hogy az elmúlt években nem egy súlyos baleset is történt a Bercsényin.
A helyzet összetettebb és fontosabb
annál, mintsem ötleteléssel közelítsük meg. Olyan megoldásra van
szükség, amely a forgalmi adatok
ismeretében pontosan végrehajtható mérnök tervé válik, kijelöli az új
esetleges jelzőlámpás csomópontokat, a parkolókat és hozzá igazítja a
tervezett kerékpárút nyomvonalát.
Itt az emberek biztonságáról van
szó, ami nem játék. Ezért a város
arra adott megbízást a tervezőnek,
hogy vizsgálja felül a meglévő koncepciót – tette hozzá Kiss Ákos Csaba képviselő.

– Az egészségügy és az oktatás
mellett a közlekedés biztonsága
kiemelt célja a jelenlegi városvezetésnek, hiszen ezek a félegyháziak életminőségét meghatározó
kulcskérdések. Nagyon komolyan
vesszük a Bercsényi utca helyzetének végleges és teljes rendezését is. Minden más részmegoldás!
A Kossuth utca példája bebizonyította, hogy a némelyek által felvetett fekvőrendőrök építése nem
oldja meg egy útszakasz közlekedési helyzetét, ezért ezt a gyakorlatot nem szeretnénk a Bercsényi
utcán alkalmazni – szögezte le a
képviselő.
Kiss Ákos Csaba szerint a szóban forgó útszakaszon az egyik
legfontosabb feladat a forgalom
sebességének a lassítása. Ezért
került ide a város első sebességmérő berendezése, és ezért tart

Horváth Tamás (MSZP) és a
Bercsényi utca környékén lakók
képviselői a napokban sajtótájékoztatón jelentették be, hogy aláírásgyűjtést kezdeményeznek az
utca közlekedési helyzetének javításáért. Mint azt Hegedűs-Jász
Lajos, a kezdeményezés elindítója
elmondta, több lehetséges megoldást is el tudnának képzelni
az útszakasz biztonságosabbá
tételéhez. Így például forgalmat
irányító lámpa kihelyezését, de a
fekvőrendőrrel, vagy járdaszigettel történő forgalomlassításban
is látnának fantáziát, melyet a
Dessewffy utcától a Kórház utcáig
kellene megoldani. Megfogalmazódott az is, hogy a kereszteződésektől távolabb kellene felfesteni a
parkolóhelyeket, mert ha egy-egy

nagyobb méretű autó leparkol, akkor teljesen eltakarja a táblát, sőt
még a kilátást is.

a városvezetés kérésére hetente
több alkalommal traffipaxos sebességellenőrzést a félegyházi
rendőrkapitányság.
– A Kossuthvárosi felújítási
program keretében elsőként újult
meg a városrész egyik legrosszabb
állapotban lévő utcája, a Dessewffy utca, amit idén a 900 méteres Perczel Mór utca követ. Ezek
hatalmas eredmények a térség életében, ahogy a kossuthvárosi park
100 millió forintos felújítása is. A
város egyre jobban, egyre több területen igyekszik helytállni. Sajnos
nem tudunk varázsütésre minden
hibát orvosolni, alaptalanul ígérgetni pedig nem volna tisztességes. Ezért is tartom veszélyesnek

amikor a választási kampány közeledtével egy ilyen összetett problémát leegyszerűsítenek és ebből
kovácsolnának könnyű politikai
sikert. Nem tudok hitelt adni olyan
hangoknak, akik évek óta leszavazzák a város költségvetését, nemet
mondva ezzel idén többek között a
Perczel utca felújítására. Az elmúlt
évek beruházásai bizonyítják, hogy
a városvezetés hosszú távon, felelősen gondolkodik, és nem éri be
látszatmegoldásokkal. Arra kérem
a közlekedőket, hogy legyenek még
türelemmel e kérdésben, mert a
városvezetés dolgozik a Bercsényi
utcai közlekedési helyzet valós, átfogó megoldásán, mely még az idei
évben el fog készülni.

Hegedűs-Jász Lajos
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Esélyes félegyházi orvosok a
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra

Dr. Farmasi Róbert
Szent-Györgyi Albert Nobel-díj
kitüntetésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából hozták létre
azt az orvosokat elismerő díjat,
amelyet szakmai zsűri döntése
és interneten beérkezett szavazatok alapján azon orvosoknak
adományoznak, akik mindennapi munkájuk során elhivatottsággal, rendkívüli odaadással,
tudományos igényességgel és
humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon. Ezt
a szemléletmódot követve került
idén dr. Farmasi Róbert kiskunfélegyházi háziorvos is a jelöltek
közé, aki lelkiismeretes munkájával méltán érdemli ki betegei
elismerését.
Idén február 16-ától március 16-áig ismét lehet szavazni a
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra jelölt orvosokra, akik közül az
első három helyezettet díjazzák. A
délkelet-magyarországi régióban,
Békés, Csongrád és Bács-Kiskun
megyében a 78 jelölt közül dr.
Farmasi Róbert jelenleg a 16. helyen áll.
A Körpatika melletti rendelőben
praktizáló orvos kisgyermekkora
óta él Félegyházán. Az általános
iskolai, majd a gimnáziumi évek
után 1996-ban Szegeden, az orvostudományi egyetemen szerzett
Általános Orvosi Karon diplomát,
amelyet követően pályakezdőként
a félegyházi kórház belgyógyászati osztályára került. Ez idő alatt
belgyógyászatból
szakvizsgát
tett, majd később meghívás alapján a kecskeméti megyei kórház
onkoradiológiai központjába ke-

rült, ahol megszerezte második
szakvizsgáját, s hematológus lett.
2009-ben dr. Sebestyén Péter
nyugdíjba vonuló háziorvos megkeresésére átvette a Félegyházán
megüresedő praxist, így tíz éve
a városba visszatérve felnőtt háziorvosként tevékenykedik. Ez az
a terület, amelyben a sokrétű orvos az eddig megszerzett tudását
és tapasztalatát a legszélesebb
körben tudja a betegek javára
fordítani.
– Ebben a munkában ki tud alakulni egy olyan hosszú távú, személyes, bizalmi kapcsolat, amit
teljességgel a betegek gyógyulásának szolgálatába tudok állítani. Nagyon megtisztelő ismerni
a hozzánk forduló emberek, s
olykor az egész család egészségügyi történetét, hiszen most már
a meglévő betegeink felnőtté váló
gyermekei is hozzánk jönnek. Az
emberekkel való találkozás és bánás a legérdekesebb ebben a munkában – fűzte hozzá a háziorvos.
A megfelelő orvos-beteg kapcsolatot a két asszisztens is nagyban segíti, Kalmár-Nagy Brigitta ápolónői, Fodor Ákosné
Rozika pedig orvosírnoki feladatokat lát el.
– A kolléganők türelmesen, alázattal végzik munkájukat, és az ő
szoros együttműködésükkel tud
jól működni a dolog. A betegellátás csapatmunka, melyet nem
egyedül én végzek – beszélt elismerően dr. Farmasi Róbert.
A betegek érdekét, és a gyorsabb és hatékonyabb ellátást
szolgálja az is, hogy a rendelés
két helyiségben működik. Míg az
asszisztensi irodában a receptfel-

írások, a beutaló-kérések, a telefonos időpontkérések zajlanak,
addig az orvosi szobában zavartalanul lehet vizsgálni, és a betegre figyelni. Emellett működik egy
internetes betegelőjegyzési rendszer is, amelynek segítségével a
betegek otthonról tudnak időpontot foglalni.
A gyógyítás egyik fő pillérének
mégis a bizalom kialakítását tartja a háziorvos, mely, mint mondta,
a terápia elfogadásának, és ezzel
a gyógyulásnak is nagyobb esélyt
ad. – Ha lelkiismeretesen, odafigyeléssel, alázattal végezzük a
dolgunkat, akkor a háziorvoslás
sűrű és fárasztó munka – fogalmazott a doktor.
Ebben nyújt segítséget kolléganői mellett családja is. Felesége,
aki a Móra Ferenc Gimnáziumban
tanít, jelentős háttere és támogatója volt már az orvossá válás,
a szakvizsgák megszerzése idején, s a kórházi munka mellett is.
Gyermekei pedig, a szintén orvosi
pályára készülő gimnazista Ádám,
és húga Eszter izgalommal követik a szavazatok alakulását.

Dr. Reznyák Béla
Ellátottjai és szakemberek jelölték dr. Reznyák Béla kiskunfé
l
egyházi sebészt a Szent-Györgyi
Albert Orvosi Díjra. Jelöléséről a
főorvos annyit mondott: – Örömteli érzés, hogy azok javasoltak a
kitüntető díjra, akiket kezeltem, és
a szakértő kollégák is megerősítették a jelölést.
Dr. Reznyák Béla az egyetem
elvégzése után, 1983-ban a kiskunfélegyházi kórházban kezdte
meg munkáját a sebészeti osz-

tályon. Több évtizeden keresztül
dolgozott itt főorvosként. Az aktív
ellátás megszűnése után ment
Szentesre, ahol most is végzi
gyógyászati munkáját, de dolgozik Kiskunmajsán, keddenként
a félegyházi kórház egynapos
sebészetén, valamint magánrendelésén még ma is fogadja a
félegyháziakat.
– Nem volt könnyű majdnem
30 év után megválni a félegyházi
munkahelytől. Amikor ez bekövetkezett, azt hittem, itt a világ
vége. Ebben a városban az otthonunkat is olyan helyen építettem
fel, ami közel van a kórházhoz, a
munkahelyemhez, és percek alatt
ott tudok lenni, bármi történik.
Bizony, ma a munkábaérés akár
órákba is telik. De vállalom, mert
nap mint nap tehetek valamit
betegeim gyógyulása érdekében.
Úgy érzem, betegeimmel is sikerült mindig kiegyensúlyozott kapcsolatot tartani, és szerencsére
gyakoriak a pozitív visszajelzések is, amit talán ez a jelölés is
mutat. Mindenesetre a félegyházi kórház sebészeti osztályától

megválni nem volt könnyű. Itt
születtem, itt dolgoztam, és máshol mindig egy kicsit idegennek
érzem magam. Én itthon vagyok
otthon!
(Dr. Reznyák Béla az internetes
szavazáson lapzártánk időpontjában az 1. helyen állt.)
Támogassuk
szavazatunkkal
a lelkiismeretes munkát végző
orvosainkat!
Szavazni március 16-áig a
www.szentgyorgyialbertorvosidij.
hu oldalon lehet.
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Összeérnek a szálak a Korond utcán
– Három, különböző forrásból
finanszírozott beruházás forr
egységgé a Korond utcán: Európai Uniós pályázatból a város
egyik legizgalmasabb játszótere épül itt, az önkormányzat
saját erejéből új utat, járdát
és sétányt építünk, az új utca
végén pedig létrehozzuk az ország legmodernebb egészségügyi alapellátó központját.
Ez a terület jól példázza azt az
egységben gondolkodást, ami a
különböző pályázatok, projektek
előkészítését és tervezését jellemezte. A Korond utca az első
helyszín, ahol immár a gyakorlatban is összeérnek a szálnak –
mondta el lapunknak Csányi József polgármester.
A félegyházi önkormányzat valaha
volt legnagyobb önerős beruházásaként, több mint 1 milliárd forintból még az idén elkészül az új
egészségügyi központ a régi SZTK
helyén. A kulturált orvosi rendelők
és várók mellett a védőnői szolgálat, a gyermek és felnőtt háziorvosi
ügyelet is méltó elhelyezést kap itt,
de lesz patika, újraindul a fogászati
ügyelet, és teljesen új ellátási formaként megjelenik a szájsebészeti
ellátás is. A kényelmet légcserélő
rendszer és légkondicionálás és
zöld váróterasz, 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.

Még tavasszal teljes hosszában
megújul az úttest és a járda. 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.
A Zöld város keretében épül újjá
a játszótér, aminek tematikáját
Petőfi Sándor János vitéze ihlette. Megelevenedik majd 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
zöldfelület megújítása kapcsán 20

darab páfrányfenyőt, azaz ginkgo
bilobát telepítenek az utcába.
– Nagyon büszke vagyok arra,
ami a Korond utcán történik, és jószívvel ajánlom a félegyháziaknak,
hogy azzal a kíváncsi várakozással
és szeretettel kísérjék figyelemmel
a város különböző pontjain folyó,
és rövidesen még több helyen
meginduló fejlesztéseket, ahogy
én is teszem. Persze türelemre
és megértésre is szükség van az
építkezéssel járó kellemetlenségek
elviseléséhez, de végtelen öröm
látni, hogyan válnak kézzelfogható valósággá városunkban azok a
tervek, amelyekről néhány éve még
csak álmodoztunk.

A szív bőségéből szól a száj!
Jézus mondja: „A szív bőségéből szól a száj! A jó ember jó kincséből
jót szed elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat szed elő. Mondom
nektek: minden fölöslegesen kimondott szóról számot adnak majd az
emberek az ítélet napján. Szavaid alapján fognak igaznak ítélni, szavaid alapján fognak elmarasztalni.”
(Mt 12, 34-37)
Hogy kinek mi lakik a szívében,
azt szavai híven tükrözik. Beszédünk tartalma, szépsége,
vagy éppen minősíthetetlensége
megmutatja kik vagyunk. „A szív
bőségéből szól a száj!” – mondja
Jézus, s ezzel rávilágít arra, hogy
beszédünk elárul minket.
Az Ószövetség így fogalmaz:
„Amikor szitálnak, fennakad a
szemét, ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. A cserép akkor
lesz kemény, ha forró a kemence,

az ember értékét pedig a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse
szerint becsülik meg a kertet, az
embert szavai alapján ítélik meg.
Ne magasztalj senkit, amíg nem
beszélt, mert ez az ember legjobb
próbája.” (Sir 27, 5-8)
Nagyanyám nem mondott, nem
is tudott csúnyákat mondani,
vagy csúnyán beszélni, mert szép
lelke volt. A széplelkű emberek
szépen beszélnek. Jó volt nagyanyámat hallgatni, mert beszédje

emberségre, türelemre, alázatra,
szelídségre, jóságra, szeretetre
és hitre tanított.
Trágár beszéddel még senki
sem tette jobbá a világot. A trágár beszéd csak arra jó, hogy
megsértse, irritálja a másikat,
– és megmutassa belső világunk
értéktelenségét.
Ha jobbá akarjuk tenni a világot,
és élhetőbbé, boldogabbá akarjuk
tenni az életet, akkor törekedjünk
az igazi értékek megvalósítására:
a szelídségre, az alázatra, a türelemre, a jóságra, és legfőképpen
az értelmes, okos és önfeláldozó
szeretetre. S akkor szavaink is ezt
fogják tükrözni.
Ne feledjük Jézus figyelmezte-

tését: „A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember
pedig a rosszból rosszat hoz elő.
Hisz a szív bőségéből szól a száj!”
(Lk 6, 45)
Rónaszéki Gábor
plébános
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Lássunk másképp!
Kettős ünnepe volt Bencsik László fotósnak február 28-án, a Móra Ferenc
Művelődési Központban. Ezen a napon
volt 30. születésnapja, és az első önálló
tárlatának megnyitója. Az eseményen a
Móra Ferenc Gimnázium Mozgásszínháza
adott műsort, majd az intézmény vezetője, Kovács-Csonka Szilvia
ajánlotta a március 18-áig
kiállított alkotásokat az érdeklődők figyelmébe.

A megrendezett képek, portrék kevésbé kedvesek a szívének, mint az elkapott pillanatok.
Fotózási technikáját autodidakta módon fejleszti. Ahogy ő fogalmaz: „megy a saját feje
után”. Nincs mestere, példaképe, de azért jólesik számára, ha elismerést, biztató szavakat
hall fotós kollégáitól.

A bemutatott fotók alkotója nagyon szűkszavúan nyilatkozott
magáról. Azt azért elárulta,
hogy a fotózást egyszerű kisgéppel kezdte 2016 körül, de
azóta minden szabadidejét erre
szánja. A kiállítás anyagát két
év terméséből, mintegy 2000
képből válogatta össze. Mindent
lencsevégre kap, ami megragadja a fantáziáját, legyen az egy elejtett virág, építészeti újdonság,
ódon épület, vagy utcarészlet.

A Lakitelek Népfőiskola hírei

Megyei hungarikum vetélkedő
a népfőiskolán
Február 25-én és 26-án rendezték
meg a Bács-Kiskun megyei hungarikum vetélkedőt a Lakitelek Népfőiskolán. Általános- és középiskolás
kategóriákba összesen 27 csapat
jelentkezett. Az első fordulóban a
megyei nemzeti értékekhez kapcsolódó kvízkérdésekre kellett válaszolni
a versenyzőknek, illetve egy olyan,
Bács-Kiskun megyében található,
vagy megyei kötődésű értékre kellett
javaslatot tenni, amelynek helye lenne
egy adott település értéktárában.
A döntőbe 5-5 csapat jutott be,
akik értékes díjakban részesültek,
illetve a kategóriagyőztesek képviselhetik Bács-Kiskun megyét az országos döntőben.
A jó hangulatú, sok érdekes feladatot felvonultató döntő mellett,
megyei értéktárban lévő személyek
is emelték a kétnapos rendezvény
fényét. Az eseményen fellépett Gergely Ramóna, Szelesné Kása Ilona,

Szécsiné Rédei Éva, Dugár János,
valamint a Lezsák Sándorné Sütő
Gabriella által vezetett Kösöntyű
Néptánccsoport.
Az általános iskolások versenyét
a Verebek2 nevet viselő soltszentimrei csapat, míg a középiskolások
versenyét a Csólyosi tomorisok elnevezésű csólyospálosi alakulat nyerte.
A díjakat Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke
adta át a nyerteseknek.

Teljessé vált az értékfeltáró
kollégiumokat bemutató sorozat
Megjelent a Lakitelek Népfőiskola Kárpát-medencei értékfeltáró kutatásait
összegző CD- és DVD-ROM-sorozat.
Az Antológia Kiadó által publikált
anyag a népfőiskolán 2015 óta folyó
terepmunka digitális adathordozókon
való rögzítése, amely így a nagyközönség számára is elérhetővé válik.
A Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke főszervezésével megvalósuló

Lakossági
fórumot tart
dr. Réczi László
Lakossági
fórumot tart dr.
Réczi
László,
az 1. számú
választókörzet
önkormányzati
képviselője, a
jogi
bizottság
elnöke március
14-én, csütörtökön 17 órakor
a Platán Utcai
Általános Iskola
ebédlőjében. A
fórum
vendége lesz Csányi József polgármester és dr.
Faragó Zsolt jegyző. Téma: tájékoztatás az
idei fejlesztésekről, valamint az esetlegesen
felmerülő problémákkal kapcsolatos kérdések felvetése, megválaszolása.

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

színről forgatott kisfilm
DVD-ROM-on
megtekinthető verziójából
áll. A díszdobozos kiadás
a Drávaszög
és Szlavónia, a Muravidék, a Zenta,
a Hegyköz, a Moldva, a Nyugat-Bácska, az Őrvidék, a Komárom, a Garam
mente, a Torockó-Aranyosszék, a Kunsági, a Gyimes, a Kisvárda, a Vasvár,
a Gyergyó, az Alsó- és Felső-Bodrogköz, valamint a Kárpátalja Kollégiumok
gyűjtését, illetve munkáját összesíti.

A TERMÁLFÜRDŐ ÉS AZ
USZODA TÉLI NYITVATARTÁSA
Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek:
15.00 – 22.00 óráig
Szombat-Vasárnap:
10.00 – 22.00 óráig
kutatásban a hazai és a határon túli
kollégiumok célkitűzése az volt, hogy
számba vegyék a Kárpát-medence értékeit és értékőrzőit.
A természeti, kulturális és tárgyi
értékek, népszokások, hagyományok
gyűjtésében és feltárásában a kutatók mellett minden alkalommal helyi
adatközlők is részt vettek. A tizennyolc
részes sorozat mindegyik darabja kétlemezes: az adott értékfeltáró kollégium munkáját összegző könyv digitális
változatát és borítóját tartalmazó CDből, illetve a terepmunkáról és a hely-

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2019. március 8.

7

A kommunizmus áldozataira emlékeztek
A kommunista diktatúrák áldozataira Kiskunfélegyházán a
vasútállomás előtti Návay-emlékműnél emlékeztek február
22-én. A koszorúk és mécsesek elhelyezése előtt az emlékezőket Balla László alpolgármester köszöntötte, majd
Tasi Judit, a kiskunfélegyházi
közgazdasági szakgimnázium
igazgatója mondott ünnepi
beszédet.
– Mintegy húsz éve annak, hogy
február 25-én a kommunizmus
áldozataira emlékezünk. Azokra
a honfitársainkra, akiket a kommunista rendszer koholt vádak
alapján a halálba küldött, akik
kényszermunkatáborokban vagy
kegyetlen kivégzés által vesztették életüket, akiket a rezsim
testileg és lelkileg meghurcolt és
megnyomorított. Akiknek sikerült
életben maradniuk, még ma is itt
élhetnek közöttünk, emlékeikben
őrzik a borzalmakat és szörnyűségeket, emlékeztetnek bennünket arra, hogy igenis megtörtént
a megtörténhetetlen, amikor a
zsarnokság, a diktatúra győzött
az igazság és szabadság felett –

kezdte köszöntőjét Balla László.
– Nem véletlen, hogy mi félegyháziak minden évben itt, a Návay-emlékmű előtt hajtunk fejet
az áldozatok előtt, amely szimbolikus jelentéssel bír. 1919. április
29-én, a proletárdiktatúra idején
itt a félegyházi pályaudvaron gyilkolták meg ritka kegyetlenséggel
Návay Lajos liberális politikust,
országgyűlési képviselőt, Eötvös
József unokáját. A tiszteletére

emelt emlékművet 1945-ben brutálisan szétrombolták, és csak
2014-ben, a gyilkosságok 95. évfordulóján sikerült újra felállítani.
Mi, akik ma eljöttünk ide emlékezni, soha nem feledhetjük, hogy
a magunk módján mindannyian
felelősséggel tartozunk azért,
hogy hasonló borzalmak soha ne
történhessenek meg újra a történelemben – zárta gondolatait az
alpolgármester.

Tasi Judit ünnepi beszédében
így fogalmazott: – Azért állunk
itt a Návay-emlékmű előtt, hogy
a kommunizmus áldozatai előtt
tisztelegjünk. 30 évvel vagyunk
túl a rendszerváltáson, gyorsan
távolodunk el ettől a kortól. A
mai Magyarország lakosainak
fele még meg sem született,
vagy gyermek volt a rendszerváltás előtt. Fontos, hogy képesek
legyünk higgadtan és felelősen
nézni a korszak hibáira, felelőtlen döntéseire, súlyos tévedéseire és embertelen bűneire is.
Csak így kerülhetjük el azt, hogy
mértéktartás helyett a „kádári
cukorvilágra”, vagy éppen csak
a kínra, a táborra, a félelemre
emlékezzünk. Egyik sem helyes.
A részrehajlás tévedéshez, a tévedés szembenálláshoz, a szembenállás gyűlölethez vezet.
A történelem legnagyobb tragédiája, hogy újra és újra elkövetjük ezeket a hibákat, bűnöket.
Ez a megemlékezés erősítse meg
bennünk azt a gondolatot, hogy
soha nem követjük el újra azt az
ostobaságot, amit kommunizmusnak hívnak – fejtette ki ünnepi köszöntőjében Tasi Judit.

„Oltalmazó kezeket” tüntettek ki
Egy műsoros esttel egybekötött ünnepségen adták át az „Oltalmazó kezek-díjat öt kórházi szakdolgozónak a Magyar Ápolók
Napja alkalmából a művelődési központban, február 23-án. Dr.
Dragonné Mátyás Melinda röntgenasszisztensnek, Pomáziné
Fekete Éva diplomás ápolónak, Garai Zsuzsanna, Serfőző Tünde és Szikora Ilona ápolóknak az Egészségért Közalapítvány a
Kórházért kuratóriumának elnöke, dr. Körtvélyessy András adta
át az elismerő oklevelet, illetve az ezzel járó képzőművészeti
alkotást. Félegyháza város vezetése nevében a díjátadó ünnepségen Balla László alpolgármester köszöntötte az egészségügyi dolgozókat, megköszönve lelkiismeretes munkájukat.
– Nekünk egészségügyi dolgozóknak a munkában a legfontosabb
dolog a türelem és egy mosoly. Ez
a kettő még a legnehezebb helyzetben lévő betegeken is segíthet.
Ma öt díjat adunk át, de állíthatom, hogy a szakmai díjat valamennyi dolgozónk kiérdemelné
munkája alapján. Az alapítvány
fontosnak tartja az ápolói, as�szisztensi és egyéb egészségügyi szakma megbecsülését, erkölcsi elismerését. Ugyanakkor
nem titkolt cél egyfajta egészséges versenyszellem kialakítása,
amely jótékony hatását fejtheti

ki a betegellátás színvonalára –
mondta dr. Körtvélyessy András
köszöntőjében.
Balla László megköszönve az
ápolók és valamennyi kórházi dolgozó munkáját kiemelte: – Ez a díj
azért is különösen értékes, mert
a kuratórium a dolgozók véleménye alapján döntött a díjazottak
személyéről. Az ápolási munkát
egy olyan belső motiváció tartja
életben, amit elhivatottságnak hívunk, amelynek köszönhetően a
kevés sikerrel kecsegtető ápolási
osztályokon is találunk mosolygó
segítőket. Kívánom, hogy ez a hi-

vatástudat ne lankadjon egyetlen
kórházi dolgozó lelkében sem, és
jövőre ismét együtt ünnepelhessünk a Magyar Ápolók Napján –
zárta gondolatait.
Az est folyamán fellépett az orgoványi Karakterek Színtársulat

Minden megtörténhet című darabjával. Szereplők voltak: Véghné
Murár Brigitta, Szűts Tamás,
Tóth Klára, Gajdácsi Anikó, Sőreghyné Muladi Ildikó, Subicz
János, Granek Zoltán. A darabot
Gellért Imréné Etelka rendezte.
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A Félegyházi Termál Parkfürdő is csatlakozott a Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdők
Közhasznú Egyesülete és a
Közép-Kelet-Európai
Rekreációs Társaság által szervezett
programsorozathoz. A március
10-ei rendezvény részleteiről
Kelemen József fürdővezetőt
kérdeztük.
– Kiket várnak az eseményre?
– A Mozgás legyen a gyógyszered!
program a felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztését célozza, de a programok között található
a gyermekek részére is foglalkozás,
így az egész családnak élményt
nyújtó fürdőnapot hoztunk létre.
– Milyen programmal készülnek?
– A projekt keretében együttműködő szakemberek hasznos életviteli tanácsokkal, az egészség megőrzését szolgáló mozgásformákkal,
a testi és szellemi felüdülés lehetőségeivel ismertetik meg a résztvevőket. Március 10-én, vasárnap 13 és
16 óra között várjuk az érdeklődőket a Félegyházi Termál Parkfürdőben. A rendezvény ideje alatt félárú
belépőjeggyel látogatható a fürdő,
és ezzel bárki kipróbálhatja a víz

Egészségfejlesztő nap
A FÉLEGYHÁZI TERMÁL PARKFÜRDŐBEN

alatti tornát, a víz alatti nordic walkingot, a víz alatti kerékpározást,
részt vehet a vizes sportvetélkedőn, vagy akár a szaunaszeánszon.
Eközben az előtérben térítésmentesen igénybe vehető foglalkozások

Nem első bálozók
Tizennyolcadik bálját rendezte
meg a Kiskunsági Horgász Egyesület, február 16-án. A legnagyobb létszámú félegyházi sport
és szabadidő egyesület tagjai jó
hangulatban búcsúztatták a telet. Természetesen volt minden,
ami egy szokásos bál kelléke
ilyenkor: zene, tánc és tombola a
támogatóktól.
Főnyereményként két darab,
egyéves területi engedély is gazdára talált. De még ennél is nagyobb örömre adott okot, hogy
aznap a Dél-Afrikai Köztársaságban megrendezett IV. Horgász Világjátékokon a magyar csapat az
éremtáblázat élén végzett.

2019. március 8.

A horgászhölgyek a finomszerelékes versenyben lettek csapatban világbajnokok, míg a férfiak
a X. Feeder Horgász Világbajnokságon aranyozták be a napjukat,
szintén csapatban. Ezeken az
eseményeken keresztül is látszik,
hogy nem csak szabadidős tevékenységként tekinthetünk a horgászatra hazánkban, hanem igen
nagy sportértéke is van.
A Kiskunsági Horgász Egyesület és az ország pecás társadalmát az idéntől bevezetett plasztik
alapú Horgász Kártya kiosztása
és használata foglalkoztatja leginkább, és várnak, hogy mielőbb
pecázhassanak.

lesznek, így például táplálkozási
tanácsadás, fül-orr-gégészeti szűrővizsgálat, életviteli klub. A strand
füves részén pedig íjászbemutatóval
várjuk a látogatókat.
– Mit szeretnének elérni az
egészségfejlesztő nappal?
– A változatos programokkal
szeretnénk bemutatni, hogy a fürdő
mennyi egészséges mozgási lehetőséget kínál. Közismert, hogy a vízben végzett mozgás egészségesebb
bármely, a szárazföldön végzett tevékenységnél, hiszen a víz felhajtó
ereje csökkenti a testre ható nehézségi erőt és így a mozgás könnyebb,
az ízületeket kevésbé terheli, viszont
– és ez a legfontosabb – a víz ellenállása nagyobb munkára készteti az
izomzatot. Nemcsak fürdővezetőként, hanem egészségfejlesztő és
rekreációszervező szakemberként

is célom, hogy a rendezvénnyel bemutassuk a félegyházi közönségnek,
hogy az úszás és a vízi sportok minden korosztály számára a legideálisabb mozgásformát jelentik és más
sportok kiegészítője lehet. Hogy egy
példát említsek, a testépítők számára heti két-három alkalommal végzett 20-30 perces úszás és 15-20
perces termálvizes áztatás az izomzat gyorsabb regenerálódását, ezáltal nagyobb izomtömeget eredményez. Szerencsések a félegyháziak,
hogy ilyen tiszta és sok kikapcsolódási lehetőséget nyújtó strandfürdőjük van, mint a Félegyházi Termál
Parkfürdő. Éljenek vele!
A program ideje alatt féláron
megváltott jegyekkel a fürdőző zárásig tartózkodhat a létesítményben. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.
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Hatodik alkalommal rendezték meg március 2-án Kiskunfélegyházán, a jótékonysági
Vőfély – Zenész Találkozót. A
város egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért rendezvényén
a mintegy hétszáz vendég szórakoztatásáról három zenekar
és tizennyolc vőfély gondoskodott. A bált szervező Sarlós
Boldogasszony Főplébánia az
idei bevételből a közösségi
ház tetőfelújítási munkálatait
kívánja finanszírozni.
A vőfélyek Kiss Zoltán szervezővel az élen, zenés kísérettel érkeztek meg a Constantinum sportcsarnokába, majd egymás mellett
felsorakozva, rímes versekkel mutatkoztak be. Számukat két ifjú bojtár is gyarapította, akik a családi
hagyományt folytatva léptek be a
vőfélyek sorába.
A talpalávalót szolgáltató zenekarok között idén Félegyházát a
négytagú Lavina Együttes képviselte. A közelmúltban alakult, de
nem kezdő zenészekből álló csapat
elsősorban a lakodalmi mulatós és
retró zene képviselője, s bálakon,
családi eseményeken, esküvőkön
lépnek fel. Kristóf Sándor zenekarvezetőtől megtudtuk, hogy az
együttes a jelenlegi felállásban tavaly nyáron alakult. Ifjú billentyűsük, Rokolya László az ének és a
szintetizátor mellett tangóharmonikán is játszik, mellette Bodnár
Ferenc és Nagy Zoltán fúvós
hangszereket, ő maga pedig a bas�szusgitárt és a dobot szólaltatja
meg. Mindez a régi hagyományoknak megfelelően lehetővé teszi az
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Vőfélytalálkozó Félegyházán

élőzenei kíséretet is, hiszen a 70-es
években sem volt még hangosítás a
lakodalmakon, a zenészek akusztikus hangszereken játszottak – emlékezett vissza a fiatalon zenésszé
vált zenekarvezető a kezdetekre.
Kristóf Sándor még ebben az időben, kisiskolásként kezdett érdeklődést mutatni a zene iránt.
– Kazettáról kiírtam a dalok
szövegét, vettem egy olcsó dob-

felszerelést, és a zene ütemére
próbáltam játszani. Később pedig az idősebb zenészektől, mint
Csányi József és Hevér Laci
bácsi tanultam meg a műfajt,
majd amikor bejöttek a szintetizátorok – amiben már dob is
van –, elkezdtem basszusgitározni – mesélt Kristóf Sándor,
a pályafutását is meghatározó
időszakról.

– 1980-ban, 17 éves koromban
kezdtem el zenekarban, egy harmonikás és egy szaxofonos mellett
játszani. Később meghívást kaptunk egy majálisra, ahová szégyelltem elvinni az én ócska kis dobjaimat, ezért Kecskeméten, az Alföld
Áruházban vettem egy vadonatúj
felszerelést. Innen indult komolyabban a zenélés.
A katonaság után, 1985-ben
Fődi Lászlóval, Flóring Józseffel, Vakulya Istvánnal és
Boldog Jánossal zenéltem tovább, s tizenöt éven keresztül az
egész országot bejártuk. Akkor
még jóval több esküvő volt, de
miután jelentősen megcsappant
a lagzik száma, ezzel a csapattal
megszakadt a közös zenélés –
mondta el Sándor, aki a hétköznapi
életben kistermelőként dolgozik, s
a félegyházi piacról sokak számára lehet ismert a saját maga által
megtermelt zöldséggel, s az általa
feldolgozott húsáruval.
A piacozás mellett a Lavina
Együttes megalakulásáig beugrósként vállalt fellépéseket, s
mellette néhány zenész ismerősével a helyi szüreti felvonulásokra
is eljárt játszani. Az idei vőfélytalálkozó azonban remek lehetőség
volt számukra, hogy a nagyközönség előtt bemutatkozhassanak,
ahol azt is sikerült bebizonyítaniuk, hogy nagyon jó hangulatot
tudnak teremteni.
K. G.
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Félegyházáról indultak: dr. Fülöp Ferenc
Dr. Fülöp Ferenc volt a vendége a Félegyházáról indultak beszélgetéssorozatnak február 28-án, a városi könyvtárban. Az
akadémikussal, egyetemi tanárral dr. Tarjányi József beszélgetett életútjáról, tanulmányiról és tudományos munkásságáról.
Dr. Fülöp Ferenc a közönségtalálkozón félegyházi kötődéséről
így nyilatkozott: – Nekem az életutam alakulásában nagyon fontos szerepe volt ennek a városnak. A Petőfi Sándor Gimnáziumi tanulmányaim meghatároztak minden továbbit. Éppen ezért
mindig nagyon nagy szeretettel gondolok a városra. Most is, a
beszélgetés előtt tettünk egy kört az utcákon és hihetetlenül
sok, kedves emlék idéződött fel.
Dr. Fülöp Ferenc 1952-ben született Szankon. Kiskunfélegyházán,
a Petőfi Sándor Gimnáziumban,
biológia-kémia tagozaton érettségizett 1970-ben. Pályaválasztáskor még csak a kémiai kísérletezés érdekelte, aztán az új anyagok
előállításának lehetősége ragadta
meg a József Attila Tudományegyetem harmadéves vegyész
hallgatójának figyelmét. Egyetemi
tanulmányainak befejezése után
(1975) az egyetemi doktori címet
1978-ban, a kémiai tudomány
kandidátusit 1983-ban, az akadémiai doktorit 1990-ben szerezte
meg. 1975-1980 között a CHINOIN
doktorandusza. Az SZTE Gyógyszerkémiai Intézetében végigjárta
az egyetemi ranglétrát: 1991-től
Február 23-án, a hónap egyik leghidegebb napján döntöttek úgy
a félegyháziak, hogy üzennek a
télnek: csendesedjen és adja át
helyét a tavaszi rügyfakadásnak.
Kívánságukat a vasútállomástól
induló maskarás menettel erősítették meg. A télűző felvonulás
a Langaléta Garabonciások és a
Padkaporos Táncegyüttes felvezetésével vonult a Petőfi térre, ahol a
télboszorkát, és a bánatcédulákat
is máglyára vetették, hogy – a hagyományoknak megfelelően – elűzzék a halált, a rosszat és a hideget. A télűzőket farsangi fánkkal,
teával és forralt borral is kínálták,
a Genesis Tűzzsonglőr csoport bemutatója után pedig a művelődési
központba táncházra invitálták a
gyerekeket és felnőtteket, ahol a
Ménkű banda húzta a talpalávalót,
a táncrendet pedig a Padkaporos
táncosai igazgatták.

egyetemi tanár. 1996-1997-ben a
Gyógyszeranalitikai Intézet megbízott vezetője, 1998-tól az SZTE
Gyógyszerkémiai Intézet vezetője.
2006-tól a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.
Eddig 340 eredeti, idegen nyelvű
tudományos közlemény, 16 összefoglaló, és 79 magyar nyelvű közlemény szerzője, 15 szabadalom
társfeltalálója. Nemzetközi konferenciákon 130, hazai konferenciákon 150 előadás szerzője vagy
társszerzője, plenáris előadó 11
konferencián, külföldi egyetemeken 30 alkalommal volt meghívott
előadó. 1986-1995 között a Finn
Tudományos Akadémia ösztöndíjával összesen 9 alkalommal tett
1-6 hónapos tanulmányutat a Turkui Egyetem Kémiai Tanszékén.
1994-ben EU ösztöndíjjal 3 hónapos tanulmányúton volt a Bonni
Egyetem Szerves és Biokémiai
Intézetében, 1997-ben 2 hónapot
töltött Skóciában (School of Chemistry, University of St. Andrews).
Oktató, kutató munkájáért kapott
elismerései: 1997-2000 Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1998,
1999, 2000, 2003 az Év legjobb
oktatója hallgatói díj, 2002 Charles

Simonyi díj, Gábor Dénes díj, 2004:
Ipolyi Arnold Díj, 2005 Than Károly Díj, Akadémiai Szabadalmi
Nívódíj, 2006 Bruckner Győző-díj.
2007-ben az MTA tagjai sorába
választották.
Zsivótzky Gyula halála után,
2008-2013 között ő volt a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Alma
Mater Társaság kuratóriumának
elnöke. A Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja, Szank
község díszpolgára. Szabadidejében szívesen kirándul, gombát és
kagylókat gyűjt, főzni is szeret, de
legfőbb szenvedélye: a laborbeli
munka.
Amire igazán büszke, hogy a tanítványai közül hárman tanszékvezetők lettek, négy professzor,
öt nagydoktor. S ezek a számok,
remélhetőleg tovább növekednek.
Közülük a többség a Szegedi Tudományegyetemen dolgozik, de
budapesti felsőoktatási intézmény
tanszékvezetői székén is ül tanítványa. Az SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Tanszéken, amelyet mintegy két évtizeden át irányított, a
vezetői pozícióban utóda az egyik
tanítványa, s szinte minden laborvezető a hallgatója volt.

Lángolj kisze, vidd a telet!

Együttműködés a családok és a kulturális értékek védelme érdekében
A családokat erősítő kulturális értékek megőrzése és közvetítése céljából kötött megállapodást
február 21-én a Nagycsaládosok Országos Egye-

sülete, a Népfőiskola Alapítvány és a Nemzeti
Művelődési Intézet: a dokumentumot Lezsák
Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek

Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke,
Kardosné Gyurkó Katalin NOE-elnök és Závogyán Magdolna, az NMI ügyvezetője írta alá.
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Bibó Istvánra emlékeztek
A kommunizmus áldozatai emléknapjához kötődően mutatták be a városi könyvtárban
Bibó István életútját, erkölcsi
szemléletét, tudományos és
politikai pályafutását. A vándorkiállítást február 22-én nyitották meg. A tárlatot és Bibó
életművét Hajagos Csaba, a
kecskeméti Katona József Múzeum történész-muzeológusa
ismertette.
Bibó István (1911–1979) egy valódi demokrata volt a huszadik
századi Magyarországon, harmadik utas, baloldali, szociálisan
érzékeny. A Nemzeti Parasztpárt
politikusaként 1956-ban néhány
napig államminiszteri tisztet is
betöltött. Utóbbi miatt indítottak ellene 1957–58-ban eljárást,
amely végén életfogytiglani bör-

tönre ítélte a hatalom, ahonnan
csak az 1963-as nagy amnesztiával szabadulhatott.

Sohasem tartotta magát sem
hősnek, sem különleges embernek. Ő és a történelem egy olyan

pillanatban találkoztak, amikor
úgy érezte, hogy neki ki kell állni
egy ügy mellett. Mindaz, ami ezután következett, azt pedig emelt
fővel csinálta végig.
Élete végéig sem volt megkeseredett és bánatos vagy szomorú amiatt, ami történt, hanem
úgy érezte, hogy neki ez volt a
kötelessége, amit akkor tennie
kellett.
A Kádár-rendszerrel szemben
csöndes és határozott távolságot
tartott, feddhetetlen erkölcsössége és tudományos teljesítménye
által az ellenzéki értelmiség példaképévé vált.
Életműve politikai gondolkodóként, politikusként, közéleti szereplőként valóban egyedülálló a
huszadik századi magyar eszmeés politikatörténetben – derült ki
a tárlat megnyitóján.

Alaszka csodái
Az NKA támogatásának köszönhetően a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban idén is folytatódik a népszerű Földrajzi Szabadegyetem sorozat. A február 21-ei nyitóelőadáson dr. Karancsi Zoltán
tanszékvezető egyetemi docens egy távoli, fagyos világot, Alaszkát
mutatta be sok-sok érdekes történettel és látványos felvételekkel.
Az előadót Bense Zoltán, a sorozat ötletgazdája és gondozója
mutatta be a hallgatóságnak.
Alaszka területe több mint 1,7 millió négyzetkilométer. A hatalmas országban viszont a népességszám csak a háromszázezret
közelíti, akik főleg a déli peremeken élnek. Az állam többi területe
szinte érintetlen, valódi vadon. Hazánktól távol van, megközelítése
repülővel – átszállásokkal – egynapos út, de aki megteheti, és
ellátogat oda, megismételhetetlen, pótolhatatlan élményben lesz
része – mondta dr. Karancsi Zoltán bevezetőként, majd tapasztalatait, képeit osztotta meg közönségével a vadregényes tájról.

Wass Albertet olvastak
Kiskunfélegyházán 2010-ben indult el Gulyás László kezdeményezésére a Wass Albert felolvasómaraton a városi könyvtárban,
amely első alkalommal 25 órás volt. Idén február 22-én, irodalmi
esten emlékeztek meg az íróról, költőről.
A rendezvényen Fekete Zoltán
gimnáziumi tanár és tanítványai,
Péter László, Farkas Bori, Nemes Nagy Adél, Németh Donát
„Otthon” címmel Wass Albert
megzenésített verseiből ös�szeállított műsort mutatták be.
Tóth Istvánné Anikó és Nemes Nagyné Meizl Tünde egyegy részletet olvastak fel az író
műveiből, Kiss Ákos Jenő az
Üzenet haza című verset mondta el. Az irodalmi estet követően
a könyvtár udvarában Tamási

Áron emléktábláját avatták fel.
A leleplezésekor dr. Tarjányi
József, a tábla elhelyezésének
kezdeményezője és a kivitelező Bozóki István szóltak az író
munkásságáról.
Február 23-án is folytatódott
a Wass Albert felolvasómaraton a Szakmaközi Művelődési
Központban, a Huszka József
Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Ezúttal a költő, író
megzenésített verseinek felolvasása, katonanóták, népdaléne-

kek, citeraelőadás, a Csongrádi
Versmondók Köre összeállítása
és a Szent Benedek Kiskunfél
egyházi PG Tagintézménye diák-

jainak felolvasója szerepelt műsoron. A program Wass Albert
szobrának megkoszorúzásával
ért véget.
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A parasport nem para

Gasztroangyal a Mezgében
A népszerű televíziós sorozat
stábja a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakképző Iskolában forgatott
február 20-án. A stáb ellátogatott
az iskola húsüzemi tanüzemébe,
mintaboltjába, a tangazdaságot
is végigjárták, ahol a közösen
főzött ételek alapanyagai készültek. Borbás Marcsi a sorozat
szerkesztője és házigazdája és
Rózsa Pál igazgató – egy családi
recept alapján – egyedi ízvilágú
húsos káposztát főztek. A részletek a Gasztroangyal március
harmincadikai adásában lesznek
láthatóak a Duna Televízión.
Hogy miért tartották fontosnak, hogy Félegyházára látogasson a stáb, arról így nyilatkozott
Borbás Marcsi: – A Kiskunfél
egyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és

Szakiskola egy olyan mintaértékű
oktatási intézmény, ami a mi elveinkkel maximálisan megegyezik: a termőföldtől egészen az
asztalig végigkísérhetjük az alapanyagok útját. Ráadásul a diákok
mindenféle szakmai és tanulmányi versenyeken szépen szerepelnek, emellett nyitottak és nagyon
dolgosak is, amit olyan jó látni a
mai világban, hiszen szeretnénk,
ha a felnövekvő generáció minden tagja hasonló gondolkodásmódú lenne.
A március 30-án adásba kerülő epizódban az iskola, valamint
gyakorlati helyek és az ott folyó
munkák megismerése mellett ötféle bográcsos étel (emu, mangalica, magyar szürke, bivaly, rackabirka) elkészítésének fortélyait is
megismerhetik a nézők az iskola
diákjai és tanárai jóvoltából.

Parasportnapot tartottak a kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma tornatermében, február 22-én. A Magyar Parasport Napján az
ország több intézményében speciális sporttevékenységeket próbálhattak ki a diákok. A rendezvény célja az volt, hogy a diákok
lássák: a mozgásukban, vagy értelmükben korlátozottak épp oly
teljes értékű tagjai a társadalomnak, mint bárki más. Az érzékenyítő testnevelésórákon a gyerekek kipróbálhatták többek között
az ülő röplabdát és bekötött szemmel vettek részt a sorjátékon.
Az iskola testnevelője, Nikolicsné
Szabó Erika lapunknak elmondta,
hogy a Közgé második alkalommal
csatlakozott az országos felhíváshoz, amelynek célja az volt, hogy
minél tágabb látókörrel rendelkezzenek a fiatalok, a korlátozottak életével és sportjaikkal kapcsolatosan.
A rendezvényt megelőző napokban
a tanórákon az osztályfőnökök beszélgettek a diákokkal, a mozgáskorlátozott és értelmileg korlátozott
emberekről, az életükről.
Az iskola diákjai közül Gujka
Kármen, országos, illetve Euró-

pa-bajnok thai bokszoló arról számolt be, hogy korlátozott viszonyok
között mennyire megnehezítette a
helyzetét a behatároltság, és még
erősebb koncentrációra volt szükség, mint átlagos körülmények
között.
Kiss Bernadett, aki hagyományőrző lovassportot űz, arról
beszélt, hogy a ló és lovasa között
is ugyanaz az egymásrautaltság
érvényesül, mint a parasportban.
Szerinte a rendezvény rámutatott:
Fogyatékosnak lenni, nem jelenti
azt: vesztesnek lenni.
V. B.

Hajszobrászok versenye a Kossuthban
Miskolctól Bajáig, az ország
minden részéről érkeztek fodrásztanulók Félegyházára február 24-én, a KSZC Kossuth
Lajos Szakképző Iskolában
megrendezett országos versenyre. A fiatal mesterjelöltek hatalmas lelkesedéssel,
gazdag fantáziával, és sok új
technika alkalmazásával formázták a látványosnál látványosabb frizurákat.
A házigazda intézmény vezetője,
Ágoston Tibor elmondta, hogy
iskolájuk korábban 17 évig adott
otthont a fodrászversenyeknek,
majd pár év szünet után az elmúlt évtől kezdődően ismét itt
próbálhatják ki tehetségüket a leendő fodrászok. A Kossuth szakképző nagyon fontosnak tartja
a szakmai versenyeket, hiszen a

gyerekek egy ilyen megmérettetésen sok új technikával, ismerettel
gyarapodnak, ami nagyban segíti
további fejlődésüket.
Nagyné Patkó Anikó szakmai tanár, a verseny főszervezője
elmondta, hogy a tanulóknak itt
nem a hagyományos technikákat
kell alkalmazniuk, hanem szabadon elengedhetik fantáziájukat és
megmutathatják tehetségüket.
A versenyfeladatok közé tartozott a szalontechnika három
alapműveletének
bemutatása
babafejen hagyományos technikával, de nem a hagyományos
módszerekkel, a modern klasszikus férfi hajvágás színes hajjal, a
kreatív hajépítő stílus, a hajfonás
és a menyasszonyi haj.
A részletes eredmények elolvashatók a www. felegyhazikozlony.hu oldalon.
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Disznótor az aszfalton

Március 2-án rendezte meg hagyományos disznótorát a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium. A tavalyi első rendezvény után idén még tágasabb
környezetben, és még több érdeklődő számára tudtak a szervezők tartalmas programot nyújtani.
Egy mangalicasertés feldolgozását
követhették nyomon a második

Mezgés népi disznótorra érkezők
a könyvtár mögötti parkolóban. A

program sok érdeklődőt csalogatott ki, amely a kedvezőbb helyszínnek, és a kellemes időjárásnak
is köszönhető volt. A rendezvény
Kiss-Fekete Bence főszervező
vezetésével családbarát időpontban, reggel nyolc órakor kezdődött
az iskola tanvágóján már leszúrt
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hízó megperzselésével. A hentestanulók Dénes Zoltán tanüzemvezető irányítása alatt a megtisztított
sertést gyakorlott mozdulatokkal
szedték szét.
Közben a helyszínen sorra készültek az ilyenkor szokásos,
mégis sokak számára már elfeledett disznótoros étkek. A reggeli
ről Bojtor Tibor vezetésével az
Amatőr Királyi Szakácsok gondoskodtak. Ők hagymás vérrel,
sült májjal, pecsenyével, később
hurkával, s a helyben elkészült sült
kolbásszal vendégelték meg a hagyományos ízek kedvelőit.
A rendezvény tavalyi elindításában döntő szerepet vállaló Kollár
László és csapata idén is töltött
káposztát főzött, míg mellette, a
mezőgazdasági iskola pedagógusai
orjalevest készítettek. Dr Ónodi
Izabella erdélyi ízeket hozott magával, Bense Zoltánnal közösen
disznótoros agyas levest és sertéspörköltet kínáltak puliszkával.
Rózsa Pál intézményvezető a
rendezvény céljáról elmondta,
hogy a disznóvágás hagyományának ápolása mellett a kiveszőben
lévő húsipari szakmát is szeretnék
népszerűsíteni. A helyszínre is kitelepült mintaboltjukban a tangazdaságban felnevelt, s az iskola által feldolgozott termékeket is meg
lehetett vásárolni. A rendezvény
ideje alatt fellépők is szórakoztatták a közönséget.

Országos PG-s siker
Ismételten remekeltek a PG diákjai. Február 23-án rendezték
meg a Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjét
Budapesten. A körzeti válogató
megnyerését követően az országos versenyen is kiemelkedő
eredményt értek el a 9. évfo-

Ünnepi koncert
a zeneiskolában
A városi zeneiskola egykori növendékei adtak koncertet március
2-án, szombaton az intézmény
fennállásának 50. évfordulója alkalmából. A hangversenynek a
Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
díszterme adott otthont. Fellépett:

Vereb Katalin oboán, Hegyesi Judit hegedűn, Földi Jácint
trombitán, Keserű Péter és Palatinus Ferenc kürtön, Palotás
Gábor ütőhangszereken és Szűcs
Zoltán klarinéton. Zongorán közreműködött Sejben Ilona, Pusker
Imre és Révész László.

lyamos diákok szakgimnáziumi
kategóriában. A Prefixumok nevet viselő csapat országos II.
helyen végzett. A csapat tagjai:
Brimo Milad, Koncz Gábor,
Kürti Gergő, Varga Bertalan.
Felkészítő pedagógusuk Huszka Tamás.
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Nem kell belvízre Leleplezték a falopást
számítani

Jelenleg nincs belvízveszély térségünkben, sőt kifejezetten száraz, csapadékhiányos időjárás a jellemző, amely az őszi vetéseken és a talajművelésen is érezteti hatását.
Mintegy 120-150 milliméter csapadékhiányról számolt be Terjék
László mezőgazdasági egyéni
vállalkozó, amikor a szántóföldi
növénytermesztés helyzetéről kérdeztük. A szakember elmondta,
hogy az őszi vetésű kultúrák nem
tudtak megbokrosodni, a növények
fejlettsége nem megfelelő, s több
helyen olyan kevés repce kelt ki,
hogy nem is érdemes meghagyni.
A jelenleg is fennálló szárazság
pedig a soron következő műtrágyaszórásnak sem kedvez.
– A leggyakrabban használt szilárd műtrágyák megfelelő hasznosulásához bemosó csapadék
szükséges, különben akár negyven százalékuk is kárba vész –
mondta el Terjék László. Ezért a
gazdák gyomfésűvel próbálják a
Félegyháza is részese volt
annak a példaértékű összefogásnak, amelynek keretében
Bács-Kiskun megye és Kecskemét – 6 szervezettel és 25
településsel közösen – belföldi díszvendégként jelent meg
Magyarország legrangosabb
turisztikai
seregszemléjén,
a Hungexpo Vásárközpontban megrendezett Utazás
Kiállításon.
Bács-Kiskun megye standjánál a látogatók megtudhatták például azt,
hogy mitől messze földön híres a
bajai halászlé, a kunszentmiklósi
birkapörkölt, vagy éppen a dunapataji pacalpörkölt. Az érdeklődők
megkóstolhatták például a Kiskunsági Nemzeti Park bivalyhúsból készült szalámiját, a Kiskunmajsáról
érkező füstölt kolbászt, a Bócsatoron készült szalámit, a kiskőrösi
és nemesnádudvari rétest, a la-

talajba juttatni a kiszórt anyagot,
így emellett az apró gyomokat is
eltávolítják.
– A kalászosok esetében a termelők már áttértek az őszi vetésekre, mivel a tavaszi vetés az
utóbbi évek csapadékhiánya miatt
kevésbé biztonságos. A lucerna
és a zab azonban ilyenkor kerül a
talajba, amelyeket április elején a
kapásnövények követnek. A napokban történnek a talajelőkészületek,
a talajkipárolgás csökkentése érdekében több helyen simító talajműveléseket végeznek.
A szakember szerint belvízre
egyelőre nem kell számítani, a jelentősen kiszáradt talajok a nagyobb mennyiségű csapadékot is
elbírják.
K. G.

Tapodi Richárd lovas polgárőr január 27-én, járőrszolgálata közben
figyelt fel arra, hogy a közterületen
valaki fát vág ki. Amikor a fát illegálisan daraboló észrevette, hogy látják őt, sietősen távozott autójával.
A polgárőr feljegyezte az autó rendszámát, és azonnal értesítette az
intézkedési jogkörrel bíró, területileg illetékes mezőőrt, Rádi Lászlót. Az adatok alapján a mezőőr
otthonában kereste fel az elkövetőt,

akit – tekintettel az eltulajdonított
fa kis mennyiségére – figyelmeztetésben részesített, és tájékoztatta
arról, ha tovább folytatja az illegális tevékenységet, akkor rendőrségi
eljárást indítanak ellene. Az önkormányzatnak számottevő kára nem
keletkezett, de a példaértékű, hatékony intézkedéssel nagyobb menynyiségű fa lopását akadályozták
meg – tájékoztatta lapunkat Dongó
József önkormányzati képviselő.

Bács-Kiskun boldoggá tesz

josmizsei szamócalekvárt, vagy a
szanki konyakmeggyet.
Bács-Kiskun megye kiemelkedően látogatott standjánál fellebbent a
fátyol a bácsalmási csuhébaba-készítés, a kékfestő termékek, a ti-

szakécskei mézeskalácsok, a tázlári
és kalocsai hímzés, a kiskunhalasi
csipkevarrás kulisszatitkairól is.
A 31 szereplőt Kárpáti Rita
projektmenedzser, a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Turizmus-

fejlesztési és Marketing NKft. munkatársa koordinálta. A példaértékű
összefogás végül bizonyságot adott
arról, hogy Bács-Kiskun megye értékeivel és élményeivel valóban boldoggá tesz!
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ITT A TAVASZ?! – ÉBREDŐ KERTEK, PARKOK

Városban is természetközelben
A városi zöldfelületek a természetet hozzák
testközelbe az épületek, burkolatok közé
szorított emberek, a mi életünkben. Ma már
bizonyított tény, hogy jó közérzetünkhöz elengedhetetlen a környező teremtett világ ritmikusan változó jelenléte. Ez a világon való létünk megélt otthonosságának fontos
része. A természetben, pedig, mint tudjuk: rend van! A parkokban és kertekben is fontos megtapasztalnunk a természetet
őrző, rendet fenntartó gondoskodást.
Az idén már januárban virágzott
a fehér hóvirág, februárban a sárga téli jázmin, és most márciusra
már kidugták kék fejüket a törpe
nőszirmok. A téli szárazság és
az erősen tűző tavaszi napsütés
nyomán úgy tűnik eléggé korán –
március első hetében – el kell kezdenünk a parkok egyes részeinek
öntözését. Kissé még mi is bátortalanul nyitjuk meg a téliesített
öntözővezetékeket – de láthatóan:
muszáj.
A téli lomb, a megkopott fűcsomók, elszáradt virágmaradványok, frissen kibújt gazok eltávolításával már megkezdődött
a felkészülés a nyárra. Jó a parkokban, éledező növényekben,
a napfény által kicsalt, ide-oda
nyüzsgő emberekben látni, és

a hangos madárcsicsergésben
egyszerre hallani is a természet
harmóniáját. A megpezsdült lüktető élet egyszerre megmosolyogni valóan komoly és humorosan
reménykedő.
Ezt a hangulatot talán Romhányi József néhány vicces-komoly
verssora jellemzi nagyon aranyosan és találóan:
Tavaszt zengnek a madárkák.
Soha kedvesebb dalárdát!
Ám az egyik némán kushad.
Csak nem készül kritikusnak...
A szinte zajjal-robajjal éledő
természetben természetellenes
a csendes szótlanság. Késztetést
érzünk megosztani magunkat
egymással.
Mi is szeretnénk megosztani olvasóinkkal mindazt, amit

a városközpontban most már
lépten-nyomon megtapasztalható parképítési munkák nyomán
várunk. A tervezők által megálmodott természetes kertstílus
nagyon meghatározó lesz a városközpont képében. Alig-alig
ismerjük, Magyarországon kevés
tapasztalatunk van az ilyen kertek
építéséről és fenntartásáról is. Hű
tükrözői a mostanság mindinkább
előtérbe kerülő környezeti-természeti sokszínűségnek, az úgynevezett biodiverzitásnak.
A kertépítést még ma is sokkal inkább jellemzik – talán mondhatjuk:
meghatározzák – az inkább monokultúrásnak tekinthető kisebb-nagyobb egynemű növényekből telepített növényágyak. Leginkább a
vegyes egyszerűségében színes parasztkert és a nagytáblásan művelt
mezőgazdasági területek összevetésében érzékelhető ez. A kicsinységében a nagy egészre mutató és
a nagyságával lehengerlő, magára
mutató lét különbsége ez.
A zöld városban tervezett természetközeli növénykiültetésekben a díszfüvek, díszhagymák,
őszirózsák, cickafarkok, mály-

va- és szellőrózsák, kasvirágok,
zsályák mellett nagyon sok új, a
parkokban eddig alig használt,
ismeretlen gyönyörű szép virágot
ültetnek ki. Ezeket a növényeket
nem lehet rutinszerűen telepíteni, itt a helyszín legapróbb sajátossága, adottsága – pl. fény-árnyék foltok, domborzati lejtések,
meglévő növényzet… – is nagy
jelentőséggel bír. A kivitelező ezeket a kiültetéseket csak a tervező
jelenlétében és segítségével tudja majd megépíteni. És persze a
fenntartás sem tud megszokott,
betanult rutinból történni. A növények egymásra gyakorolt hatásából, viselkedéséből kell majd
mindig megfogalmazni az aktuális
feladatokat: átültetés, szétültetés,
ritkítás, növénypótlás és csere,
magoncok megtartása vagy eltávolítása… Tudjuk, hogy sokat kell
majd kérdeznünk, próbálkoznunk,
tapasztalatokat
kiértékelnünk,
ismereteket újragondolnunk, új
ismereteket szereznünk és mindebben kitartanunk. A tavasz reménységével ebben bízunk.
Nagy Ágnes
városi főkertész
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Petőfi Sándor:
Nemzeti dal
Március 9., szombat
Véradás a könyvtárban a Vöröskereszt szervezésében.
Hattyúház, 8.30-11.30 óra
Baba-gyermek ruhabörze
Művelődési központ, 8-12 óráig
Ismerős Arcok koncert
Rocktár, 19.30
Március 11., hétfő
„Emléke sír a lanton még…” című ünnepi előadás,
a Szent Benedek iskola Kiskunfélegyházi PG
Tagintézményének ünnepsége, Művelődési központ,
13.30
Március 12., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja.
Hattyúház, 10 óra
Könyvek klubja olvasókör. Téma: Sarkadi Imre:
Kútban című novellája. Vezeti: dr. Szabó Imre
filozófus.
Hattyúház, 16.45
Március 14., csütörtök
Weöres Sándor területi szavalóverseny a
Gyermekbirodalom szervezésében.
Hattyúház, 14 óra
A Csongrádi Versmondók Köre irodalmi estje a XIX.
század költői címmel.
Közreműködnek: Csák László, Pozsár Ferenc, Surján
Attila, Varga Nándor, Varga Zsuzsanna.
Hattyúház, 17 óra
MÜPA HD sorozat: Vasvári Tamás és a Liszt Ferenc
Kamarazenekar. A vetítés ingyenes.
Művelődési központ, 18 óra
Március 15., péntek
Március 15-i városi ünnepség „Talpra magyar”
címmel. Az ünnepi műsoron közreműködik Domonkos
László színművész, Lakatos Dóra énekművész, R.
Kárpáti Péter színművész
Művelődési központ, 17 óra

Az ünnepi műsor után
toborzó és fáklyás
felvonulás a Kossuth
utcán a Padkaporos
Táncegyüttes és a
Constantinum diákjai
kíséretével a polgármesteri hivataltól a Rocktárig.
Közben koszorúzás a Szent Benedek Iskola
Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye előtti
Petőfi-szobornál.
Széljáró Balladás és Török Tilla Folk Experience
koncert a Rocktárban, 20 órakor
Március 19., kedd
Őstermelőket és családi gazdaságokat érintő 2019.
évi adóváltozások.
Előadó: Szabó Gábor, a NAV osztályvezetője.
Hattyúház, 17.15
Március 20., szerda
A XXI. MFG Biennálé a Móra Ferenc Gimnázium
diákjainak képzőművészeti kiállítása.
A megnyitó műsor címe: Kortársak.
A kiállítást megnyitja: Rosta Ferenc alpolgármester.
Művelődési központ, 16 óra
Március 21., csütörtök
A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében
dr. Szilassi Péter egyetemi docens A mediterráneum
ékkövei: Korzika és Szardínia címmel tart előadást.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap.
Bevezetőt mond Bense Zoltán tanár.
Hattyúház, 17 óra
Március 22., péntek
Film Klub: Nem adok kosarat című magyarul beszélő,
amerikai romantikus dráma vetítése. A belépés
díjtalan.
Művelődési központ, 18 óra
Március 23., szombat
A Színe-java klub foglalkozása. Vezeti: Tarjányi Xénia
művésztanár.
Hattyúház, 9-11 óra
Női Kör. Tavaszi, húsvéti dekorációk készítése,
Bejelentkezés: 76/466-843-as számon Gulyás
Rékánál. Részvételi díj. 400 Ft. Művelődési központ,
14-19 óra

KÖNYVTÁRSAROK
Ingyenes képzések
a városi könyvtár szervezésében
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár nyertes
pályázatának köszönhetően áprilisban
újraindítja a tavalyi évben már sikeresen megszervezett, több, kis létszámú
képzését, amelyek az egész életen át
tartó tanuláshoz kínálnak lehetőséget
a hagyományos képző intézményekből
kiszorulóknak.
A Németh Nyelviskola szakkör formájában,
heti rendszerességgel, kezdő angol nyelvi kép-

zése lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők
egy idegen nyelvet megismerjenek és elsajátítsanak. A tankönyvről, munkafüzetről és a
szótárról a könyvtár gondoskodik.
Dr. Domján Mihály tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta a kismamák részére
pszichológiai tréninget tart havonta egyszer,
hétköznap, 2 órában.
A Tarjányi Xénia művésztanár vezette színe-java klub havonta egy alkalommal,

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(Pest, 1848. március 13.)

szombati napon várja az érdeklődőket közös
színezésre. Ez a stresszmentes tevékenység
megnyugtatja az agynak azt a részét, amely
a félelemérzetért felelős, segíti a fókuszálást,
javítja a koncentrációs képességet és fejleszti
a kreativitást.
Az egy éven át tartó ingyenes képzésekre várják a gyeden, gyesen lévők, gyermeküket igazoltan egyedül nevelő szülők, alacsony
végzettségűek, szakképzettséggel nem rendelkezők, munkanélküliek, fogyatékossággal
élők és a megváltozott munkaképességűek
jelentkezését.
További információkért látogasson el a
könyvtárba, tájékozódjon telefonon (76/461–
429/15-ös mellék) vagy e-mailben (psvk@
psvk.hu).
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Kupagyőzelem és bajnoki elsőség
Fennállása során hatodik alkalommal nyerte meg a női
futsal Magyar Kupát az Astra-Herbária
Kiskunfélegyháza FC, amely a fináléhoz
hasonlóan a bajnokságban
is a Tolna-Mözs csapatával
találkozott. Az NB I-es bajnokira elhozta a félegyházi szurkolóknak a trófeát az Astra,
lehetőség nyílt közös képek
készítésére. Az együttes vezetőedzője, Dombó János
külön kiemelte a támogatók
segítséget, megemlítve a
P&P Pékárut és a félegyházi
önkormányzatot, hiszen a lányok mellett jelentős mértékben hozzátettek a sikerhez.

A szigetszentmiklósi Magyar
Kupa fináléban szoros végjáték után 2-1-re diadalmaskodott az Astra, a bajnokit
listavezetőként 7-4-re nyerte
meg. A csapat vezetőedzője,
Dombó János értékelt a lefújást követően: – A kupadöntőhöz képest többgólos mérkőzésre számítottam, hiszen
a Final Fourban 24 óra alatt
kétszer is pályára kellett lépni és a nagy tét is rányomta
a bélyegét a játékra. Helyenként jól játszottunk és magabiztos győzelmet értünk el. A
kupagyőzelem már megvan, a
bajnokság is jól alakul, hiszen
vezetjük a tabellát.

Éremeső a karate
diákolimpián
Szép eredményeket értek el a félegyházi Kyokushin Kumite Sport
Egyesület tagjai a szentesi Knock
Down Kyokushin Karate Diákolimpián. Az ifjú harcosok magukat felülmúlva, fájdalmat és fáradságot
nem ismerve hatalmasat küzdöttek. Kumite diákolimpiai bajnoki

Sportegyesületeket,
sportolókat köszöntöttek

címet szerzett Kurucz Botond és
Szabó-Sárói Hetti. Második lett
Kata fokozatban Ágoston Ádám,
Kovács Zoé Boglárka és Fekete
Bence. Kumite ezüstérmet nyert
Kovács Koppány, Ajtai Bernadett, Szikszai Réka és Besze
Kornél. Edző: Kurucz László.
A 2018-as esztendő eredményeinek
elismeréséül a városháza dísztermében fogadták a félegyházi sportegyesületek, klubok képviselőit,
sportvezetőit február 28-án. Az eseményen Csányi József polgármester és Balla László alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket. Az
egyesületek az elmúlt évben is sokat tettek a fiatalok sportolásáért,
eredményeikkel öregbítették Kiskunfélegyháza hírnevét. A városvezetés idén is díjazta a sportegyesületek munkáját, a megbecsülés
jeléül minden közösségi képviselő
oklevelet és érmet vehetett át. A
rendezvényen Csányi József többek
között az idei évre tervezett sportot érintő beruházásokról beszélt.

Szenior rövidpályás úszó OB
Hat versenyzővel vett részt a Százhalombattán a rövidpályás szenior országos úszóbajnokságon a
Kiskun Vízi és Szabadidős SE. A
félegyházi versenyzők sikeresen

szerepeltek a rangos versenyen,
hiszen egy arany, tizenkettő ezüst
és három bronzérmet nyertek.
Kiemelkedően szerepelt Simon
Géza, aki meg tudta védeni címét

200 méteres mellúszásban. Az
aranyérem mellett három ezüst
és egy bronzérmet is nyert. Sebők
János beezüstözte magát, hisz
hét alkalommal került nyakába

A Honvéd Sporttelepen hamarosan
kétszőnyeges birkózócsarnok épül,
amihez támogatást nyert a város.
Emellett a sportcsarnok akusztikai
fejlesztése is megtörtént, amivel
alkalmassá vált koncertek lebonyolítására. Az idei évben 15 millió
forinttal támogatja az önkormányzat a sportszervezeteket, emellett
további 1 millió forint áll rendelkezésre sportrendezvények lebonyolítására. Minderről Balla László
alpolgármester számolt be. Hozzátette, a 2018/19-es versenyszezon
tavaszi értékelése mellett ezúttal
a legjobb felnőtt és utánpótláskorú
versenyzőket, illetve edzőket is díjazzák majd, akikre a sportvezetők
szavazhatnak.
az ezüstérem, az egy bronz már
csak ráadás volt. Ónodi László
két ezüstéremmel lett gazdagabb,
Farkas Júlia pedig egy bronzérmet nyert. A 4x50 méteres vegyes
váltó: Ónodi László, Simon Géza,
Sebők János és Provics András
bronzérmet szerzett.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Szesztilalom 1919-ben
100 évvel ezelőtt, 1919. március 21-én, a Tanácsköztársaság kikiáltásának napján került sor Magyarország első – és ezidáig egyetlen
– teljeskörű szesztilalmának bevezetésére. Hogy mennyire fontosnak tartotta a proletárdiktatúra ezt az intézkedést, jól szemlélteti,
hogy a Forradalmi Kormányzótanács második rendelkezése már ezzel foglalkozott (az első a statárium kihirdetése volt).
Ebben a korszakban egyébként
világszerte virágoztak az alkoholellenes mozgalmak, melyek legnagyobb sikerüket az Amerikai Egyesült Államokban bevezetett, azóta
elhíresült, 13 évig életben lévő (és
a csempészetet nagymértékben fellendítő) szesztilalommal érték el.
A
magyar
Tanácsköztársaság ideológiai alapon közelített a
problémához, eszerint az alkoholfogyasztás a kapitalista kizsákmányolás eszközének, afféle „úri csökevénynek” számított. A forradalmi

vezetés az általános egészségi állapotok javulását, a katonai fegyelem
növekedését és a bűncselekmények
számának csökkenését várta az
alkohol gyártását, fogyasztását és
kereskedelmét visszaszorító rendelettől. A rendelet elsőként a szeszesitalt árusítókat és forgalmazókat
büntette: aki a tilalom rendelkezéseit megszegte, üzlete elkobzásával és 50 ezer koronáig terjedő
pénzbüntetéssel volt büntetendő.
A fogyasztáson kapott állampolgárokat 10 ezer koronáig terjedő

pénzbüntetés mellett egy évig terjedő fogházbüntetéssel is sújthatta
a forradalmi törvényszék.
A rendelkezést követően a szeszkészleteket az állam köztulajdonba
vette.
Az intézkedések azonban nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményt. Áprilisra a kormány is belátta, hogy változtatni kell a szigorú
szabályozáson. Először – gazdasági
okokra hivatkozva – engedélyezték
a bor exportját, később – egyfajta

jegyrendszer keretében – orvosi
javaslatra szabad volt fogyasztani csekély mennyiségű tokaji bort
vagy konyakot, végül (négy hónap
után) július 23-án feloldották az általános szesztilalmat.
A 133 napig uralmon lévő Tanácsköztársaság eme, hazánkban
egyedülálló és – természetesen
– sok visszaélést magával vonó
szesztilalmi intézkedését tanúsítja
a félegyházi levéltárban fennmaradt plakát is.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Apolló: másfél éves, szürke-fehér, keverék kan
2. Mary: 8 hónapos, fekete-barna,
keverék szuka kölyök
3. Nala: 7,5 éves, vörös-fekete,
pekingi palotakutya szuka
4. Tia: 8 hónapos, fekete-barna,
keverék szuka kölyök
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

Jogászbál
Kiskunfélegyházán
1
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A kiskunfélegyházi Móra Ferenc
Művelődési Központ adott otthont
az immár hagyományosnak számító jogászbálnak, március 2-án,

Anyakönyvi hírek
3

4

Hirdetés

Tavaszi „ÁR”-nagytakarítás!
Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk :

Lenovo Thinkcentre számítógép: Intel Core i5 650, 2 GB mem.,
160 GB HDD, DVD, 1 év garancia:
41.990 Ft helyett 36.490 Ft!
Dell Inspiron 580 álló számítógép: Intel Core i3 550, 4 GB mem.,
250 GB HDD, DVD, 1 év garancia:
35.990 Ft helyett 30.990 Ft!
Fujitsu Esprimo E700 számítógép: Intel Core i3 2100, 4 GB mem.,
500 GB HDD, Win10, 1 év garancia: 39.990 Ft helyett 35.990 Ft!

Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:

HP Elitbook 8460p: Core i5 2540, 4 GB mem., 320 GB HDD, webcam, 14,1” kijelző, 6 hónap garancia: 59.990 Ft helyett 51.990 Ft!
Lenovo ThinkPad L440: Core i5 4200, 8 GB mem., 500 GB HDD,
webcam, 14,1”-os kijelző, 6 hónap garancia:
69.990 Ft helyett 66.990 Ft!

szombaton. A rendezvény a félegyházi báli szezon kiemelkedő eseménye. A vendégek között számos
ügyvéd, ügyész, bíró foglalt helyet.

ÚJSZÜLÖTTEK: Balogh Janka (anyja neve:
Hankó Diána), Sánta Natasa (Németh Nóra),
Flaisz Jázmin (Pintér Szilvia), Rokolya Adél
(Novák Olga), Czakó Tímea (Kővágó Melinda), Oreskó Zoltán (Oreskó Tünde), Terjék
Fruzsina (Mizsei Beáta), Kovács Gergő (Pajkos Alexandra), Fazekas Boglárka (Csikós
Bernadett), Szeri Adél (Jantyik Aranka),
Labancz Noel (László Krisztina), Bankó
Krisztina Katalin (Balassi Tünde), Takó Letti
(Farkas Ildikó)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Harkai Katalin Szilvia – Balázs László József, Bándi
Ramona Szidonia – Lakatos Róbert, Seres

Beáta – Gyovai Gábor, Szecsei Tímea – Tóth
István Norbert, Varga Alexandra Xénia –
Dora Sándor
MEGHALTAK: Farkas Rozália, Páli Lászlóné Forgó Julianna, Dósa József, Fekete János István, Fekete Sándorné Rózsa Ágnes,
dr. Kincses Sándor, Tajti Sándor, Ring Tamás
György, Vízhányó Imréné Gulyás Ilona – Kiskunfélegyháza, Kis Jánosné Sebők Terézia
– Nagykőrös, dr. Réthy Aladárné Sikari-Kovács Irma Lenke – Szabadszállás, Farkas
Ilona, Bőzsöny Mária, Vaskó Istvánné Krizsa
Julianna Margit – Kecskemét, Molnár Bálint
Károly – Kiskunhalas, Török Lászlóné Bonfert Angéla – Tata, Szabó Antalné Nagy Ilona
– Móricgát, Vörösváczki Istvánné Hajagos
Erzsébet Luca – Bugac, Klinkó Lászlóné
Vass Rozália – Kiskunmajsa

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

