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Hollandiából érkeznek Félegyháza új fái

Októberre befejeződik Félegyházán a Zöld város projekt. A mintegy 2 milliárd forintos beruházással összefüggő munkálatok
évekkel ezelőtt a tervezéssel kezdődtek, az utolsó mozzanat pedig a fatelepítés lesz. Ahogy mondani szokás, az i-re a pontot a
Hollandiából érkező, hatalmas, akár három-négy emeletes előnevelt fák beültetése teszi majd fel.
és a kivitelezés az ország legprofibb
szakcégeinek nevéhez kötődik. A
Pagony Táj- és Kertépítész Iroda
2017-ben Az év tájépítésze verseny
közönségdíjasa volt. Nem véletlenül: a kezünk nyomát viseli többek
között Tihany és Balatonfüred, to-

böztetett figyelem jut a fakivágások és telepítések kérdéskörének.
A szakmailag megalapozott döntés
érdekében – tudtuk meg Nemcsok
Mártontól – a tervezést megelőzően
egyenként átvizsgálták a beruházással érintett területen található,
mintegy 1500 fát. Ezek egyedi azonosítót, és az összesített adatok
alapján értékelést kaptak. Közben
figyelembe vették azt a fakezelői
véleményt is, amit nem sokkal korábban készített el a város megrendelésére a FŐKERT Nonprofit Zrt.

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

Folytatás a 2. oldalon

Amikor Zöld városról beszélünk,
mintegy 80 ezer négyzetméterről van szó. Ekkora terület alakul,
szépül, épül át, modernizálódik Félegyházán, érintve a Kossuth utcát,
a Szent János teret, a főteret, és a
Korond utcai játszóteret. A tervezés

vábbá a budapesti Lukács Fürdő.
Nemcsok Márton projektfelelős
ráadásul félegyházi származású,
aki ennek minden örömével és felelősségével fogja össze a fejlesztés
szerteágazó szálait. A projekt fő kivitelezője, a KÉSZ Kft. egyik kiemelkedő referenciája az ország főtere,
a budapesti Kossuth tér építészeti
megvalósítása. A zöldkezelési munkálatokat hazánk egyik legnagyobb
állami erdészeti cége, a KEFAG Zrt.
faápoló szakmérnökei végzik.
A beruházáson belül megkülön-
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Hollandiából érkeznek Félegyháza új fái
Folytatás az 1. oldalról

Akkor a Kossuth utca, a vasútállomás és a volt
Petőfi iskola közötti szakaszon található platánokat, és a templom előtti öreg japánakácokat
mérték fel úgynevezett fakopp-vizsgálattal.
Ezek alapján határoztak a szakemberek a fakivágásokról és a szükséges, egyedre szabott
fakezelésekről.
– Összhangban a városvezetés határozott kérésével, a projekt során csak azt a fát vágtuk
ki, amely menthetetlen, illetve tájidegen volt,
néhány esetben pedig a kivitelezési munkálatok miatt egyszerűen rákényszerültünk. Például
a főtéri vezetékcsere során észleltük, hogy az

Az országzászló helyére fehér magnóliák,
az Ótemplom mögé aranyalmafa kerül

Nemcsok Márton projektfelelős
és munkatársai 1500 fát vizsgáltak meg
a tervek elkészítése előtt

egyik fa gyökerei belenőttek a kábelcsatornába
– mondta el a projektfelelős.
Mostanra egyébként a fakivágások 98 százaléka megtörtént. Ez mintegy 170 fát jelent.
Ezzel szemben a Zöld város projekt – nevéhez
hűen – abszolút pozitív szaldóval zárja a városi „faleltárt”, hiszen a program során csaknem
kétszáz fa lesz elültetve, zömében az élettani
szempontból legoptimálisabb, őszi időszakban.
Ami pedig a telepítendő fák méretét illeti,
néhány kulisszatitkot is elárult a projektfelelős.
Innen tudjuk, hogy bár általában a három-négy
méter magasságú fiatal facsemetékkel szokás
tervezni, néhány helyszínen – például a templom műemléki környezetében – ezt nem tartották méltó megoldásnak.
– Fontos, hogy az ide kerülő egyedeket már a
telepítés pillanatában a méretükből adódóan is
faként érzékeljünk. Így a templom elé 10 méter
feletti ámbrafák, az épület északi oldalára pedig hat-nyolc méter körüli, különleges koronaformára nevelt platánok kerülnek. Ezek 20-25
éves fák, amelyeket nyerges kamionnal szállítanak ide Hollandiából. A faiskola garanciája csak
akkor érvényesíthető, ha a telepítés nem lombos állapotban történik. Ez az oka az októberi
időpontnak – mondta el Nemcsok Márton.
S ha már a különlegességeknél tartunk: az
Ótemplom mögé kerül egy öt-hat méteresen
érkező aranyalmafa, amely a történeti idők oltár mögötti paradicsomi kertjére utal vissza,
az országzászló helyére pedig 12 darab, óriási,
fehér virágokat nevelő, többtörzsű magnóliákat
ültetnek, amelyek már telepítésükkor nagyobbak lesznek, mint elődjeik, a ginkgok.
(További részletek a folyamatban lévő
Zöld város beruházásról a 4-5. oldalon olvashatók.)
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KÖRKÉRDÉS: Mit szól a városi beruházásokhoz?

Modernebb és zöldebb városközpontot, élhetőbb tereket, valamint 21. századi egészségügyi központot várnak az itt élők a városban folyó beruházásoktól – derült ki körkérdésünkből.
Tóth Árpád
(21): – Örülök
neki, hogy elindult a központ moderniz á l á s a ,
felújítása. Sokat közlekedek a centrumban, a járdák és a burkolatok
állapota már hagyott maga mögött
kívánnivalót. Ha nem vigyáztunk,
könnyen orra bukhattunk a kiálló
burkolati elemekben. A piacon nagyon sok ember megfordul, szerintem fontos, hogy egy modern városközpont várja az ide betérőket.
Minden korosztály számára jelentős változást hoz a Zöld város projekt, amely élhetőbb központot és
tereket teremt. Sokat fejlődött a
város az elmúlt években, úgy gondolom, hogy a beruházások pozitív
hatással lesznek az itt élőkre.
Török Mihály
(75): – Szükségessé vált a
felújítás, még
e m l é k s ze m,
annak idején a
macskaköves
útra, ami a
központi téren át vezetett. Bízom benne, hogy
az ígéretekhez hűen kellően zöld
főteret kapunk. Az új egészségügyi

központ megvalósulását is várom,
az SZTK épület modernizálásával
magasabb színvonalú körülmények
között folyhat a betegellátás.
Isán-Gondi
Éva (51): –
Kiskunfélegyházához méltó városképet
teremt a központot érintő
beruházás. A
Zöld
város
program mellett az egészségügy
az egyik fontos alappillére a projekteknek, ezen belül az SZTK-t
érintő rekonstrukció. Az egészségház kialakításával a régi SZTK
épületét az enyészettől menti meg
a város és modern feltételeket teremt az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Az infrastrukturális fejlesztések
ugyancsak
nagy
hangsúlyt kaptak. Nagy előrelépés
többek között a parkolók kialakítása a megnövekedett autósforgalomnak megfelelően, ami ugyancsak az itt élők javát szolgálja.
Borsosné
Baracskai
Mária (30): –
K i s g ye r e ke s
anyukaként
elsősorban a
játszóterek
megújulását

és a zöldebb környezetet várom a
felújításoktól. Szükségessé vált a
központ modernizálása, az idő
vasfoga Félegyháza belvárosát
sem kímélte. Bízom benne, hogy
családbarát
lesz
az
új
városközpont.
Molnár Lajosné (73): –
Remélem,
hogy
szép
lesz a főtér
és jól sikerül
a beruházás.
Türelmes vagyok a munkálatokkal
kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy megéri a befektetett
munka. Néhány kivágott fát sajnáltam, mert megszoktam őket.

De biztos vagyok benne, hogy az
újak is szépek lesznek, és ugyanúgy a szívemhez nőnek majd,
mint a elődeik.
Iványi
Józsefné (77):
– Sok mindent megéltem már ebben
a
városban, de
ilyen sok fejlesztést még
nem láttam. Az SZTK felújításának kimondottan örülök, de a
többi építést, modernizációt is
támogatom. Nemcsak a jelen, hanem a jövő számára is fontosak
ezek a beruházások, hiszen évtizedekre határozzák meg a
városképet.
Hirdetés
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Pillanatképek Félegyháza újjászületéséről
Térrendezés
Teljesen megújul a Szent
János tér. A növényzettel
gazdagon beültetett ligetes
kertben élmény lesz sétálni,
vagy csak békésen figyelni a
járókelőket.
A tér része lesz annak ez
egységes új térrendszernek,
amely a mozitól a volt zeneiskola épületéig, illetve a Mártírok utcától az Ótemplom
hátsókertjéig terjed.
Egységes, szép új burkolatok és utcabútorok, szökőkutak, egy kis „folyó” a gyerekeknek, öntözőrendszer, és
félmillió új növény gazdagítja
a megújuló központi részt.
A most kitermelt szürke, de
jó állapotú térkövekkel és
padokkal a takarításuk és
felújításuk után a város más
pontjai szépülnek tovább.

Szépül a piac
Évtizedek toldozgatása-foldozgatása után
európai színvonalon épül újjá Félegyháza
piaccsarnoka.

Játszótér
a legkisebbeknek
Épül a legkisebbek játszótere a Dózsa György
utcában. Bizonyára sokan emlékeznek még
arra az időre, amikor a terület a városrész leg
elhanyagoltabb pontja volt lovakkal, omladozó,
életveszélyes házfalakkal. Azóta a szégyenfolt
helyén park épült, ide került Félegyháza első
felnőtt játszótere, most pedig a legkisebbek birodalma alakul. Hamarosan a család minden
tagja örömmel töltheti itt szabadidejét.
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Pillanatképek Félegyháza újjászületéséről
Szökőkút vízoszlopokkal és fényfallal
Különleges, Félegyháza egyik legszebb műemlékéhez méltó módon
újul meg az Ótemplom környezete. A templom elé 10 méter feletti
ámbrafák, az épület Constantinum felőli oldalára pedig hat-nyolc méter körüli, különleges koronaformára nevelt platánok kerülnek. Ezek a
20-25 éves fák nyerges kamionnal érkeznek Hollandiából. A templom
mögé egy öt-hat méteresen érkező aranyalmafa kerül, amely a történeti idők oltár mögötti paradicsomi kertjére utal vissza.
A bejárattal szemközt a megyében is egyedülálló vízalatti, 112 darabból álló LED-es lámpatesttel megvilágított, 371 fúvókával kialakított látványos vízi attrakció készül. A lámpatesteket, illetve a 9 darab
beépített szivattyút egyenként lehet majd vezérelni. Ez különleges vízképet és változatos programokat tesz lehetővé. A végeredmény nem
egy hagyományos szökőkút lesz, ugyanis a burkolat alatt kialakított
medence miatt szabadon be lehet sétálni az attrakcióba. Vagyis, amikor az nem üzemel, szabadon átjárható lesz.
A nappali melegben a szökőkút által létrehozott mikroklíma kellemes hőérzetet ad, éjszaka pedig a különleges megvilágításnak köszönhetően a vízoszlopok egyedi látvánnyal egyfajta, térből kiemelkedő fényfallal gyönyörködtetik a járókelőt.

Egységes színes burkolat
A Korond utcán már látható új, színes térkő az egyik legnevesebb európai gyártó, a Semmelrock terméke. Hasonlóképpen a megújuló főtérhez,
a fő színek itt is a sárga és az antracit lesznek, amelyek különböző méretekben tűnnek fel. Mellettük vörös színű gránitkockák jelennek meg
díszítőelemként. Az egységes látvány érdekében ugyanaz az alapanyag
és színvilág tér vissza a különböző projektekben, így a városi beruházásoknál is.
A térkövek alá Félegyházán most először
kerül geotextília, ami megelőzi, hogy a fák a
gyökérzetükkel a következő évtizedekben felnyomják az új burkolatot.

Közösségi tér
szépkorúaknak
A nyugdíjas korosztályra is gondoltak a Zöld
város tervezése során. Üde színfoltja lesz a
városnak az első Idősek parkja a Mártírok utcában, a Jégh Optika mögött.
Az eddig elhanyagolt füves területen többek
között pingpongasztal és lengőteke kínál lehetőséget a kikapcsolódásra, míg az aktívabb
szépkorúak használhatják az evezőpadot, ülvenyomó-gépet, libegőt, tekergőt, szörfözőt,
lábtoló és még számos kondícionáló gépet.
A csak nyugalomra, olvasgatásra vágyók kényelmét gondozott zöldfelület, padok, lócák,
asztalok és ivókút szolgálja.
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Kiskunfélegyházán
az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója
tiszteletére rendezett városi
események a hagyományoknak megfelelően Bem József
tábornok szobrának koszorúzásával kezdődött, ahol Bárdos
József nyugállományú alezredes méltatta a 48-as események fontosságát. Ezt követően a művelődési központ
zsúfolásig telt színháztermében emlékeztek a félegyháziak
a szabadságharc hőseire.
A megjelenteket Csányi József
polgármester köszöntötte, majd
Juhász István, Félegyháza díszpolgára mondott ünnepi beszédet.
A színpadon Domokos László és
R. Kárpáti Péter színművészek,
valamint Lakatos Dóra énekművész adott ünnepi műsort Talpra
magyar! címmel. Ez után több
százan csatlakoztak a fáklyás
felvonuláshoz, amely a városházától indult a vasútállomásig. Az

Gazdag program március idusán
ünneplők megkoszorúzták a Szent
Benedek iskola előtti Petőfi-szobrot, ezt követően a Rocktárban a
Széljáró Balladás együttes Petőfi és betyárok, valamint Török
Tilla Folk Experience Petőfi és
népdalok című műsora várta a
megemlékezőket.
– Nekünk félegyháziaknak ez a
nap Petőfi napja. Mi félegyháziak különösen büszkék lehetünk
arra, hogy a forradalom lánglelkű
költőjét Kiskunfélegyháza adta a
magyar nemzetnek – mondta köszöntő beszédében Csányi József
polgármester, aki a márciusi ifjak
tüzes vezére mellett Boczonádi
Szabó József hős helytállását is
méltatta.
Az ünnepi köszöntő után Juhász
István nyugalmazott középiskolai
tanár, Félegyháza díszpolgára beszédében megemlékezett Fekete

Pál országgyűlési képviselőről, aki
idén ünnepelné 80. születésnapját. Juhász István felidézte Fekete
Pál 1989-es, a polgári demokrácia
első március 15-éjén elhangzott
ünnepi szavait. A városi ünnepség
után a Padkaporos Táncegyüttes
és a Constantinum diákjai, tanárai
felvezetésével indult el a fáklyás
felvonulás a városháza elől.
A félegyházi laktanya 2001-ig
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egyik legkiemelkedőbb
alakjának Bem József honvéd tábornoknak a nevét viselte. Szobra
az egykori hadosztályépület főbejárata előtt állt, onnan helyezték
át a volt tiszti klub udvarára. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, valamint a

Egy dicső tábornok sírjánál
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicső tábornokára,
Boczonádi Szabó József honvéd
altábornagyra emlékeztek sírjánál
a Felsőtemetőben, március 14-én.
A megemlékezésen Görög Anita,
az önkormányzat közművelődési referense méltatta a honvéd
altábornagy tetteit és munkásságát. Az elmúlt évben páratlan
közös összefogással, és a még
élő leszármazott, az Amerikában
élő Pototzky Antal és családja
támogatásával sikerült felújítani
a nyughelyet. Az emlékműnél Fél
egyháza polgárai, a városvezetés,
és a Petőfi Sándor Bajtársi egyesület helyezte el az emlékezés
koszorúit. A Darvas iskola diákjai
kikindai testvériskolájuk diákjaival közösen rövid, énekes produk-
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Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
közös megemlékezéssel idézték
fel Bem József tábornok alakját.
A megjelenteket Hideg István
nyugállományú őrnagy, a Petőfi
Sándor Bajtársi Egyesület elnöke
köszöntötte, az 1848-as események fontosságát Bárdos József
nyugállományú alezredes méltatta, szavalatot mondott Szikora
István nyugállományú őrnagy, a
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
egykori elnöke.
Andrásiné Czirle Katalin rendezésében Emléke sír a lanton
még címmel történelmi játékot
adtak elő a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmények
diákjai a Móra Ferenc Művelődési
Központban, március 11-én, majd
15-én, Segesváron.

cióval tették méltóságteljessé az
eseményt.
Görög Anita emlékeztetett arra,
hogy Boczonádi Szabó József
emlékét mindig is ápolta Kiskunfélegyháza, a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület tagjai. A
honvédség minden év júniusában
tiszteletét tette az emlékműnél
a kaposvári ezred képviselőivel
közösen. Kállainé Vereb Mária
folyamatos kapcsolatot tartott
az Amerikában élő dédunokával,
aki egyébként még ma is beszéli
a magyar nyelvet. Mindezen előzményeket figyelembe véve Kiskunfélegyháza önkormányzata ettől
az évtől kezdődően kezdeményezi,
hogy az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc ünnepéhez, a
március 15-ei ünnepségsorozathoz csatlakozva is emlékezzünk
meg Boczonádi Szabó Józsefről.
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Alkonykapcsolós közvilágítás lesz ősztől
Fotó: Bencsik László

Idén ősztől már nem a pontos idő, hanem a tényleges fényviszonyok határozzák meg Félegyházán, hogy mikor kapcsoljon be
a közvilágítás: amikor sötétedni kezd, a lámpák felgyúlnak. Ezt
az úgynevezett alkonykapcsolós megoldás teszi lehetővé, amire
egy évvel ezelőtt kezdeményezte az átállást Csányi József polgármester, és mostanra minden feltétel adott a megvalósításhoz.
Mint azt Lénárt József önkormányzati főtanácsos elmondta,
Félegyházán a 2000-es évek eleje
óta közvilágítási naptár alapján
kapcsolják a lámpákat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a város és a
hozzá tartozó nyolc település alkot-

ta hálózati rendszerben az áramszolgáltató – a magyar szabványnak
megfelelően – 10 naponta módosítja a lámpák be- és kikapcsolásának időpontját. Ezzel az eljárással
azonban, különösen a késő őszi és
a téli időszakban, jelentős lehet az

eltérés az időjárási és fényviszonyok függvényében a sötétedés és a
bekapcsolási idő között. Ezért kezdeményezte Csányi József polgármester a környező településeknél
az alkonykapcsolós rendszerre való
átállást, amire csak a hálózati rendszer összes tagjának hozzájárulása
mellett van lehetőség. A rendszer
lényege, hogy Kiskunfélegyházán, a
Csanyi úti alállomáson elhelyeznek
egy alkonykapcsolót, ami a mindenkori fényviszonyoknak megfelelően
kapcsolja be és ki a közvilágítást. A

Általános iskolai beiratkozás
A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a 2012. szeptember 1-je és 2013. augusztus 31-e között született iskolaérett
gyermekek a 2019/20. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
A beiratkozás időpontját a
Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala a járás valamen�-

nyi településére egységesen az
alábbi időpontokban határozta
meg: április 11., csütörtök és
12., péntek 8 és 19 óra között. A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az

megvalósítás felgyorsítása érdekében a kivitelezési költségeket Fél
egyháza magára vállalta.
Lénárt Józseftől megtudtuk,
hogy a közelmúltban minden településtől beérkezett a hozzájáruló
nyilatkozat, így Csányi József polgármester megkötötte a szerződést az áramszolgáltatóval, amely
júliusra vállalta a rendszer kiépítését. Így az őszi sötétedések idejére
már a fényviszonyoknak megfelelően kapcsol ki és be Félegyházán
a közvilágítás.

általános iskolába, amelynek
körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
alapján tartozik – a kötelező
felvételt biztosító iskolába –, illetve a választott intézménybe.
A beiratkozás további részleteiről a www.felegyhazikozlony.hu
oldalon olvashatnak.

Új bölcsőde építését tervezi a város
Március 13-án, soron kívüli testületi ülésen döntöttek a
képviselők arról, hogy a város
pályázatot nyújt be új bölcsőde építésére. Sikeres pályázat
esetén Félegyháza három, te-

rületileg megfelelően elosztott
bölcsődével rendelkezhetne. Az
új bölcsőde az önkormányzat
tulajdonában lévő Móravárosi
Óvoda területén épülne fel. Így a
móravárosi és a Kiskunfélegyhá-

za délkeleti részén élő szülőknek
nem kellene a város túlsó pontjaira ingázniuk a gyermekeikkel.
Az új bölcsőde kialakításával
enyhülne a jelenleg meglévő kapacitáshiány, a férőhelyeknek kö-

szönhetően a hátrányos helyzetű
gyermekek minél korábbi életkorban történő korai segítése is
megvalósulhat. Az építkezéshez
224 millió forintos pályázatot
nyújtanak be.
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Megújuló utak és játszóterek a Móravárosban
Dr. Réczi László, az 1-es választókörzet
önkormányzati
képviselője minden évben tavasszal hívja lakossági fórumra a körzet lakosságát. Idén
március 14-én jöttek össze a
Platán iskolában, ahol Csányi
József polgármesterrel és dr.
Faragó Zsolt jegyzővel közösen
a város eddigi beruházásairól
és jövőbeli terveiről adtak tájékoztatást, illetve válaszoltak
a felmerülő kérdésekre.
Réczi László elmondta, hogy az
elmúlt időszak legnagyobb és legfontosabb beruházása a Nefelejcs
utca újraaszfaltozása volt, ami
130 millió forintba került. A fő célok közé tartozik továbbra is, hogy
eltűnjenek a Móravárosban a földes utak. Ez a Tavasz és a Szeder
utca befejezését jelenti. Emellett
a Honvéd pálya mögötti részen a
Platán és Lugas utcát összekötő
út is új, szilárd burkolatot kap. A
jövő év tervei között szerepel, hogy
a város önerőből aszfaltozza le a
garázssor előtti, nagyon rossz állapotú útszakaszt, a Szőlő utca
pedig egy kopóréteget kap. A képviselő reményei szerint 2020-ra a
volt orvosi rendelő előtt a Szeder
és Platán utca kereszteződése is
megújul.
Réczi László a jelenlévőknek is
megköszönte, hogy a városrész
lakói nagyon lelkesek és együttmű-

ködőek, ennek köszönhetően a város segítségével közösen, nagyon
sok járdaszakasz is megújul.

Az utak aszfaltozása, felújítása
mellett nagyon fontosnak tartotta a képviselő, hogy a Móraváros

mindkét játszótere megújul, új játékokkal bővül. A beruházás ös�szege több mint 10 millió forint.
A fórumon Csányi József polgármester a jelenleg folyó Zöld város
program munkálatairól, terveiről
számolt be részletesen. Ezt követően elmondta, hogy idén, és remélhetőleg a jövőben sem szakad
meg a város dinamikus fejlesztése,
a városrészekben az utak építése,
az egészségügyi ellátás bővítése
és korszerűsítése. De a gyermek
ellátó intézmények lehetőségei is
bővülnek.
A lakók a tervezett bölcsőde
építéséről is érdeklődtek. Kérdésükre a polgármester és a
jegyző részletes választ adott a
tervekről és a beruházás várható
megvalósításáról.

Idén is elfagyhat a gyümölcstermés
A hosszabbodó nappalokkal
megérkező jó idő sok gazdát
csalogat ki a kertbe, ahol
akad is bőven tennivaló, hiszen a természet is korábban
ébredezik. Az örömmel üdvözölt tavaszias időjárás mellett
pedig reménykedünk, hogy
ezzel vége is a télnek, hisz
az ezután érkező fagyok nagy
károkat tudnak okozni az idei
termésben.
Az enyhe hőmérséklet miatt
a jól áttelelt növények ágain
duzzadt rügyek sorakoznak,
így hamarosan virágba borult
gyümölcsfák díszítik a kerteket.
S bár csapadék sajnos nincs,
a hőmérséklet szempontjából
kedvezően alakuló tavasz né-

hány héten belül tömeges virágzást eredményez.
Elsők között a telet sértetlenül
átélt sárgabarack kezdi a rügyfakadást, s a metszéseket nemhogy
meg kell kezdeni, de lassan már
be is kellene fejezni – mondta el

lapunknak Tarjányi Ágoston, a
mezőgazdasági szakképző iskola
kertészeti tanára.
– Az őszibarack is jót mutat.
Amelyik fa nem volt beteg tavaly, azon megtalálható a hármas
rügyállás, két szélén a virág-,

középen pedig a levélrüggyel. A
metszés pedig nem csak a gyümölcsösben, de már néhány korán induló szőlőfajtánál is szükségszerű. A jól áttelelt tőkéken a
rügyek egészségesek és zöldek,
s többnél megindult már a nedvkeringés. Óriási lutri azonban a
hőmérséklet további alakulása –
folytatta a szakember.
– Ha jön még erős fagy, akkor
nem kell idén gyümölcsre számítani. A májusi fagyosszentek még
nagyon messze van, addig még
előfordulhatnak mínuszok. Ha
mínusz kettő foknál hidegebb éri
a növényt, akkor elfagyhat a termés akkor is, ha a virágzás már
lement, ugyanis a kis gyümölcskezdemények még érzékenyebbek
a hidegre.
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Erzsike néninek 90 évesen is
kedvenc étele a szalonna
Életvidáman, jó hangulatban,
fiaival, Lászlóval és Tamással
közösen fogadta a város születésnapi köszöntését 90. születésnapja alkalmából Szabó
Mihályné Erzsike néni.
Március 18-án, Balla László alpolgármester kereste fel otthonában
a szépkorú hölgyet, hogy átadja az
oklevelet és a virágcsokrot. Erzsike néni egy finom uzsonnával, valamint süteményekkel is készült a
vendégfogadásra, sőt még a pezsgős koccintást is szorgalmazta.
Erzsike néni – ugyan már naponta egy-két gyógyszert be kell
vennie – jó egészségnek és erőnek
örvend. Étvágyával sincs különös gond, mert azt mondja, hogy
a jóízű, finom szalonnaszeleteknél nincs jobb étel. Karbantartja
a lakást, gondozza a kertet. Mindennap főz, ráadásul nem csak

magának, hanem a fiait is invitálni
szokta ebédre.
A nagyszobában büszkén mutatta családtagjai fényképeit, amelyek
díszhelyen és keretezve láthatóak

nap mint nap. Két fiában, négy
unokájában és 6 dédunokájában
így naponta gyönyörködik. Természetesen kiemelt helyet kap volt
férje, Szabó Mihály fiatalkori fény-

A Lakitelek Népfőiskola hírei

Zajlanak a II. Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekarok Találkozó előkészületei
Március 14-15-én zajlott a Lakitelek Népfőiskolán a 2019-ben is
megrendezendő II. Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekarok
Találkozójának egyeztető, szervezői
megbeszélése. A tanácskozáson
részt vett Szedlacsek Emília, az
NMI szakmai igazgatója, Dobson
Tibor dandártábornok, a Magyar
Tűzoltó Szövetség elnöke, Hegymegi Ildikó, a Magyar Tűzoltó Szövetség gazdasági vezetője, Biczó
Miklós, az NMI rendezvényszervező központvezetője, valamint Ma-

képe is, akivel 60 évig élt boldog
házasságban.
Szabó Mihályné Kurucz Erzsébet
1929. március 15-én, Kiskunfél
egyházán élő ötgyermekes család
középső gyermekeként született.
Az általános iskola elvégzése után
női szabónak tanult. 1948-ban
kötött házasságot Szabó Mihály
faárukészítő kisiparossal. Házasságukból 1950-ben, majd 52-ben
két fiúgyermekük, László és Tamás
született.
A gyermekek nevelése és a háztartás vezetése mellett aktívan
részt vett a férje által a családi
házuk mellett kialakított műhely
munkájában. Készítettek itt mindenfélét. Káposztaszeletelőt, dézsát, hordót, kapanyelet éppúgy,
mint taligát. Ezeket a vásárokon
és piacokon értékesítették. A 60as 70-es években még sok vidéki
család végzett jelentős mezőgazdasági termelést, így a vásárokon
és piacokon a gazdálkodáshoz
szükséges portékák kelendőek
voltak. A szorgalmas, közös munkával létrehozott vállalkozás így az
egész család számára tisztes megélhetést kínált.

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

Véget ért az Afrika Kollégium
Február 23-24-én került sor az Afrika Kollégium utolsó összejövetelére. A Lakitelek Népfőiskola 2017.
március végén indította el szakmai
képzését Afrika Kollégium címmel.
A kollégium célja a magyar kormány Déli Nyitás stratégiájának
részét képező Afrika-politika bemutatása volt a résztvevők számára, beleértve a stratégia célkitűzéseit és eszközrendszerét, a
külgazdasági megfontolásokat, valamint a legfontosabb célországok
sajátosságainak megismertetését.
A kétnapos záró programsorozat
keretében a kollégium résztvevői
megismerhették a MigHelp egyesület tevékenységének munkáját,
amit James Peter elnök mutatott
be, valamint a népfőiskolára érkezett Hon. Kitutu Kimono Mary
Goretti, az ugandai víz- és környezetügyi államminiszter-asszony is,
aki előadásában bemutatta Uganda helyzetét és kihívásait.
A kétéves képzés zárásaként a
kollégistákkal a programokról, a
tapasztalataikról és jövőbeni terveikről Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának
elnöke beszélgetett, majd ezt követően közösen felavatták az Afrika Kollégium kopjafáját.
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dari Andor, a Lakitelek Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnöke.
A rendezvény programja szinte már véglegesnek mondható, a
gálakoncertet Kiskunfélegyházán
tartják május 25-én, együttműködve a város önkormányzatával,
mivel ezen a napon lesz a Városalapítók Hete rendezvénysorozat is.
A találkozóra hat tűzoltózenekar
érkezik a Kárpát-medence területéről, hogy megmutassa tudását és
kapcsolatokat építsen egymással
az összetartozás jegyében.
A tavalyi évben a népfőiskola
társszervezőként biztosított helyet
az első találkozó megrendezéséhez. Lezsák Sándor, a Népfőiskola

Alapítvány
k u rat ó r i u mának elnöke bízik
abban, hogy
a következő
esztendőben ezek a Kárpát-medencéből
érkező, hagyományőrző tűzoltózenekarok már Budapesten, az Andrássy úton is felvonulva erősíthetik
összetartozásunkat.
A szervezői találkozó második
napján a meghívott tűzoltózenekarok vezetői és karnagyai is bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Szőke
Ferenccel, a Lakiteleki Tűzoltózenekar karnagyával egyeztették
a találkozó zenei programját, valamint technikai információkat kaptak a szervezők részéről.
A II. Kárpát-medencei Önkéntes
Tűzoltózenekari Találkozót május
24-e és 26-a között rendezik meg.

A TERMÁLFÜRDŐ ÉS AZ
USZODA TÉLI NYITVATARTÁSA
Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek:
15.00 – 22.00 óráig
Szombat-Vasárnap:
10.00 – 22.00 óráig
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Visszatekintés a múltba
Nem is olyan régen, szüleink
és nagyszüleink idejében még
az volt a természetes, hogy
a család számára szükséges
ennivalót háztáji jószágnevelésből és a konyhakertben
megtermelt zöldségekből, gyümölcsökből biztosították.
Ma, talán idő hiányában, vagy kényelemből kihalóban van az efféle
életmód, pedig a saját magunk által előállított élelmiszerek íze utánozhatatlan, s igazán jó minőségű
és egészséges termékeket ipari
körülmények között nem is lehet
előállítani. Ezt felismerve, Kollár
László, a Huszka József Hagyományőrző Egyesület révén egy
tanyalátogatással támogatta a József Attila Általános Iskola hungarikum pályázaton való részvételét.
Hét kilométerre a várostól, hos�szú földúton jutottunk el Ficzkó
Juhász Zoltánékhoz, akik egy
hagyományos módon kialakított és
berendezett tanyán, a Csanyi úti
tanyavilágban élnek. Szabadtűzön
sült kenyérlángos illata fogadta a
József Attila Általános Iskola ideérkező 7. A osztályát, akik bekapcsolódva a készítésbe, maguk is
nyújtották, szaggatták a tésztát.
A diákokat a házigazda vezette végig, ahol a múzeumszerűen
berendezett ház, benne a tisztaszobával és a kemencével, a hagyományos bútorok, a sparhelt és
a mosdótál mind a múltat idézte.
Sétánk során Zoltántól azt is megtudtuk, hogy miként került kapcsolatba ezzel az életmóddal.
– Belső indíttatásból, az őseink
iránti tisztelet, szeretet, a hagyományok, a magyarság és a nemzeti
öntudat iránti elhivatottságból választottuk ezt az életformát. Már

a dédnagyszüleim is itt éltek és
gazdálkodtak ezen a környéken, s
innen nem messze, 1884-ben építették meg az ősi birtokot – idézte
fel Zoltán.
– Mindig is szerettem volna tanyára menni, s végül én is itt találtam meg az otthonomat. A tanya nagyon rossz állapotban volt,
amikor tíz éve megvásároltam, de
az évek hosszú, kitartó munkája
meghozta a gyümölcsét. A berendezési tárgyakat vásárokban,
használtcikk kereskedőktől, többéves gyűjtőmunka árán szereztük
be. S bár párommal, Tündével
mindketten a városban dolgozunk, már nem mennénk vissza
lakni. A konyhakertben megtermeljük a kenyér mellé valót, a
krumplit, hagymát, zöldségeket, a
tanya másik felén pedig jószágot
tartunk. A birkák szaporulatából
megvesszük a hízót, azt levágjuk,

de van baromfi is, amit részben
saját részre tartunk, részben pedig eladjuk. A szabadtartású csirkének egészen más tojása, vagy
húsa van, s akkor is megéri vele
vesződni, ha néha nagy árat fizetünk érte, mert bizony sokat küszködünk a rókával.
Mi azt valljuk, hogy részei, nem
pedig urai vagyunk a természetnek. Elfogadjuk, hogy a teremtő
feladatokat állít elénk, alkalmazkodva hozzájuk, megoldjuk azokat.
A róka ellen kerítést építünk, és éjszakára becsukjuk a jószágot.
Aki kint él a természetben, annak megváltozik az életszemlélete.
Bár a tanyavilágot is utolérte a fejlődés, de a modern kor technikájával fejet lehet hajtani a múlt előtt.
Mi próbálunk az elődeink életformájából meríteni, mert ők még
nem a pazarló fogyasztói társadalmat képviselték. A régiek aszerint

Szavazzon a félegyházi
sportolókra, edzőkre!
Május 10-éig szavazhatnak a félegyháziak az alábbi
kategóriákban sportolókra, edzőkre. A javaslattevő adatlapokat a sportszervezetek a polgármesteri hivatal I. emelet 26. irodájában adhatják le
Görög Anitánál, az egyéb javaslattevő személyek
(családtagok, barátok) a hivatal aulájában elhelyezett dobozba dobhatják be javaslatukat. A legtöbb
szavazatot kapott sportolók a Városalapítók Hete
Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál keretében

tartandó ünnepi képviselő-testületi ülésen, május
26-án kapják meg a díjaikat.
Kategóriák:
legeredményesebb 18 év alatti lány sportoló
legeredményesebb 18 év alatti fiú sportoló
legeredményesebb 18 év feletti női sportoló
legeredményesebb 18 év feletti férfi sportoló
legeredményesebb edző

éltek, hogy ami nem jó a földnek,
az jó a jószágnak, ami nem jó a jószágnak az jó a tűznek, ami meg
egyiknek sem jó, az meg majd jó
lesz valamire.
Itt is van internet, az infrastruktúrának köszönhetően ugyanazt
a komfortot tudjuk biztosítani,
mint a városban. Viszont sokkal
nagyobb a nyugalom, és mióta itt
élünk nem hiányzik a tévé, az a
globalizált rendszer, ami a mai
ember életének meghatározója.
Nem lógunk az okostelefon, sőt a
számos ház körüli tennivaló mellett nem is jutna rá idő. Inkább, ha
tehetem, nagyokat sétálok, mert
nagyon szeretem ezt a környéket.
Nem hiányzott az okostelefon a
diákoknak sem. Miután rácsodálkozva végigjárták a helyiségeket,
vizet húztak fel az ásott kútból,
a tyúkudvar kerítésén könyökölve hol a hangoskodó baromfikat,
hol pedig a juhokat figyelték. Ezt
követően pedig a hagyományőrzés jegyében felállított pásztor és
betyáröltözet köré ülve meghallgatták a hírhedt Rózsa Sándor
élethistóriáját.
– A 23 tanuló közül van olyan,
aki most van először tanyán, s annak ellenére, hogy kamaszodnak,
nyitottak, elfogadóak és igénylik
az ilyen jellegű elfoglaltságokat –
mondta Héderné Kiss Brigitta
osztályfőnök. – A hagyományőrzést át kell adnunk, és nekünk, pedagógusoknak a gyerekeket nemcsak tanítanunk, hanem nevelnünk
is kell. Ha most megnézzük, csak
egy-két gyereknél van okostelefon,
de ők is fényképezésre használják
– tette hozzá.
Bár visszanéztünk a múltba, nagyon is a jelenben voltunk. Talán a
rokkát és a petróleumlámpát már
lecserélte a fejlődés modernebb
eszközökre, de a természetközeli életmód nem válhat muzeális
értékké, azt ma is meg kell élnie
mindenkinek.

Olvasmányos
életmű
Petőfiről
Történetek Petőfi Sándorról
címmel jelent meg Juhász Istvánnak, a gimnázium volt tanárának, Félegyháza díszpolgárának legújabb kiadványa.
A valódi eseményeket bemutató, párbeszédekre épülő
könyvet március 7-én mutatták be a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban.
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Szuperprodukció a Városalapítók Napján
Félegyházára hozza legújabb
produkcióját, a Gyöngyhajú
lány balladája című musicalt
az ExperiDance. Magyarország
egyik legnépszerűbb táncegyüttese – amelyet 2008-ban
Sanghajban a világ tíz legjobbja közé választották – a városi sportcsarnokban lép fel.
A kulturális örömhírt Csányi
József polgármester közölte
lapunkkal. Minden bizonnyal
ez a legnagyobb szuperprodukció, amit valaha bemutattak a
városban.
A musicalek alfája és omegájaként
aposztrofált látványos előadáson 24
ExperiDance táncművész, valamint
5 kiváló musicalszínész lép színpadra, és 21 olyan örökifjú Omegasláger csendül fel, mint például a
Trombitás Frédi, a Régi csibészek,
az Ezüst eső, a Petróleumlámpa,
vagy a Gyöngyhajú lány. A történet
középpontjában egy fiatal lány felnőtté válása és első nagy szerelmi
csalódása áll, amin keresztül megidéződnek a Balatonpart, és a tó ősi
mitikus legendái. A koreográfia Román Sándor munkáját dicséri.
Aki látott már akár részletet is az
ExperiDance Tánctársulat nagyszabású és látványos produkcióiból, az
nem csodálkozik a műfajhoz képest
is kiemelkedő közönségérdeklődésen. A nemzetközileg is elismert

társulat – ahogy a wikipedia írja – a
magyar néptánchagyományt újszerű megfogalmazásban, közismert
nemzetközi és kortárs táncokkal
ötvözve, modern színpadi formában és magas művészi színvonalon
törekszik népszerűsíteni.
Az előadás május 22-én, szerdán 19 órakor lesz, a városi
sportcsarnokban. Jegyek 4.000
forintos kedvezményes áron vásárolhatók a Móra Ferenc Művelő-

dési Központban és a Tourinform
Irodában. (A produkció jegyára
Budapesten a félegyházi árnak
akár a többszöröse is lehet. Ezt
az önkormányzat és a P&P támogatása teszi lehetővé.)
Csányi József – mint elmondta – maga is nagy izgalommal
várja a rendezvényt. – Örömmel
tölt el, hogy ilyen színvonalas,
igényes kultúrát képviselő, mégis szórakoztató programelemmel

ünnepelhetjük a Városalapítók
Napját idén. Nagyon hosszú, komoly egyeztetések előzték meg a
bejelentést, de ma már büszkén
mondhatom: a félegyházi közönség maradandó élményre készülhet. És erre az ExperiDance
szuperprodukcióján túl is számos
jó oka lesz a rendezvény látogatóinak, de erről további részleteket
még nem árulhatok el – szögezte
le a polgármester.

Tovább bővült a Holló László-díjasok köre
Kiskunfélegyháza minden évben
megemlékezik jeles festőművésze, Holló László születésnapjáról. Idén, március 6-án a Móra
Ferenc Gimnáziumban kezdődött
a Holló László Emléknap programja, ahol Szabó Ildikó mondott rövid méltatást. Délután a
Holló-háznál elhelyezett emléktáblánál koszorúztak az alkotó
munkásságát tisztelők, majd a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban adták át a Holló-díjakat Rádi
András festőművésznek és dr.
Feledy Balázs művészeti írónak.
Ezt követően a frissen kitüntetett
Rádi Andrásnak nyílt kiállítása,
amit Holló László Díjas társa,
dr. Feledy Balázs nyitott meg. A
könyvtári programon Csányi József polgármester köszöntötte a
megjelenteket. Az eseményt Szeriné Bíró Ágnes hegedűjátéka
tette bensőségessé.
Csányi József ünnepi beszé-

dében kiemelte Holló László
magyarságát,
hazaszeretetét,
vallásosságát, a magyar parasztemberek iránti szeretetét, amelyek festészetében is
megnyilvánultak.
– Holló Lászlót a városunk hiva-

talosai minden korban fanyalogva
fogadták. Az egyszerű emberek viszont nagyon szerették, és
rendkívüli módon tisztelték. Temetésekor soha nem látott tömeg
kísérte utolsó útjára a Felsőtemetőben. Születésnapját mindenkor

megünnepelte Kiskunfélegyháza,
volt valami kiskun makacsság az
iránta való ragaszkodásban. Debrecen sem tudta igazán a helyén
kezelni, annak a maroknyi tisztelőnek a kivételével, akiknek vezetője a fogadott unoka, dr. Újvári
Zoltán néprajztudós, aki ereje
teljében létrehozta a Holló Kuratóriumot és a Holló-díjat, hogy a
nagy festőnk örökségét tovább
vigye, s átadhassa azt a későbbi
nemzedékeknek.
A professzor úr szándéka
szárba szökkent, a Hollói hagyatékra féltően vigyáznak Kiskunfélegyházán is, Debrecenben is,
Tiszadadán is. S bár a professzor
úr elment, azzal hogy Kiskunfél
egyháza önkormányzata felvállalta az örökség továbbvitelét,
biztosítottnak látszik, hogy még
nagyon sokáig emlékezetünkben
tarthatjuk Félegyháza Laci bácsiját – mondta a polgármester.
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Kamasztanból jeles
Kreatív bűnmegelőzés Kiskunfélegyházán címmel nagyszabású
projekt valósul meg a Kreatív Mozaik Alapítvány, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata együttműködésében.
A projekt legsikeresebb elemei
közé tartozik a Nyugdíjas akták
című, nyugdíjasoknak szóló és
nyugdíjasok által előadott színházi
előadás, valamint a Kamasztanból
jeles című programelem, amelynek keretében színházi jelenetek
bemutatása, majd feldolgozása
történik osztályfőnöki órák keretében. A foglalkozás alatt a fiatalok
észrevétlenül sajátíthatják el az
alapvető bűnmegelőzési ismereteket, egy-egy szerepbe lépve pedig
átélhetik az áldozat és az elkövető
szerepét is. Március 1-jén a félegyházi közgazdasági szakgimnázium
két osztálya vehetett részt ilyen
előadáson. A téma a sokunknak
még mindig ismeretlenül csengő, de annál aktuálisabb cyber

bullying, azaz internetes zaklatás
volt, amely ezúttal a színjátszás
nyelvén, fiatalok közvetítésével
került terítékre. Szó esett többek
között a közösségi oldalak használatáról, saját intimszféránk védelméről és másoké tiszteletben
tartásáról, a megosztott tartalmak
mértéktartásáról.
Az interaktív bemutató-sorozatban 15 előadásra nyílik lehetőség,
de amint azt dr. Horváth-Rekedt
Gréta főhadnagytól, a Kiskunfél
egyházi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadójától, a program koordinátorától megtudtuk, a
kortárs segítők közreműködésével
szeretnék minél több középiskolában feldolgozni ezt a rendkívül aktuális témát.

A foglalkozást Barna-Pap Bianka, Almási Emerencia, Mucsi
Maja, Nagy Bálint, Sánta Gergely és Barna-Pap Adrián vezeti. Felkészítő: Benedek-Koncz
Eszter és dr. Horváth-Rekedt
Gréta.
A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul
meg.

Örömmel takarítottak
a waldorfosok

Egy cél, több út
A FUTURA Interaktív Természettudományi
Élményközpontba,
Mosonmagyaróvárra látogattak
a Kiskunfélegyházi József Attila
Általános Iskola tanulói az EFOP3.2.5-17-2017-00033 Egy cél,
több út című projekt keretében.
Magyarország legnagyobb tudományos játszóházában a tanulók
érdeklődésüket felkeltő formában
fedezhették fel a négy őselem:
a víz, a Föld, levegő és a tűz titkait, valamint a Szigetköz nö-

vény- és állatvilágát. A programot
látványos kísérletek tarkították,
amelynek során például a Tesla
transzformátor által előállított villámokat láthattak. A planetáriumi
előadásban virtuális űrutazásban
volt részük, a kupolára vetített
csillagászati előadáson eléjük
tárult a csillagos ég, betekintést
nyújtva a csillagképek és égitestek világába. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
támogatásával jött létre.

Csincsák Zoltán
emlékére

Kertművelés óra keretében tisztították meg a Parkerdő biciklis útját a
szeméttől a Waldorf iskola hatodikos
és hetedikes diákjai. A pedagógusok
felügyelete mellett a gyerekek tudatosan készültek az akcióra, még a
szemétszedő botokat is maguk készítették el a fafaragó szakkörön.
A waldorfos gyerekeknek egyébként sem idegen a környezetük

Idén negyedik alkalommal tartották meg a
Kossuth Lajos Szakképző Intézmény és Kollégium növendékei tanáraikkal közösen a IV.
Csincsák Zoltán emlékfutást március 7-én. A

rendbetételéért dolgozni: harmadik osztálytól maguk takarítják
termeiket tanítás után. Természetmegfigyelés és természetjárás órákon többször látogatnak ki
a Parkerdőbe, ezért eldöntötték,
hogy a jövőben minden esztendőben rügyezés előtt mentesítik az
erdő egy részét az ember hagyta
nyomoktól.

volt tanár, nevelőtanár tiszteletére a kollégiumtól a Felsőtemetőig futottak, ahol síremlékénél elhelyezték a megemlékezés gyertyáit,
mécseseit.
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Sikeres helyesíró
Jaksa Brigitta, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és
Szakgimnázium 1/13/É osztályos
tanulója második helyezést ért el
az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei
döntőjén, amit a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégiumban
szerveztek meg. A félegyházi diáklány 21 iskola 113 versenyzője
közül érte el az előkelő eredményt.

Helyismereti vetélkedő
A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum, a Kiskunfélegyházi Petőfi
Sándor Városi Könyvtárral karöltve idén 15. alkalommal rendezi meg a Helyismereti vetélkedőt, amelynek részleteiről Samu
Csilla, az intézmény múzeumpedagógusa beszélt lapunknak.
A Móra Emlékév kapcsán Móra
Ferenc és az ő Félegyházája címmel hirdették meg február végén

az eseményt, amelyre háromfős
csapatok jelentkezését várták.
Idén kiemelkedően sokan: 74
5-6. osztályos, 41 7-8. osztályos és 49 középiskolás csapat
nevezett. Az első hat helyezett a
hagyományokhoz hűen egy budapesti kiránduláson vehet részt, a
korosztályos győztesek pedig a
Városalapítók Napján ajándékot
és oklevelet kapnak.

Energiahatékony
iskola a Darvas
A Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola a Virtuális Erőmű Program keretében elnyerte az Energiahatékony Iskola címet. Az erről
szóló tanúsítványt Jankovszki
Zoltánné intézményvezető vette
át március 6-án, a Parlament Fel-

sőházi Termében megrendezett X.
Jubileumi Díjátadó Gálán. Az intézmény – ahol megkülönböztetett
figyelmet fordítanak az energiahatékony, környezettudatos nevelésre
– egy éven át jogosult a tanúsító
logó használatára.

Franciska néni emlékét
őrzik tanítványai
és kollégái
A tanári szoba faliújságján
már
mes�sziről fájdalmasan kiált a
fekete keretes
hír… Tudjuk,
hogy ez minden üzenetnél
rosszabbat jelent. Csendben
álljuk körül a
gyászjelentést,
amelyen Hevér Gáspárné Franciska
néni, egykori kollégánk halálhírét, búcsúztatásának időpontját
közli a gyászoló család. Aztán
lassan megindul a szó. Kérdések, történetek, emlékek váltogatják egymást. Franciska néni
egy kicsit újra jelen van életének
egyik fontos színpadán, a Darvas iskolában, ahol pedagógusi
pályafutásának utolsó 15 évét
töltötte.
1956-ban az alpári „Fekete-csárda” nevet viselő iskolában
lépett először katedrára, mint
tanító. Szeretett társa (majd
férje) is pedagógusként dolgozott, hosszú időn keresztül tanítottak Jászszentlászlón, majd
Gátéron is. Amikor a félegyházi

Jól helytálltak a házigazdák
A félegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium
adott otthont az 59. Húsipari
Szakma Kiváló Tanulója Versenynek. A megmérettetésen az ország huszonkét legjobb hentes
tanulója mérte össze tudását. A
verseny első napján az ünnepélyes megnyitón Bagdán Boglárka agrár-szakképzésért felelős
helyettes államtitkár köszöntötte
a tanulókat. Rózsa Pál, a vendéglátó intézmény vezetője bemutatta az iskolát és az ott folyó
munkát, majd Kássa Tibor, a
versenybizottság elnöke ismertette a feladatokat. A megnyitót
követően a versenyzők írásbeli
és szóbeli vizsgán bizonyították
felkészültségüket.

Másnap a tanüzemben a vágástól a késztermék elkészítéséig
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minden folyamatban bizonyítaniuk
kellett, sőt értékesítési készségei-

Darvas iskola
megnyitotta
kapuit, a Hevér
házaspár a lakótelepre költözött, majd az
intézmény tant es t ül et ének
oszlopos tagjaivá váltak.
Franciska néni
magyar-történelem szakos
tanárként tevékenykedett,
de
szükség
esetén bármilyen területen „bevethető” volt. Nyugodt, de szigorú tanár hírében állt.
1990-ben nyugdíjba vonult, de
további öt évig tanított még, mielőtt megkezdte a megérdemelt
pihenést.
Most örökre elköszönt tőlünk,
és magával vitte emlékeit. Csak
remélni tudjuk, hogy egy olyan
helyre érkezett, ahol méltó helye lesz az égi katedrán is. Szeretettel búcsúzunk tőle, emlékét
megőrizzük…
A Darvas Általános Iskola régi
és jelenlegi dolgozói
(A teljes megemlékezés a www.felegyhazikozlony.hu oldalon olvasható.)
ket is megmutatták. A versenynek
ezt a napját Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő is meglátogatta. Az
eredményhirdetésre a harmadik
napon a városháza dísztermében
került sor, ahol Csányi József polgármester is köszöntötte a leendő
húsipari szakmunkásokat.
A versenyben az első öt helyezettnek járó díjat, érmet és ajándékot kapták:
Búcsú Péter (Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskola), Horváth Dávid
(Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola), Hrágyel
Márk (AM KASZK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakiskola), Koresánszki
József és Vörös Norbert (Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskola).
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Százszorjó óvodabál

Jelenben
a jövő csodáival

530-an vettek részt a Százszorszép Óvoda kilencedik jótékonysági bálján, amit március 9-én, a
Constantinum sportcentrumában
rendeztek meg. A sztárfellépő
Szűcs Judit volt, és a folytatás is
a 70-80-as évek discostílusában

telt. A szervezők „zöld” bálat rendeztek, hiszen minden kellék, dekoráció újrahasznosított anyagok
felhasználásával készült. A Százszorszép Óvoda a befolyt összeget
az udvari játékok, a játszótér korszerűsítésére kívánja fordítani.

Néptánctalálkozón
a batthyányisok

Matematikai,
természettudományos és informatikai készségek és
kompetenciák fejlesztési területéhez kapcsolódó rendezvényt szervezett a Kiskunfélegyházi Dózsa
György Általános Iskola, március
5-én. A cél a tanulók pályatervezési és életvezetési kompetenciáinak
megalapozása, a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazása volt
az egyéni szükségletek és haladási
ütem figyelembevételével.

Bácskán innen, Bácskán
túl a platánosok
Az Ecocenter Közhasznú Alapítvány
nyertes pályázata keretében március 6-a és 10-e között 25 vajdasági
magyar diák érkezett Óbecséről a
Platán iskolába. A pályázati kiírásnak megfelelően 2018 szeptembere
óta ökoszakkörön ismerkedtek a tanulók az anyagtakarékosság, energiatakarékosság és környezetvédelem témaköreivel. A szakköri órákat
a tagintézmény vezetője, Takácsné

Néptánctalálkozón vett rész március 5-én, Kecskeméten a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3.z osztálya a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános

Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájában. A tizenhárom műsorszám
közül hetedikként adták elő tréfás
somogyi koreográfiájukat, amellyel
nagy sikert arattak. Felkészítő tanáruk: Fantolyné Makány Ildikó.

Kiváló matekosok
Két évfolyamon 14 diák kapott
meghívást idén a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolából a kecskeméti
Katona József Gimnázium Nyílt
matematika háziversenyére. A
március 12-i eredményhirdeté-

sen az iskolából Oláh-Marcényi
Balázs 1., Kis Domonkos 2.,
míg Flóring Balázs a 8. helyezésért járó díjat vehették át, mindhárman a 7.m osztály tanulói.
Felkészítő tanáruk Rádiné Petróczi Márta.

A 3D-napon szó esett a 3D tervezésről, modellezésről, szkennelésről, nyomtatásról, a padlórobotok világáról, digitális oktatási
eszközökről, robotikáról és volt
humanoid robotok bemutatója
is. Az interaktív nap során a legújabb technikai lehetőségeket és
additív gyártástechnológiákat is
bemutatták.
A gazdag program megvalósítását az EFOP-3.2.5-17- 201700033 pályázati támogatás tette
lehetővé.

Medveczki Zsuzsanna és helyettese, Szunyi Anikó tartotta.
A kirándulás öt napja alatt több
helyszínen jártak, és számos érdekes rendezvényen vettek részt a
vajdasági diákok és az őket kísérő
pedagógusok a platános gyerekekkel együtt. Március végén a platános diákok utaznak Óbecsére, és ott
töltenek együtt öt napot a vajdasági
tanulókkal.
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Tavasz a városban – az élet utat tör magának
A mára már híressé vált mondat – a Jurassic Park című filmből – nagyon találóan és
tömören tárja elénk mindazt, amit a tavasz
lényegeként élünk meg. Nyitott szemmel
járva a körülöttünk – most hirtelen – magamutogatásba fordult természet ráébreszthet bennünket erre a csodára: az élet
felfoghatatlan ajándék voltára. Ady egyik
versében ezt így fogalmazza meg: az élet
él, és élni akar. Valóban, az élet nem csak
úgy van magától. A növények a beléjük kódolt rend, az állatok ösztöneik, az ember
pedig akarata szerint él. Döntéseink formálják világunkat.

Ez az előkert nyáron egy hangulatos szőlőlugas, tavasszal viszont különleges tavaszi
hagymás virágmezőt rejt. Sok-sok évi munka
eredménye számos ritkán látható – mint pl. a
halványkék puskin csillagvirág, vagy az égkék
szellőrózsa – virág mellett az apró virágú
keleti jácint, vagy a sok nemes jácint és tulipánfajta némelyikével beültetett kiskert

Bájos előkert a Diófa utcában, aranyvessző
fácskával és sok szép színes jácinttal, ez utóbbi jól láthatóan gyűjtemény. A nőnapi virágok
kiültetve kedves tavaszi díszei lehetnek az
előkerteknek

Ez a csinos szellőrózsa egy ritka apró tavaszi hagymás növény.
Az évelőkertészetek nem foglalkoznak vele, mert cserépben nem
tudják megnevelni: valahogy mindig eltűnik. Ebben a móravárosi
kertben a burkolat hézagaiban megtelepedve vidáman virul

A márciusi hosszú hétvégén sokan döntöttek úgy Félegyházán,
hogy a szabadban, kertészkedve
töltik az idejüket. Ezt mutatták a
szépen megmetszett fák, cserjék,
szőlők, a megkapált, elgereblyézett virágoskertek, a kitisztított
gyepek. Öröm volt látni, ahogy
egymásra hangolódott ember és
természet, és, hogy milyen széppé
tudják így közösen tenni a környezetünket. A virágok tették a dolgukat és virágba borultak, az emberek pedig jó gazdaként művelték a
rájuk bízottakat.
A városi zöldfelületek tennivalóit – az azokon elvégzett és elvégzésre váró feladatokat – szemlélve számos szebbnél-szebb, kedves
arcát mutatta meg a város. Értékeinket látva gyakran merül fel a
gondolat: sokszor nem is igazán
tudunk róluk. Pedig az is tudatos
döntés, hogy hiányaink, vagy értékeink mentén élünk. Némiképp
szégyenkezve osztok meg néhány

számomra szép üzenetű fotót:
tudom, ez csepp a tengerben,
ettől sokkal több van itt. Mindenesetre reménykedem benne, hogy
lesznek, akiket elindít: keresni az
értékeket.
Több kertben lehetett szorgoskodó kertészt látni, vagy beszélgető emberrel találkozni. Volt,
aki elmondta, hogy búját-baját,
szomorúságát kerti bíbelődés
közben a virágoknak mondja el.
Gyaníthatóan sok-sok ember testi-lelki egészségét őrzi a kiskert,
másokat pedig felüdít, miközben
gyönyörködtet. Ez is lehet arca egy
településnek.
A csekély fotózási készség és
a megszabott rendelkezésre álló
hely korlátok közé zárja sok érték
megosztását, de található még
utca különleges bíborszínű ibolyák
tömegével, sárga salátaboglárkamezőkkel, nagyvonalú színpompával beültetett virágkaspókkal. Számos szépséges csodával.

A Nefelejcs utcában lévő néhány idős
mandulafa láthatóan jól érzi magát a szépen
gondozott útmenti zöldsávban. Ezek a fák a
Balaton-felvidéken is megállnák a helyüket, mi
is méltán lehetünk büszkék rájuk

A Móra gimnázium előkertjében az egyik
legkorábban virágzó tavaszi növény, a télen
is zöld levelű, rózsaszín virágú bőrlevél olyan,
ahogy az a nagykönyvben meg van írva

A városban sok helyen található bíbor vagy
fehér színű virágú liliomfa. Ezen láthatóan
rengeteg bimbóból kezd kibomlani a fehér
virágfelhő. Egy-két héten belül a sok virágtól
már nem fog látszódni az épület

A törpemandula ma már ritka a városokban. Néhány éve a természetben előforduló
példányait, élőhelyeit védelem alá helyezték,
az alapfaj nem szaporítható, így kereskedelemben nehéz hozzájutni
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Március 23., szombat
Színe-java klub foglalkozása. Vezeti: Tarjányi Xénia művésztanár.
Városi könyvtár, 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
Alvin és Mókusok koncert. Rocktár, 20 óra
Március 28. csütörtök
Fekete Alíz könyvbemutató. Rocktár, 17 óra
Március 30. szombat
Anna and the Barbies koncert. Rocktár, 20 óra
Április 4., csütörtök
Petőfi a vándorszínész. Juhász István ny. gimnáziumi tanár előadása.
Városi könyvtár, 17 óra
L'art pour L'art Társulat: „Mintha elvágták vol” című előadása
Belépő: 3500 és 3000 Ft
Művelődési központ, 18 óra
Április 5., péntek
Zilahy Zoltán jászfényszarui szobrászművész kiállítása.
Megnyitót mond dr. Feledy Balázs művészeti író.
Köszöntőt mond dr. Czeglédy Márta Jászfényszaru, és Csányi József,
Kiskunfélegyháza polgármestere. Városi könyvtár, 17 óra
Április 6. szombat
„Test és Lélek” - Jótékonysági Egészségnap
Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ingyenes bemutatók, állapotfelmérés,
előadások. Művelődési központ, 9 órától

Zenével
ünnepeltek
Ünnepi koncertet rendeztek március 14én, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában. A közönség a nemzeti romantika dallamvilágával átitatott műveket
hallgathatott, amelyeket a verbunk és a
szabadság érzése kísért végig. A hangverseny a Magyar Zeneművészeti Társaság támogatásával jött létre.

KÖNYVTÁRSAROK
A víz világnapja
1992-ben a Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték a víz
világnapjának megünneplését. Hatására
Dublinban az ENSZ 47. közgyűlése március 22-ét nyilvánította e nappá, amelynek
célja, hogy ráirányítsa a döntéshozók, a
szervezetek és a magánszemélyek figyelmét a mindenki számára elérhető, tiszta
víz fontosságára és az édesvízkészletek
veszélyeztetettségére.

Az óvodás és
kisiskolás olvasók
a Vizes mókák
című könyv 16 szórakoztató és meglepő kísérletével kideríthetik,
melyek a víz legfontosabb tulajdonságai. Megtudható például, miért nem konyul le a virág
feje, ha vízzel teli vázába teszik. A kihajtható,
színes fülek alatt tudományos magyarázatokat
kapnak természetesen érdeklődésüknek és
életkoruknak megfelelően.
Hová folyik a folyó? Mit csinálnak a halak

télen? Milyen egy holtág? Ilyen és ehhez hasonló, vizes élőhelyekkel kapcsolatos ezernyi kérdésre kínál okos választ a Mi micsoda
ovisoknak sorozatban megjelent A vízparton
című könyvecske.
Lengyel író-illusztrátor házaspár Víz alatt
című pazar albumában találkozhatnak a kisdiákok mesésen tarka halakkal, különös mélytengeri teremtményekkel, rekordokat felállító
búvárokkal és felfedezhetik a Titanic roncsait
is. Az egyedi, hatalmas, szemet gyönyörködtető illusztrációk elvarázsolják az olvasót. A
részletgazdag ábrák egyre mélyebbre és mélyebbre hívnak, miközben világunk megannyi
rejtett szépségét fedezzük fel.
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Csendes órák a félegyházi parkfürdőben
A Félegyházi Szabadidő és
Sport Kft. a 2019-es strandszezonban havonta egy alkalommal bevezeti a „csendes
órák” programját a félegyházi
parkfürdőben. Teszi ezt az autista és más fogyatékkal élő
vendégek és hozzátartozóik,
valamint mindazok számára,
akik a program szabályainak
betartását önmagukra nézve
kötelezően elfogadják.
A program ideje alatt a parkfürdő nagyobb nyugalmat és csendet
nyújt a strand használóinak komfortérzetük megőrzéséhez, hogy
a strandolásukat a lehető legkevesebb külső zavaró hatás érje.
Ezáltal számukra is lehetőség

nyíljon a kellemes nyári strandolásra. A csendes órák alatt nem
lesz a strandon zenei szolgálta-

Ismét küzdősportgála
Kiskunfélegyházán
Thai box, K-1, ökölvívás
és karate április 6-án

Második alkalommal ad otthont helyi félegyházi versenyzőket
felvonultató küzdősportgálának a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok április 6-án, szombaton. Az eseményt a Kiskunfélegyházi Harcművészeti Egyesület vezetője Nagy Krisztián és Simon
Zoltán sportszervező közösen valósítja meg. Ismét egy egész napos családi rendezvényt biztosít a KHSE csapata.
A Félegyházi Küzdősport Gálán a
Kiskunfélegyházi Harcművészeti
Egyesület felnőtt versenyzői, a Félegyházi Térségi Sportiskola thai
boksz szakosztályának utánpótláskorú tagjai, a Kurucz László
által vezetett félegyházi Kyokushin
Karate versenyzői, valamint a Kiskunfélegyházi HTK ökölvívói lépnek ringbe. Céljuk a félegyházi és
Bács-Kiskun megyei küzdősportoló fiatalok tehetségének bemutatása a helyi közönségnek. Az
idei évben is mind a fiatal tehetségek, mind az idősebb generáció
jeles képviselői megméretettnek a
gálán.
A muythai, vagyis thai boksz
egyre népszerűbb sportágnak
számít manapság, mellettük a
nagy hagyományokra visszanyúló
ökölvívás és karateverseny képezi

az esemény programját. A gálán
hasonló erősségű és tudású harcosok mérkőznek meg. A félegyháziak mellett Bajáról, Kecelről,
Bácsalmásról és Kecskemétről is
várnak thai boxosokat. Mintegy
30 mérkőzést szurkolhat végig a
közönség és minden összecsapáson az egyik fél Bács-Kiskun
megyei versenyző lesz. A szervezők remélik, hogy a félegyházi
versenyzőkre sokan kíváncsiak és
idén is sikerül megtölteni az arénát. A program idén is két részből
fog állni. Az első rész 15 órakor
kezdődik kevésbé tapasztalt harcosokkal, majd 18 órától füst,
fényshow és ringspeaker konferálásával érkeznek a tapasztalt
harcosok.
A szervezők minden sportbarátot, rokont, szurkolót várnak.

tás és a hangosbemondó sem
üzemel. Nem lesznek zajjal járó
munkák.

A programiroda tervei között
szerepel az is, hogy a vendégeket
felkészített diákmunkatársakkal
várják, akik segítségre lesznek,
ha a vendégek igénylik – mondta
el Iványi Ferenc, a programiroda
menedzsere. A program szakmaiságát a Göllesz Viktor Általános
Iskola szakértő pedagógusaival
közösen dolgozzák ki, hogy minél
előbb célzott eredményt érjenek el.
A parkfürdő területén várhatóan
május elsejétől havonta egy alkalommal, keddenként 8 és 11 óra
között kerül sor a csendes órákra.
Ha a kezdeményezés beteljesíti a
hozzá fűzött reményeket, akkor
a program a strand őszi zárását
követően a fedett uszodában is tovább folytatódik.

Sporttörténeti képcsarnok
nyílik a sportcsarnokban
Félegyházi sportolókat, korábbi és jelenkori olimpikonokat bemutató képcsarnok létrehozását tervezi a városi sportcsarnok.
A sportképtár anyagát a Kiskun Múzeum adja, a csarnokba
látogatóknak lehetőségük lesz megismerni a félegyházi sportolók történetét, elért eredményüket. Emellett a félegyházi
sportértéktár is kibővül, erről már döntés született.
A Kiskunfélegyházi Értéktár Bizottság 2013-ban jött létre azzal
a céllal, hogy a helyi értékeket
összegyűjtse. Az értékek kutatásában, dokumentálásban részt
vállalt a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, a Kiskun Múzeum, a
Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület, a Kiskun Múzeum
Baráti Köre, illetve a Natura
Hungarica Alapítvány és a Mentés másként nyári diáktábor.
A félegyházi értékeket Fekete
Beatrix, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnökhelyettese szerkesztette könyvbe még
2015-ben.
A Félegyházi Szabadidő és
Sport Nonprofit Kft. programirodája a tervek szerint a sportcsarnokban állítja ki a városunk
olimpiát megjárt sportolóinak
értéktárban megőrzött anyagát.
Az állandó képkiállítás egyúttal
tisztelegni fog a sportolók és
teljesítményük előtt, valamint
példát mutat a mai nemzedék
számára.
„Múlt
nélkül
a
jövő
gyökértelen!”
A 2015-ig tartó értéktári gyűjtést kiegészítve két, olimpiákat

megjárt paralimpikon értéktári
felvételére is javaslat született.
Csontos Piroska paralimpikon
atléta és Lőrincz Krisztina
paralimpikon evezős, biatlonista
egyúttal a jelenkort képviseli, hiszen mindketten aktív sportemberek. Mellettük Stuhl József
(1943-2014) testnevelő értéktárba történő felvételéről is javaslat született.
A félegyházi sport értékeit bemutató képtár a tervek
szerint áprilisban nyílik meg a
sportcsarnokban.
Lőrincz Krisztina
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Kiválóan indítottak
a Jogging újoncai

Helycsere a dobogón
Az őszi 21-31-es vereséget követően ezúttal is alulmaradt a Dunaharaszti MTK ellen a P&P Kiskunfélegyházi HTK a felnőtt férfi
kézilabda-bajnokság NB II. déli
csoportjában. A rangadó tétje a
második hely megtartása, illetve
megszerzése volt. A vendég Dunaharaszti MTK összeszedett és jó
játékot bemutatva végig vezetett,
a KHTK az utolsó percekben tette

szorossá az állást, de egyenlítenie
nem sikerült, így visszacsúszott a
harmadik pozícióba. A DMTK átvette a második helyet a tabellán,
a bajnokságot továbbra is a Rév
TSC vezeti.
NB II. férfi felnőtt déli csoport 16. ford., 03. 16.
P&P Kiskunfélegyházi HTK
– Dunaharaszti MTK 28-30
(13-16)

Élen a KHTK csapata
Rangadóval folytatta szereplését
a megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokságban a Kiskunfélegyházi HTK, amely a 15. fordulóban
a harmadik helyezett Kalocsai
FC-t látta vendégül Kecskeméten. Az első hely megtartásához
nyernie kellett a KHTK-nak. Ős�szel Kalocsán 2-2-es döntetlen
született, a vendég együttes hátránya a forduló előtt mindössze
4 pont volt az éllovashoz képest.
A vezetést a KHTK szerezte meg

a 25. percben és a második félidő hajrájában a csereként beálló Koncz Zsolt játékos-edző
döntötte el a három pont sorsát.
A félegyházi csapat 2-0-ra nyert,
így továbbra is első.
Bács-Kiskun Megyei I. 15.
ford., 03. 16. Kecskeméti Műkertvárosi Sportcentrum
Kiskunfélegyházi HTK –
Kalocsai FC 2-0 (1-0)
Gólszerzők: Nasz Balázs 25.
p. (öngól), Koncz Zsolt 83. p.

Március 17-én rendezték meg
a SPORT XXI. szakaszos Aquatlon Verseny Dél-Kelet Regionális
Döntőjét (Békés, Bács-Kiskun,
Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád
megye) Baján.
A Jogging Plus Sportegyesületből 15-en rendkívül sikeresen
képviselték Kiskunfélegyházát, 3
arany és 4 bronzéremmel tértek
haza. Az egyesület kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre,
aminek köszönhetően ilyen nagy
létszámban méretették meg magukat az egyesület sportolói.
A bajai sportuszodában úszóversennyel kezdődött meg az erőpróba, ami az épület melletti 400
méteres salakos atlétikai pályán
folytatódott, ahol a kora nyárias
időben, kitűnő futással bizonyítottak a gyermekek. A 15 indulóból
heten az első versenyükön vettek

részt, ezért külön gratuláció illeti
őket, hogy kivétel nélkül mindenki
nagyszerűen teljesítette a távokat.
Felkészítő edzők: Németh László, Hegyi Dóra, Hegyi Brigitta,
Gergely Péter. Dobogósok: Aquaovi (25 m úszás – 200 m futás) 3.
hely Rádi Georgina, 3. hely Borbás Tamás. Újonc 1 korcsoport
(100 m úszás – 1000 m futás) 1.
hely Takács Luca. Újonc 2 korcsoport (200 m úszás – 1500 m futás)
2009-es korosztály: 1. hely Szórád
Hanna, 3. hely Kovács Mátyás.
Gyermek korcsoport (300 m úszás
– 2000 m futás) 2007-es korosztály
3. hely Rádi Gellért. 2006-os korosztály: 5. hely Domokos – Kószó
Marcell. Csapateredmény: Újonc 2
korcsoport: 1. hely Endre Barna,
Kovács Mátyás, Rádi Zénó, 4.
hely: Konkoly János, Vincze Bálint, Zsigó Attila.

Diákolimpiai tornászsikerek

Gálázva nyert az Astra
Könnyed játékkal, nagyarányú győzelmet ért el hazai pályán az Astra-Herbária Kiskunfélegyháza FC,
amely a női futsal NB I. 17. fordulójában 10-1-re kiütötte a Miskolci Vénuszt. Már az első félidőben
eldőlt a mérkőzés, az Astra szebbnél-szebb akciókat vezetve ilyen
arányban is megérdemelten nyert,
amivel megőrizte vezető helyét a
bajnokságban.

Női Futsal NB I. 17. ford., 03. 16.
Astra-Herbária Kiskunfélegyháza FC – Miskolci Vénusz 10-1
(6-1)
Gólszerzők: Sipos Lilla 2. p., 36.
p., Krascsenics Csilla 3. p., 11. p.,
25. p., Dikanová Dominika 8. p.,
30. p., Gál Tímea 10. p., Nagypál
Fatima Eszter 28. p., Miliczki
Noémi 17. p. (öngól), illetve Tirpák Zsanett 5. p.

Március elsején adott otthont a
kecskeméti Lánchíd Utcai Általános Iskola az I-IV. korcsoportos torna diákolimpia országos
elődöntőjének. A versenyen szép
eredményt értek el a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola
és a Platán Utcai Tagintézményének leány tornász tehetségei III/IV.
korcsoportban, egyéni összetett-

ben. A Platán Utcai Tagintézmény
tanulója, Palásti Enikő egyéni
összetettben bajnok lett. A székhely intézmény tanulói közül Szabó Róza 9., míg Gombás Bora a
10. helyen végzett. A versenyzők
áprilisban az országos döntőben
folytatják a küzdelmet. A tornászlányok edzője és felkészítője Juhász Tamás.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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A rendelőintézetről
A város vezetősége a második világháború után lépéseket tett a település egészségügyi szolgáltatásának fejlesztése érdekében. 1950-ben megnyílt a közkórház és ugyanebben az évben született döntés arról is, hogy a város a Tomasovszky-féle magánkórház épületében városi központi egészségházat állít fel. Ez, a jelenleg is meglévő, a mai
Korond (egykori Öröm, később Iványi Sándor) és a Deák Ferenc (egykori Kilián György)
utcák találkozásánál álló épület több évig működött egészségházként, 1958-tól itt kapott helyet a Tüdőgondozó Intézet, majd később a városi fogászat is.
1957-ben a Városi Tanács már azt fontolgatta,
hogy ezt az egészségházat szakrendelővé alakíttatja át. Valószínűleg az egészségház szűkös
helyviszonyai (egyemeletes épület, 9 helyiség,
650 m2 alapterület) miatt kényszerült a város
1962-ben újabb egészségügyi intézményt nyitni:
150 ezer forintos költséggel ekkor alakították
át a járásbíróság Tompa utcai volt börtönépületét, itt rendezkedett be a Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet, a sportorvosi szakrendelés,
valamint négy körzeti orvos is itt rendelt. A
feltételek itt sem lehettek kielégítőek, mert a
járási és a városi tanács végrehajtó bizottságai
1966-ban együttes ülésükön megállapították,
hogy a megnövekedett betegforgalomra való
tekintettel új, korszerű rendelőintézet építése
feltétlenül szükséges és elrendelték az új létesítmény beruházási programjának elkészítését.
1970-ben el is kezdődtek az építési munkák a régi egészségház mellett. A terveket a

Bács-Kiskun megyei Tervezőiroda készítette, a
kivitelezésért a Kiskunhalasi Építőipari Vállalat
volt felelős. A 92 ezer ember orvosi ellátására létesített épület a határidő előtt 15 nappal,
1972 decemberében el is készült és műszaki
átadásra várt. Az építési költségek 12,5 millió
forintba, a berendezések és felszerelések 3 millió forintba kerültek. Az új, 35 helyiséget magában foglaló SZTK-rendelőintézet (SZTK=Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja)
több mint 3 ezer négyzetméteres alapterülettel
rendelkezett, földszintjén és három emeletén
kapott elhelyezést 10 orvosi munkahely a kiszolgáló helyiségekkel. Működött itt sebészeti,
belgyógyászati, nőgyógyászati, orr-fül-gégészeti, szem- és ideggyógyászati szakrendelés, fizikoterápia, röntgen, onkológia és alkoholelvonó
is. A negyedik emeleten szociális létesítményeket (tanácsterem, könyvtárszoba, ebédlő,
öltözők) rendeztek be. Az új épület burkolására

Anyakönyvi hírek

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Ferdinánd: 11 hónapos, trikolor,
keverék kan kölyök
2. Fülöp: 11 hónapos, fekete-fehér,
keverék kan kölyök
3. Garbó: 8 hónapos, fekete, keverék szuka kölyök
4. Radír: 3,5 éves, vörös, tacskós
jellegű keverék kan
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634 és
a 70/43-43-002 telefonszámokon,
vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet.
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

Örökbefogadási idő: Minden nap
(hétfő–vasárnap) 13:00-15:00-ig
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nagy gondot fordítottak, a belső térbe 1100 m2
csempeburkolat került, a külső, 200 m2-es falburkolatra pedig négyszázezer darab 2x2 cm-es
mozaikkockát raktak fel.
A rendelőintézet ünnepélyes felavatására
1973. március 30-án – április 4. tiszteletére –,
délelőtt 10 órakor került sor dr. Schultheisz
Emil egészségügyi miniszterhelyettes és az országos televízió tudósítóinak jelenlétében.
Ónodi Márta
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ÚJSZÜLÖTTEK: Szőke Attila (anyja neve: Gondi Cintia), Csenki Bella (Gácsi-Kis Erika), Varga Áron
(Fricska Nikolett), Kiss Konrád
(Gémes Lili), Cserép Zétény (Szabó
Kitti), Tóbiás Gergő Mihály (Trungel
Tünde)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Szij
Mónika – Szabó Ákos
MEGHALTAK: Szabó Menyhért
Ágoston, Cserkó Lászlóné Cserkó

Rozália Juliánna, Lénárt Ferenc
Csaba, Herédi Jánosné Tóth Mária,
Csáki Józsefné Kis Erzsébet, Lantos József, Sárkány János – Kiskunfélegyháza, Széchenyi István
– Kiskunhalas, Fehér Bertalanné
Bodor Irma – Tiszakécske, Nagy
József György – Lajosmizse, Sasi
Györgyné Király Erzsébet – Nagykőrös, Kovács Lászlóné Mócza Magdolna, dr. Kalmár Sándor Mihályné,
Szécsényi Árpád Károlyné Acsai
Borbála, Gubényi József Balázs
– Kecskemét, Bor Gyula Márton
– Nagyhalász

Hirdetés

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

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:
37.990 Ft helyett 35.990 Ft!

Okosórák már 5.990 Ft-tól!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:

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
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

