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

Rendhagyó módon egy kincseslá-
dát helyeztek el ünnepélyes kere-
tek között a Zöldváros projekt so-
rán a Petőfi-szobor és a Hattyúház 

közötti területen, április 29-én, 
hétfőn. A kétmilliárd forintos beru-
házás építkezésének kezdetét jel-
képező eseményen jelen volt Csá-

nyi József polgármester, Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő, 
Dallos Gyula miniszteri biztos, Ri-
deg László, a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés elnöke, Sáray Zoltán, a 
KÉSZ Építő Zrt. vezérigazgatója és 
Kesztner Andor mély- és vízépí-
tési igazgató, Pintyőke Marcell, 

50 évig őrzi a megújuló
főtér gyermekeink üzenetét

Folytatás a 2. oldalon
Fotó: Ujvári Sándor

VIRÁGVÁSÁR

12.



2019. május 3.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK2

a KÉSZ Csoport kommunikációs 
üzletágvezetője, Rosta Ferenc és 
Balla László alpolgármesterek, a 
képviselő-testület tagjai, az önkor-
mányzat tisztségviselői, valamint 
több száz óvodás, általános iskolás 
és középiskolás fiatal szüleik, pe-
dagógusaik kíséretében.

Mint az ünnepségen elhangzott, 
néhány héttel ezelőtt azzal a kér-
déssel fordultak a város óvodásai 
és iskolásai felé, hogy segítsenek a 
belváros újjászületésének ünnepét 
emlékezetessé tenni. A városháza 
aulájában kapott helyet az a kin-
csesláda, amiben bárki elhelyez-
hette a jövőnek szóló üzenetét, 

ajándékát. A tervek szerint ugyanis 
a most föld alá rejtett tárgyak 50 év 
múlva felszínre hozva bepillantást 
engednek az építők és az éppen fel-
cseperedő generáció életébe.

Csányi József, Kiskunfélegyháza 
polgármestere mérföldkőnek ne-
vezte a kétmilliárd forintos beru-
házást. Mint fogalmazott: – Egy 
álom és cél válhat valóra, amely-
nek révén szebb, építészeti és 
erkölcsi értékeiben megújult Fél-
egyházát ajándékozhatunk örökül 
utódainknak. Rendkívül ritka le-
hetőség, hogy megélhet az ember 
egy olyan változást, amely 50-100 
évre kihatással bír szülővárosát 

Folytatás az 1. oldalról
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illetően. Még ritkább adomány, ha 
az ember városvezetőként, pol-
gármesterként ezt a folyamatot 
irányíthatja, legjobb tudása szerint 
befolyásolhatja.

Rideg László a sajtótájékoztatón 
arról számolt be, hogy Bács-Kis-
kun megyének 63 milliárd forint 
jutott a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Programok 
megvalósítására, és a megye tele-
püléseinek pályázatai közül a Fél-
egyházán megvalósuló Zöldváros 
a legnagyobb összegű projekt. A 
megyei elnök hozzátette, hogy a 
második legjelentősebb beruházás 
is a városnak jutott az 1,4 milliárd 

forintos ipari park korszerűsítés-
sel. A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat és Kiskunfélegyháza vá-
rosa közötti termékeny kapcsolat 
további mélyülésének jelképeként 
az elnök egy megyezászlót helye-
zett el a ládában.

Pintyőke Marcell a beruházás ér-
tékteremtő hatását emelte ki. Mint 
mondta, a mintegy 200 ezer nö-
vény, a három egyedi dísz- illetve 
szökőkút, a megújult környezet és 
az alkalmazott fenntartható megol-
dások – mint például az öntözővíz 
újrahasznosítása – a jövő iránti kö-
telesség. A kivitelező képviseletében 
a kommunikációs vezető leszögezte: 
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Körkérdésünkben annak jár-
tunk utána, hogy mi mindent 
rejtettek el a kincsesládában 
a gyerekek és fiatalok.

Rádi Zselyke (5): – Közös 
fényképet tettünk a kincsesládá-
ba, minden barátom rajta van, 
aminek nagyon örülök. Macis csi-
peszeket is raktam bele, mert ne-
kem tetszettek.

Fenyvesi Bence (6): – Bu-
borékfújó, játék kukac, cowboy, 
műanyag katona, csiga és rajzok 
kerültek a ládába. Közösen hoztuk 
el a csoporttársaimmal. Remé-
lem, 50 év múlva is a hasznukat 
veszik.

Barna-Papp Adrián (17): – A 
Gyermek és Ifjúsági Önkormány-
zat jelenlegi elnökeként minden-
képpen szerettem volna üzenni az 
utókornak, és lenyomatot hagyni a 

mostani fiatalok életéről, tapasz-
talatairól. Megfogalmaztunk egy 
levelet, amiben ezt mutatjuk be. 
50 év múlva lehet, már egészen 
másképp élik a tinik az életüket, 
mint ahogyan 50 évvel ezelőtt is 
másképpen élték. Egyfajta idő-
kapszulát készítettünk az utó-
kornak, ebben benne található 
egy CD a mai divatos slágerekkel 
és egy fénykép a GYIÖK 2019-es 
tagjairól.

Turcsányi Mátyás (13): – Jó 
ötletnek tartom az időkapszu-
lát, szerintem 50 év múlva egé-
szen másképp látjuk a világot, 
akkor már más lesz a fontos, 
mint most. Nemcsak mi, de a 
világ is változni fog. Lehet, ce-
ruza, vagy éppen könyv sem 
lesz már. A technológia roha-
mosan fejlődik, még jobban utat 
törve magának.

KÖRKÉRDÉS: Mi került a kincsesládába?

Kedves Kincsvadász!
Nagyon örülök, hogy Neked 
és nekem mostantól közös 
titkunk van! Engedd meg, 
hogy ennek apropóján a ba-
rátomnak tekintselek!

Köszönöm a szüleidnek, peda-
gógusaidnak, hogy eljuttatták 
hozzád az üzenetemet, és kö-
szönöm neked, hogy féltett kin-
csedet elhoztad abba a ládába, 
amit hamarosan – remélem a 
jelenlétedben – elrejtünk a föld 
alatt. Tudom, sokat kell várni, 
hogy viszontlásd: ötven évet. 
Szeretném, hogy akkor majd újra 
találkozzunk!

Addig is kérek tőled még va-
lamit: nézz körül nagyon alapo-
san Kiskunfélegyházán, ott, ahol 

most élsz! Jegyezz meg a szíved-
ben minden részletet, amit látsz, 
hogy 50 év múlva emlékezz rá! 
Nem tudom pontosan, hogy ak-
kor majd milyen lesz ez a város. 
De kérlek, féltsd és gyarapítsd 
majd olyan szeretettel, mint 
ahogy tesszük ezt mi, akik most, 
2019-ben Félegyházát vezetjük!

Fél évszázad nagy idő. Azért 
küldöm Neked ezt a térképet a 
kincsedet rejtő láda pontos he-
lyéről, hogy mindig emlékezz rá: 
Félegyháza hazavár!

Kiskunfélegyháza,  
2019. április 29.

Szeretettel barátod:
Csányi József

Kiskunfélegyháza 
polgármestere

a KÉSZ Csoport dolgozói mindent 
megtesznek, hogy a projekt az elvárt 
minőségben és határidőre teljesül-
jön. Mindehhez számítanak a város 
lakóinak türelmére és megértésére.

Lezsák Sándor a ládában el-
helyezett ajándékaival a jövőnek 
üzent. Az akkori nemzedék ha-
zafias érzéseit mélyítve egyebek 
mellett az 1956-os forradalom 
emlékérmét, az 1987-es lakiteleki 
találkozónak helyet adó sátor egy 
darabját, egy „Élni fog a nemzet, 
ha összetart” jelmondattal ellátott, 
a Magyar Parlamentet ábrázoló 
emlékérmet, valamint az örökös 
talpra állásra buzdító pörgettyűt 
helyezett el. Arany János sorait 
idézve: „Valami jellel megjelöld, 
hogy szállásod volt e föld.” 

Az eseményt a kincsesláda 
földbe helyezését követően az Art 
Kingdom táncprodukciója zárta, s 
ezzel a még épülő teret birtokba is 
vették a legifjabbak. Az üzenetek 
és ajándékok pontos lelőhelyéről 
kincskereső térkép készült, ami-
ből minden résztvevő kapott egy 
példányt annak reményében, hogy 
fél évszázad elteltével ugyanitt vi-
szontláthatják egymást. A jelenkor 
ebbe vetett hitét Csányi József pol-
gármester e szavakkal tolmácsolta 
kedves üzenet formájában. A sze-
rencsések néhány megsárgult pél-
dánnyal talán újra találkozhatnak 
ötven esztendő múltán…

(Az összeállítás fotóit  
Fantoly Márton és  

Ujvári Sándor készítették.)
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Pillanatképek Félegyháza újjászületéséről

Napról napra alakul, formálódik Félegyháza új arca. A megszokott régi belváros lassan átadja helyét az új, egységes, növényzetben 
dús, találkozásra csábító közterekben gazdag főtérnek. Még csak sejteni lehet a végeredményt, de máris belopóznak szívünkbe 
ünnep- és hétköznapjaink itt megélt pillanatain át a kedves emlékek. Maradjon ez így, a kivitelezés olykor nehéz percei dacára is. 
Ujvári Sándor felvételei az elmúlt napok eseményeit dokumentálják. 
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Egészségügyi kérdésekben is döntöttek

A képviselő-testület a központi 
háziorvosi ügyeleti ellátást júli-
us 1-jétől az önkormányzat által 

alapított Félegyházi Egészségügyi 
Nonprofit Kft. útján biztosítja, és a 
tulajdonát képező 6100 Kiskunfél-

egyháza, Korond u. 5. szám alatti 
egészségügyi központ épületében 
biztosít helyet az ügyelet számára. 

A képviselő-testület vállalja, hogy 
a központi háziorvosi ügyeleti ellá-
táshoz szükséges helyiségek (orvo-
si, nővér és gépkocsivezető pihenő, 
tartózkodó teakonyhával, fektető, 
ügyeletes rendelő, az ügyeletes 
gépkocsi garázsa) használatát biz-
tosítja. Többek között erről is dön-
töttek a városatyák április 25-ei 
ülésükön.

 Kiskunfélegyháza városa az 
egészségügyi alapellátási felada-
tokat ellátási szerződésekkel lát-
tatja el. A 13 háziorvosi körzetre, 6 
gyermekorvosi körzetre és a 7 fog-
orvosi körzetre határozatlan időre 
megkötött feladat-ellátási szerző-
dése van az önkormányzatnak. A 
megkötött szerződések tartalmaz-
zák, hogy a szerződő partner az 
egészségügyi szolgáltatás ellátá-
sáról évente köteles tájékoztatást 
adni az önkormányzat részére. 
Valamennyi beszámoló elkészült a 
megadott határidőre, amelyeket a 
képviselő-testület elfogadott.

Folyik a kátyúzás 
városszerte

Javában zajlik az idei kátyúzás Félegyházán. A közlekedőket 
bosszantó lyukakat városrészről városrészre haladva számol-
ják fel – tudtuk meg Juhász Lászlótól, a városüzemeltetési osz-
tály vezetőjétől, aki arról is beszámolt, hogy bár a legveszélye-
sebb úthibákat már hidegaszfaltos technológiával betömték, 
most ezeket is véglegesítik. 

Az önkormányzat kifejezett kérésé-
re a kivitelező egyszerre csak annyi 
kátyút mélyít ki, amennyit később 
egy teherautónyi aszfalttal fel tud-
nak tölteni. Így törekednek arra, 
hogy minél rövidebb ideig terheljék 
a közlekedést a nyitott kátyúk. Ezek-
re az útszakaszokra az úton folyó 

munkát jelző táblák kerülnek. Ahol 
ilyennel találkoznak az autósok, 
ott fokozott óvatossággal érdemes 
közlekedni! A kibontott törmeléket 
összegyűjtés után a városfenntartó 
kft. telephelyére szállítják, s a dara-
bos aszfaltot később útpadkafeltöl-
téseknél felhasználják.

VII. Szivárvány Majális
A Szivárvány Személyes Gondos-
kodást Nyújtó Intézmény Csanyi út 
3. szám alatti otthona szeretettel 
hív mindenkit a VII. Szivárvány 
Majális rendezvényére május 11-
én, szombaton. Adományaikkal az 
intézmény ellátottjainak részére 
rehabilitációs eszközök beszer-
zéséhez, kulturális tevékenysé-
gek szervezéséhez, szabadidős 
programok rendezéséhez járulnak 
hozzá. A nap folyamán büfé üze-
mel, ahol lehetőség van kolbász, 
palacsinta, pörkölt, sült hal, csir-
kemell, flekken, sütemény, üdítő 
fogyasztására is. A rendezvényen 
való részvételért az Idősekért, 
Fogyatékosokért és Rászorultak-
ért Alapítvány számára felaján-
lásokat, támogatásokat elfogad-
nak. Számlaszám: K&H Bank 
10200074-25510544-00000000

9.30-kor, a Kiskunfélegyházi 
Koncert Fúvószenekar műsorával 
kezdődik a rendezvény. Ezt 
követően Csányi József pol-
gármester, Gálig Erzsébet 
intézményvezető és Bozóki-
né Tóth Gabriella, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke 
köszönti a vendégeket. A nap 
további részében a színpadon 
fellép a Móravárosi Napközi-
otthonos Óvoda tánccsoport-
ja, a Darvas, a József Attila és 
a Platán utcai általános iskola 
tanulói, a Kunplast Nyugdíjas 

Klub, a Főnix Dance Táncstúdió, a 
Kiskunfélegyházi Mazsorett Együt-
tes, és a Kiskunfélegyházi Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei, vala-
mint Kovácsovics Fruzsina éne-
kes. Ebéd után műsort ad a Cons-
tantinum Intézmény Móra Ferenc 
Általános Iskola 6. és 7. osztályos 
diákjai, a Padkaporos Táncegyüt-
tes, hagyományőrző énekesek, a 
Silver Step Táncstúdió, a Dózsa 
György Általános Iskola tanulói, az 
Art Kingdom tánccsoport, Szabó 
Ádám zenész. 

A rendezvény ideje alatt fogad-
ják az SZJA 1%-ának felajánlását 
az Idősekért, Fogyatékosokért és 
Rászorultakért Alapítvány részé-
re, a szükséges nyomtatványok 
kitöltéséhez és továbbításához is 
segítséget nyújtanak. Ehhez kérik, 
hogy a rendelkezők adóigazolvá-
nyukat vigyék magukkal! Adószám: 
19044541-1-03.
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Folytatódik a járdaépítés a Bajcsy-Zsilinszky utcán – mondta el 
lapunknak Balla László alpolgármester, az 5. számú választókör-
zet képviselője. 

– Az elmúlt évben a buszpályaud-
vartól a Kun utcáig, mintegy 350 
méteres szakaszon megújult a jár-
da, amit nagy örömmel fogadott a 
lakosság. Ennek a kedvező változás-
nak az előnyeit hamarosan további 

350 méteres szakaszon élvezhetik 
a járókelők, mert már javában tart 
a Kun utca és a Liget utca közötti 
rész felújítása. Tekintettel arra, hogy 
nagyon sok idős ember, kisgyerekkel, 
babakocsival közlekedő szülő hasz-

nálja ezt a szakaszt, rendkívül nagy 
előrelépésnek tartom, hogy sikerült 
megteremteni a biztonságos gyalo-
gos közlekedés feltételeit a buszpá-
lyaudvar és a Liget utcai bevásár-
lóközpont között. Ez egy folyamat 
eredménye, aminek reményeim sze-
rint lesz folytatása is. Bízom benne, 
hogy a következő években fel tud-
juk újítani a Bajcsy-Zsilinszky utca 

másik oldalán lévő járdaszakaszt 
is. Több mint tíz éve, a csatornázás 
befejezése óta várják a lakosok az 
akkor kimaradt útszakaszok meg-
újulását. Most végre ezt a problémát 
is sikerült megoldani, hiszen elké-
szült a Justh Gyula, a Semmelweis 
és a Bajcsy-Zsilinszky utcákon az 
aszfaltozás, összesen 500 méteren 
– számolt be Balla László.

Új lendületet kap Kiskun-
félegyháza gazdaságfejlődése
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott 
be a TOP-1.1.1-16 azonosítószámú „Ipari parkok, iparterüle-
tek fejlesztése” című felhívásra, és 1,4 milliárd forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatást nyert a TOP-1.1.1-16-
BK1-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében a Kiskun-
félegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztésére. 

– A Kiskunfélegyházi Ipari Park 
II. ütem fejlesztése keretében a 
jelenlegi ipari park mellett, a Kis-
kunfélegyházát Kiskunmajsával 
összekötő közút mentén új, mint-
egy 30 hektáros ipari park épül. 
Ennek során belső aszfaltozott fel-
táró út-, villamos-, közvilágítási-, 
víz-, gáz- és szennyvízhálózatot, 
illetve optikai kábelcsatorna-rend-
szert építenek ki. Az ipari park 
kerítéssel, korszerű beléptetőre-
ndszerrel, illetve kamerarendszer-
rel lesz felszerelve – mondta el 
Gyuricza Gergő fejlesztési cso-
portvezető április 30-án, a város-

házán megrendezett projektindító 
sajtótájékoztatón. 

Az ipari parki beruházás jelen-
tős mérföldkő Kiskunfélegyháza 
gazdasági fejlődésében, hiszen 
a meglévő ipari parkban, illetve 
a város területén gyakorlatilag 
elfogytak az értékesíthető iparte-
rületek. A Kiskunfélegyházi Ipari 
Park II. ütem további befektetők 
számára kínál lehetőséget mun-
kahelyteremtő beruházások léte-
sítéséhez. Az eddigi üzemeltetési 
tapasztalatok alapján egy új, be-
kerített, akár az egyedi vállalko-
zói igényeknek is megfelelő köz-

művekkel és megfelelő minőségű 
útkapcsolattal ellátott ipari park-
nak minősíthető iparterület képes 
lesz kiszolgálni a kis- és közép-
vállalkozások telephely igénye-
it, valamint alkalmas lehet akár 
nagyvállalatok letelepítésére is. 

Az új ipari terület javítani fogja 
a térségi vállalkozások versenyké-
pességét azzal, hogy egy modern 
üzleti környezet-
ben kezdhetik 
meg, vagy bővít-
hetik gazdasági 
tevékenységüket. 
A versenyképes-
ség javulásával 
járó többletjöve-
delem az induló 
és már működő 
vállalkozásoknál a 
térségi beruházási 
és foglalkoztatási 

ráta javulását eredményezheti. A 
beruházásokból következik a vál-
lalkozások, illetve a működő te-
lephelyek számának emelkedése, 
középtávon pedig a helyi kibocsá-
tás, foglalkoztatás és jövedelem 
növekedése.

A TOP-1.1.1-16-
BK1-2017-00003 azonosító szá-
mú Kiskunfélegyházi Ipari Park 
II. ütem fejlesztése projekt a 
Széchenyi 2020 program kereté-
ben valósul meg 1,4 milliárd fo-
rint vissza nem térítendő európai 
uniós támogatás segítségével. A 
beruházás várhatóan 2020. július 
31-én zárul. 

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Út- és járdaépítések 
a Bajcsy utca környékén
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Félegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központban tartott előa-
dást április 26-án Szabó György, vagyis a „bükki füvesember”. Gyuri 
bácsi az általa javallott gyógymódok hatékonyságának legmeggyő-
zőbb bizonyítéka: 91 éve ellenére kiváló egyészségügyi és mentális 
állapotnak örvend. A másfél órás előadás alatt korunk legelterjed-
tebb betegségeire és azok természetes kezeléseire tért ki. 

Említette többek között a nőket és 
férfiakat sem kímélő hormonális 
problémákat, amelyek a gyermek-
vállalásra is befolyással lehetnek. 
A probléma okozójaként a második 
világháború környékén előszeretet-
tel használt DDT (diklór-difenil-trik-
lóretán) nevű rovarölő szert emlí-
tette, amelyet a burgonyát pusztító 
krumplibogarak irtására használ-
tak. Sajnos, ez a kemikália nagyon 
nehezen ürül ki a földekből, ezért a 
szakember arra hívta fel a figyelmet, 
hogy ilyen anyaggal kezelt földből ne 
vásároljunk zöldségeket. 

Tanácsai szerint szervezetünk 
tisztító mechanizmusát támogat-
ni kell! Évi kétszeri belső tisztítás 
ajánlott, amelyeket tavaszra és ősz-
re érdemes időzíteni. A máj műkö-

désének serkentésére az egynyári 
ürömöt, a gyermekláncfüvet és a ka-
tángkórót ajánlotta. A veseműködés 
stimulálására a csalán, a nyírfa és a 
tejoltó galaj főzete hatásos. A verej-
tékmirigyek túlzó működése miatt 
egyre többen kivetetik műtéti úton a 
szervet, de ez a szakember megíté-
lése szerint óriási gondokat okozhat, 
mivel az izzadás testünk számára 
fontos méregtelenítési funkció, még 
ha kellemetlen is. 

A népi gyógyászat kiemelkedő 
alakja szerint a népbetegségnek 
számító keringési problémák a fe-
hérvérsejtek működési hibáját jelzi. 
A vénákban úgynevezett plakk kép-
ződik, ami elzárja a véráramlás út-
ját. Ennek következtében felmegy a 
vérnyomás. Gyuri bácsi ezekben az 

esetekben a cékla, a csalán-, szeder- 
és málnalevél fogyasztását javasol-
ta nagy mennyiségű C-vitaminnal 
kiegészítve. 

Hangsúlyozta: az emberiséget 
tizedelő szörnyű kór, a rák kiala-
kulásában nagy szerepet játszik az 
elfogyasztott élelmiszerek minősége 
és a környezeti hatások következ-
ményei. Kínában már az 1600-as 
évektől rendszeresen használják a 
nálunk még nem őshonos egynyári 
ürömöt. Kifejezetten ajánlott a ma-
lária kezelésében és a kullancs okoz-
ta Lyme-kór gyógyításában is. Rend-

szeresen iszogatva sokat tehetünk a 
megelőzés érdekében. A nálunk is 
sok helyen megtalálható diófa leve-
lének használata ebben segítségünk-
re lehet. Júniusban leszedve a friss, 
egészséges hajtásokat, majd azok 
megszárított formáját leforrázva 
heti egy csészével elfogyasztva tá-
mogathatjuk a szervezetünket. Nem 
csak belsőleg tudunk védekezni a 
rák ellen, hanem külsőleg, lokálisan 
is megannyi eredményes gyógymód 
létezik. Ilyen például a körömvirág-
ból elkészített tinktúra, vagy a krém 
bemasszírozása a problémás he-
lyeken. Kutatások bizonyítják, hogy 
az aszalt szilva és a gyümölcsből 
készült lekvár antioxidáns tartalma 
kimagasló. Ezekkel is kenegethet-
jük a testünk különböző pontjait. 
Felhívta az előadó a hallgatóság fi-
gyelmét arra, hogy a legjobb hatást 
úgy érhetjük el, ha a nyugati orvoslás 
eszközei mellett alkalmazzuk ezeket 
a gyógymódokat.

Szabó György több évtizedes, a 
népi gyógyászat terén kifejtett ki-
emelkedő munkája elismeréseként 
2018. március 15-én a Magyar Ér-
demrend Tisztikereszt polgári tago-
zat kitüntetését vehette át. V. B. 

A bükki füvesember tanácsai

A 100. életévében járó dr. Bálint György kertészmérnök, a Super-
dogHome meghívására érkezett Kiskunfélegyházára és tartott 
előadást a Szakmaközi Művelődési Házban április 25-én, Szív-
ügyünk a kert címmel. Az érdeklődők ismerősként és szeretettel 
fogadták Gyuri bácsit. Már előadása megkezdése előtt is sok 
kérdéssel fordultak hozzá, és régi, közös emlékeket is felidéztek.

Az ország kertésze elmondta, 
hogy régóta ismeri Kiskunfélegy-
házát, és mindig szeretettel jön a 
városba. Paprikatermelők, kertba-
rát-körök meghívását fogadta el 
számos alkalommal, és reményei 
szerint hasznos megbeszéléseket 
tartottak. Sajnálja, hogy a várost 

az autópálya révén már elkerüli a 
főútvonal, mert Félegyháza nagyon 
szép, érdemes csak átutazóban is 
látni a régi és új épületeket, a vá-
rosháza pedig egyszerűen elbűvö-
lő. Tudja, hogy nagyon jó gazdák 
élnek itt, és jó földek is vannak. 
Örömmel látta most is, amikor 

bejöttek, hogy egy jó nagy tábla 
föld már be van szántva mesteri-
en, úgy, ahogy az a nagykönyvben 
megvan írva.

Előadásában hallgatóságának 
figyelmét felhívta arra, hogy az 
innováció korában élünk, amikor 
nagyon gyorsan változik minden, 
így a mezőgazdasági termelés, a 
kertészkedés is. Éppen ezért az új 
módszereket a gazdáknak meg kell 
ismerni és megtanulni.

Fontos az is, hogy ha valakinek 
van egy talpalatnyi földje, azt meg 
kell művelni. Kell rajta termelni 

valamit, ami hasznos és szép. Egy 
pár tő virágot, borsót, vagy egyéb 
haszonnövényt. Ez megszépíti és 
megjavítja környezetünket, de az 
sem mellékes, hogy jó hatással van 
a közérzetünkre, amire manapság 
nagyon nagy szükségünk van. 

Az összejövetelen azt is megtud-
hattuk, hogy 100 évesen is aktív és 
dolgozik. Az előző napon a Szent 
István Egyetemen tartott egy há-
rom órás előadást. Pályája elején 
sokan az Ablak című műsorban is-
merték meg, ahol kertészeti taná-
csokat adott. Ezt a foglalatosságot 
azóta is űzi a Facebook-oldalán, 
amelynek már több mint 400 ezer 
követője van. De cikkeket is ír, és 
gondozza saját kiskertjét.

Az összejövetelen a házigaz-
da SuperdogHome is ismertetőt 
adott munkájukról. Viraczkó And-
rea elmondta, hogy idén ünneplik 
első születésnapjukat. Az alapítók 
gyermekkoruk óta állat- és környe-
zetbarát emberek, együtt élnek a 
természettel. Szabadidős élmény-
programjaik során nemcsak az 
állat és környezet növényvédelmi, 
védettséget élvező természeti ér-
tékek, de még a hagyományokból 
fennmaradó örökségek értékeire 
is felhívják a figyelmet, program-
jaik által mélyítik és át is adják a 
tudást a következő generációnak. 
Kirándulásokat is szerveznek, szü-
lőbarát módon szünidőben szer-
vezik tavaszi és őszi szabadidős 
programjaikat.

Bálint gazda
Félegyházán
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„Aki(k)től” a harang szól – 3. rész
Az évszázadok során sohasem volt könnyű harangozónak lenni. 
De ilyen nem mindennapi harangozói pályával, rendkívüli helytál-
lással kutatásaim során nem találkoztam, ezért döntöttem úgy, 
hogy Tarjányi István működéséről külön cikkben emlékezem meg. 

1940-ben, az Újtemplom plébá-
nosa, Zámbó Dezső harangozói 
állást hirdetett, amelyre több je-
lentkező közül az akkor 42 éves 
földmunkást választotta. 

A fél fejjel mindenkinél ma-
gasabb, vékony testalkatú, szép 
beszédű, határozott fellépésű 
mosolygós embert hamar meg-
szerették a hívek, de a plébános is. 
Ő ennek hamarosan jelét is adta, 
amikor körülbelül egy év múlva ha-
rangozóját besorozták a Don-ka-
nyarba készülő 2. magyar hadse-
regbe, szakácsnak. Zámbó atya 
közbenjárt érte és két nap múlva 
már haza is engedték. 

1944. március 29-én életbe 
lépett a „zsidóellenes intézkedé-
sek első hulláma”, és elkezdték 
zaklatni, számba venni majd ösz-
szegyűjteni a városban élő és 

dolgozó zsidókat. Tarjányi István 
merész, veszélyes lépésre szánta 
el magát: az 1927 óta praktizáló, 
köztiszteletben álló, a szegények 
orvosaként ismert dr. Schwartz 
Lajost elbújtatta a templom pad-
lásán. Senkinek semmi nem tűnt 
fel, olyan jól sikerült hónapokon át 
az akció. 

1944. június 15-én, a mindenre 
kíváncsi Franciska lányával (szül.: 
1931) a templom főkapujából 
nézték, ahogy a gettóból a vasút-
állomásra terelik a 983 embert 
bevagonírozni. Ezek után az orvos 
lejött a padlásról, majd elhagyta a 
várost. A kislányt csak ezt követő-
en vitte fel édesapja a toronyba, 
mondván: itt az ideje megtanulnod 
harangozni, de a Szent Annához (a 
nagyharang) kicsi vagy… 

1944. október 23-án az oroszok 

elérték a várost. Újabb próbatétel 
következett. Szerencsére Tarjányi 
Istvánnak veleszületett tulajdon-
sága volt, hogy mindenkivel szót 
értett, így a követelőző orosz ka-
tonákat is meg tudta győzni, hogy 
ne telepítsenek géppuskalőállást a 
toronyba. Tette ezt egyedül, mert a 
plébánosa Pesten feküdt kórház-
ban. Belegondolni is szörnyű, mi 
történt volna a tornyokkal, ha tűz-
harc alakul ki…

A háborúnak vége lett, a tornyok 
megmenekültek, ám újabb nehéz 
időszak következett. A vallásgya-
korlás hátrányos következmények-
kel járt, veszélyeztette az emberek 
munkahelyét, állását, nem ritkán 
az életüket. Különösen érvényes 
volt ez a politikai szervezet tag-
jaira. Egy ilyen vezető beosztású 
budapesti jegyespár ennek ellené-
re szeretett volna egyházi eskü-
vőt, ezért leutaztak Félegyházára. 
(Azokban az években több házas-
ság titokban köttetett.) Csakhogy 
ezt a párt a megfigyelők végig kö-
vették. Szerencséjükre azonban a 
templom körül sikerült szem elől 
tűnniük, így Szabó László plébá-
nos összeadhatta őket. Tarjányi 
István – aki egymaga volt mindkét 
fél esküvői tanúja – egész éjjel les-

te a toronyból, hogy mikor tűnik el 
végre „az a rettegett autó”. Reggel 
lett, mire mindenki előjöhetett a 
sötét templomból. Elmúlt a köz-
vetlen veszélyhelyzet… 

Volt egy harangozó-segédje, 
Mátyás, de az ilyen kényes-tit-
kos dolgokról neki sem beszélt. 
Az édesapját árnyékként követő 
Franciskának azonban feltűntek a 
szokatlan események. Ám kérdé-
seire csak annak 1962-es nyugdíj-
ba vonulása után kapott választ. 
Akkor már, mint Mezei Istvánné. 
Franciska a harangozókról szóló 
első újságcikk megjelenése után 
jelentkezett, és osztotta meg ve-
lem emlékeit, sőt tudott mutatni 
fényképeket.

A Tarjányi családból a huszadik 
század történelmének talán leg-
sötétebb éveiben 52 éven át folya-
matosan szolgálta valaki a várost 
harangozóként. 

Tarjányi Istvánnak bátyja volt 
Tarjányi Gábor, aki az Ótemplom-
ban működött 1946 és 1964 kö-
zött. Károly nevű öccsének pedig a 
fia volt Tarjányi Gyula, aki szintén 
az Ótemplomban volt harangozó, 
nagybátyja halála után, 1965-től 
1992-ig.

 Szabó-Szűcs József

Tarjányi István, 1952-ben

Bal szélen Tarjányi István, jobb szélen a segédje, Mátyás
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Hirdetés

Az elmúlt évek sike-
reinek köszönhető-

en, a szolgáltatásaink dinamikusan 
fejlődnek, így ismét munkatársat 
keresünk csapatunkba.

Főbb feladatok:
–  Az ételek elkészítéséhez 

szükséges alapanyagok 
összeállítása, rendelése

–  Napi kiszabatok készítése 
az élelmezésvezetési program 
használatával

–  Napi étkezők létszámának 
összesítése

–  Szakácsok, konyhai kisegítők 
irányítása

–  A konyha eszközeinek 
időszakonkénti felmérése

–  Raktárkészlet folyamatos 
ellenőrzése

–  Kapcsolattartás 
az intézményvezetőkkel

–  Hatósági előírások betartása, 
betartatása

–  Heti és havi nyersanyagleltárak 
készítését 

–  Heti riportok megírása

Az álláshoz tartozó elvárások:
–  Szakirányú élelmezésvezetői, vagy 

vendéglátó ipari végzettség, közét-
keztetésben szerzett gyakorlattal

–  Minimum 1-3 éves szakmai 
tapasztalat

–  Számítógépes ismeretek
–  Vezetői szemléletmód
–  Gyakorlatias, határozott 

személyiség

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
–  Közétkeztetésben, vendéglátásban 

szerzett tapasztalat
–  „B” kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
–  Hosszú távú munkalehetőség
–  Versenyképes fizetés
–  Céges telefon
–  Utazási hozzájárulás
–  Étkezéstérítés

A TS Gastro Kft. felvételt hirdet

ÉLELMEZÉSVEZETŐ MUNKAKÖR 
betöltésére Kiskunmajsára

Jelentkezését pozíció megjelölésével, 
fényképes önéletrajzzal 

az allas@tsgastro.hu e-mail-címre várjuk.

– Hálás vagyok a sorsnak, hogy 
ilyen szép kort egészségben és 
szeretetben megélhettem – mond-
ta Juhász Istvánné Erzsike 
néni, amikor 100. születésnapján 
köszöntötték a Csanyi úti Idősek 
Otthonában, április 26-án. A jó ke-
délyű, szépkorú hölgyet szeretettel 
vették körül lakótársai, az intéz-
mény dolgozói és vezetője, Gálig 
Erzsébet. A városvezetés nevében 
Balla László alpolgármester és a 
körzet önkormányzati képviselője,  
dr. Réczi László üdvözölte virág-
gal és oklevéllel. Születésnapi mű-
sorral kedveskedtek a móravárosi 
óvodások. István fia – Félegyháza 
díszpolgára – pedig gyermekkori 
vidám történeteket idézett fel.

Erzsike néni 1919. április 25-én 
született Kiskunfélegyházán. Né-
gyen voltak testvérek, de sajnos 
már egyikük sem él. Édesapja föld-
műves-gazdálkodó volt, édesany-
ja feladata a háztartás vezetése 
és a gyermekek nevelése volt, de 
emellett sokat segített férjének 
a földeken. Erzsike néni szerető 
családban nőtt fel. A közös ünne-
pek, disznóvágások emléke mélyen 
beitta magát szívébe. Nem voltak 
gazdagok, szerény körülmények 
között éltek, de szeretetben.

Négy elemi iskolát végzett. 12 
évesen már elszegődött cselédnek, 
csakúgy, mint fiútestvérei. Ebből a 
pénzből tudtak ruházkodni. Dolgo-
zott Poór Péteréknél, a Tarjányi 
patikusnál, Glancéknál, akiknek 
vaskereskedésük volt a főutcán. 

Nagyon szerették a munkáját és ő 
is szeretett náluk. 17 évesen esett 
szerelembe Juhász István cipész-
segéddel, aki három évig udvarolt 
Erzsike néninek, majd megkérte 
a kezét. Húszévesen házasodtak 
össze. Ezt követően férje szüleihez 
költöztek a Gábor Áron utcába, a 
férje nem engedte tovább dolgozni, 
otthon vezette a háztartást. Férje 
jó ember volt, és az anyósát, apó-
sát is szerette. Szüleit is rendsze-
resen látogatta és a testvéreivel is 
összejártak.

Anyósáékat halálukig Erzsike 
néni ápolta. Férje hét munkatár-
sával alapította meg Kiskunfél-
egyházán a Cipész KTSZ-t, ahol 
nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 
Első gyermekük, István 1940-ben 
született, 1942-ben pedig lányuk, 
Marika látta meg a napvilágot. Ki-
egyensúlyozott, csendes, nyugodt 
életet éltek szeretetben. A gyer-
mekek az általános iskola elvégzé-
se után a Móra Ferenc Gimnázium-
ban érettségiztek.

Erzsike néniék, noha szerény 
körülmények között éltek, mindent 
meg akartak adni a gyerekeknek, 
hogy azok tanulhassanak. Mindkét 
gyermek meghálálta ezt a gondos-
kodást, mert mindig jól tanultak 
és szorgalmasak voltak. Erzsike 
néni nagyon büszke arra a mai na-
pig, hogy sikerült diplomát adni a 
gyermekei kezébe. Fia tanárképző 
főiskolát végzett Szegeden, lánya 
pedig számviteli főiskolát.

Lánya férjhez ment 1962-ben 

és a Habselyem gyárban dolgozott 
főkönyvelőként. Két gyermeke szü-
letett: Andrea és Zoltán. Ők együtt 
laktak Erzsike néniékkel a Gábor 

Áron utcában, sokat segített az 
unokák nevelésében, a háztartás 
körül. Nagyon élvezte a nagyma-
maságot és imádta az unokákat.

Fia, Juhász István 1962-ben 
nősült meg. Felesége a szintén pe-
dagógus Kapus Edit lett. Házas-
ságukból három gyermekük szü-
letett: Nauzika, Árpád és Károly. 
István a Móra Ferenc Gimnázium 
tanára volt nyugdíjazásáig. Kilenc 
dédunokája és egy ükunokája van.

1975-ben meghalt a férje, akit 
szintén ápolt. Közben az unokák 
felnőttek és a lányáék is elköltöztek, 
így egyedül élt a Gábor Áron utcai 
házban. Fia és az unokák azonban 
rendszeresen látogatták és a szom-
szédokkal is nagyon jó viszonyban 
volt. Erzsike néni, amíg csak lehe-
tett, eljárt nyáron idénymunkára pl. 
gyümölcs-zöldség válogatásra.

2011-ben megromlott egészségi 
állapota miatt költözött be a Csa-
nyi úti Idősek Otthonába. Nagyon 
hamar beilleszkedett és jól érzi 
magát az intézményben. Minden 
programon szívesen részt vesz, 
mert mindenre nyitott. Nem sze-
ret unatkozni, ezért, ha más dolga 
nem akad, akkor varr, énekelget 
vagy olvasgat. Családjának minden 
tagja rendszeresen látogatja Erzsi-
ke nénit, aki mindig szeretettel és 
mosolyogva várja őket.

Erzsike néni 100 éves lett
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A tökéletes ajándékot keresed?
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ajándékot keresed?

VEZETÉSTECHNIKAI

NYELVTANFOLYAMOT!

ÁKO: „B” gyak.: 150%, VSM:  „B” elm.: 43,28%, „B” forg.: 59,18%

Tavaszidéző kiállítás

A tavasz hangulatát, illatát és 
szépségét idéző kiállítás nyílt a 
Móra Ferenc Művelődési Központ 
aulájában. Kovács Edit és Fe-
keténé Papp Éva Tavaszi szél… 
tussal és tűzzománccal címmel 
megnyílt tárlatát Karsai Ildikó 
rajztanár, a művészek alkotó-

társa, régi ismerőse ajánlotta a 
művészetkedvelők figyelmébe. A 
megnyitón vidám, tavaszi hangu-
latú zenével fokozták a tavaszváró 
hangulatot a Batthyány Lajos Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei. A kiállítás 
május 6-áig látogatható.

Délutáni zenebona
a Szakmaköziben

Kiskunfélegyházán lépett fel a 
Budapesti Fesztiválzenekar áp-
rilis 16-án, a Szakmaközi Mű-
velődési Ház Aranyalma Nép-
mesepontjában. Az előadásra 
általános iskolásokat vártak, 
akiket még a közös muzsikálás-
ba is bevontak a zenészek.

A nívós díjakat kapott zene-
kar, egy királyi udvar látvány- 
és hangi világát mutatta be a 
gyerekeknek. A művészek korhű 
ruhákban, viccesen adták elő a 
klasszikus és könnyedebb dal-
lamú játékokat. A különleges 
délutáni eseménnyel a szerve-
zők nem titkolt szándéka az volt, 
hogy a kicsik minél több hang-

szerrel ismerkedjenek meg. A 
megszólaltatott eszközök közt 
megtalálhatóak voltak a vonós, 
fafúvós, rézfúvós, húros, ütős 
eszközök is. A koncert végén 
a gyerekeké volt a főszerep. 
Az udvar királya karmester-
ré avanzsálva fogta össze a 
jelenlévőkből verbuválódott 
alkalmi zenekarát. A nebulók 
ugyanis még a program elején 
megkapták a tojásrekeszből ké-
szült pengetős hangszereiket és 
az apró műanyagdarabkákkal 
megtöltött palackjaikat, ame-
lyek rögtönzött rumbatökökké 
változtak. 

 V. B. 

A tűz és jég földjén
Izlandról tartott képekkel gazdagon illusztrált élménybeszámolót 
és ismertetőt Gruber László a városi könyvtárban a Földrajzi sza-
badegyetem előadásán. A világutazót, egyetemi előadót, általá-
nos és középiskolai tankönyvek íróját Bense Zoltán, a sorozat 
házigazdája köszöntötte és mutatta be közönségének.

Gruber László előadása előtt la-
punknak elmondta: – Annak idején 
óriási álmom volt, hogy eljussak Iz-
landra. Volt egy jó barátom, Fábián 
Tamás, aki már nyolc alkalommal 
járt ott, elbeszélései nyomán én 
is szerettem volna eljutni ebbe az 
országba gimnazistáimmal közö-
sen. 2010-ben végre megvalósult 
az álom, és két és fél hetet tölthet-
tünk Izlandon. Olyan szerencsés 
volt ez az út, hogy már többször 
megismételtem, ősszel pedig a 
nyolcadik utazásra készülök.

2010-ben jókor voltunk kint, ak-
kor még csak 400 ezer turista járt 
évente arrafelé. Ez mára meghét-
szereződött, 2,3-2,4 millió az oda 
látogatók száma, ami nem vélet-
len. Mindenkinek csak ajánlani 
tudom ezt az országot. Tavasszal 
is csodálatos, de ősszel a legszeb-
bek a színek, jó eséllyel pedig még 
északi fényt is láthatunk.

A főváros, Rejkjavík roppant 
hangulatos. Ez az ország a tűz és a 
jég földje, de emellett a vízesések 
földje is. Érdekes az állatvilága, és 
mindenképpen el kell látogatni a je-
ges tavakhoz, amelyek maradandó 
élményt nyújtanak a látogatóknak.

Az előadás az NKA 
támogatásával jött létre.

Május első vasárnapján az 
édesanyákat ünnepeljük. Ha-
gyomány már nálunk, hogy 
ilyenkor szűk pátriánk lelkes 
amatőr szerzőinek adunk te-
ret. Fogadják szeretettel Ke-
lemen Sándorné versét!

Anyukám

Édesanyám te vagy nékem
A legnagyobb kincsem;
Hiszen te hoztál világra engem
Két kezed határtalan.

Esténként olvastál egy mesét – 
Ha sírtam éjszakai is felkeltél;
Nagyon jó voltál, s vagy hozzám -
Mindezt köszönöm Édeanyám.

Kicsi voltam és fára másztam,
S te nem találtál, aggódtál.
Ne haragudj rám ezért,
Hiszen gyerek voltam még.

Édesanyám hadd fogjam
meg a két kezedet,
Hogy én is olyan jó szülő,
édesanya legyek gyermekeimnek.

Hirdetés

Anyák napjára
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A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

Neumann János Kollégium indul
Szakmai képzést indít Neumann János Kollégium elnevezéssel 
a Lakitelek Népfőiskola és a Nemzeti Művelődési Intézet május 
végén. A kollégium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek 
Neumann János tudományos életművével, illetve olyan fejleszté-
sekről és kutatásokról értekezzenek, amelyek meghatározzák a 
világ következő 5-10 évének alakulását. Fontos hogy, a digitális 
jövőkép kérdéseire, helyi és nemzeti szintű válaszokat találja-
nak. A kollégium ideje alatt a felvételt nyert hallgatók lehetősé-
get kapnak arra, hogy részt vegyenek egy interaktív kiállítóház 
megtervezésében és létrehozásában.

A kollégiumba olyan 18-35 év kö-
zötti egyetemisták, főiskolások, 
fiatal gazdák, vállalkozók, valamint 
az informatika, szociológia, közös-
ségszervezés, vidékfejlesztés terü-
letén tanuló vagy dolgozó fiatalok 
jelentkezését várják, akik érdek-
lődnek az informatika, robotika és 
annak jövője iránt.

A képzés tematikája:

Neumann János életműve * ér-
tékalapú gondolkodás * komple-
xitás, rendszerszemlélet (szem-
léletformálás) * térinformatika, 
tervezés időben és térben * 

hálózatok, hálózatfejlesztés * 
fejlesztéspolitikai koncepciók 
* kulturális alapú gazdaság-
fejlesztés * tematikus kutatási 
eredmények elemzése, feldolgo-
zása * infokommunikációs tech-
nológiák * kreatív ipar, krea-
tív gazdaság * K+F a vállalati 
szektorban, egyetemeken * az 
elkövetkezendő 5-10 év tech-
nológiai fejlődése * kiemelkedő 
magyar eredmények a tudomány 
és a technológia területén * 4. 
ipari forradalom lehetőségei és 
veszélyei * robotika * 3D nyom-
tatás * 5G, IoT és AI * Nanotech-
nológia * Csillagászat

A képzés ütemezése: 

2019 májusa és 2020 decembere 
között nyolc alkalommal, negyed-
évenként egy-egy bentlakásos 
hétvége a Lakitelek Népfőiskolán. 
A szállás, étkezés és az előadások 
a támogatóknak köszönhetően 
díjmentesek, csak a regisztrációs 
díjat kell megfizetni, amelynek ösz-
szege 5.000 forint/alkalom. Ezen 

felül 2019 
júl iusában 
nyári sza-
badegyete-
met tartanak a kollégium hallgatói 
részére.

Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal, valamint a motivációs 
levél megküldésével lehet. To-
vábbi információ a népfőiskola 
honlapján.

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet

Nem a legszebb arcát mutatta a ta-
vasz a virágünnepen Félegyházán. 
Kissé szemerkélt az eső, az időjá-
rás is hűvösebb volt a korábbiak-
nál. Ennek ellenére a virágokat ne-
velők sokasága hozta el és kínálta 
szebbnél szebb növényeit. Látoga-
tó és vásárló is akadt bőségesen, 
akik a Korona utcai kiállításon és 

vásáron szerezték be azokat a nö-
vényeket, amelyek hamarosan már 
kertjeiket, előkertjeiket, balkonjai-
kat ékesítik, gyönyörködtetve kör-
nyezetüket. A kiállítás és vásár kö-
zönségét Csányiné Pap Andrea 
köszöntötte. Műsort adott a Silver 
Step Táncstúdió, a Barátság Ének-
kar, és a Félegyházi Népdalkör.

A programot köszöntő polgár-
mesterné elmondta: – Aki a virá-
got szereti, rossz ember nem lehet 
– tartja a mondás. Ezzel a gondo-
lattal teljesen azonosulni tudok. A 
virágok rengeteg törődést és oda-
figyelést igényelnek. Sok embert 
megnyugtat, ha virágait ápolgat-
hatja, lehetnek azok a lakásban, 

vagy ha szerencsésebb, akkor a sa-
ját kertjében. Van, aki még beszél 
is hozzájuk, sőt bizonyos kísérle-
tek még azzal is foglalkoznak, hogy 
zene hatására gyorsabban nőnek-e 
a növények.

Én nagyon szeretek kertész-
kedni, mert nagyon megnyugtat. 
Minden tavasszal alig várom, hogy 
levélbe és virágba boruljanak a fák 
és bokrok, hogy kibújjanak a tavasz 
hagymás hírnökei és az évelő virá-
gok, hogy minél előbb ültethessem 
a csak egy nyáron át gyönyörköd-
tető virágokat. Biztatom önöket, 
válogassanak az itt található virá-
gok és növények közül, és önöknek 
is olyan szépséget és megnyugvást 
hozzanak, mint nekem. 

Végezetül arra hívta fel a figyel-
met Csányiné Pap Andrea, hogy 
a programhoz kapcsolódóan ki-
lencedik alkalommal hirdeti meg 
a helyi önkormányzat és a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület a 
Virágos Félegyházáért városszépí-
tő versenyét. Jelentkezési lap le-
tölthető a www.kiskunfelegyhaza.
hu oldalról, vagy igényelhető és le-
adható a művelődési központban, 
a könyvtárban és a Tourinform 
Irodában.



  2019. május 3. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 13

A nyári szünet kezdetétől igénye-
iknek megfelelő, csendes órákat 
kínálnak az autista és fogya-
tékkal élő gyerekeknek a városi 
strandon. A program megvaló-
sításához szükséges teendőket 
a közelmúltban egyeztették az 
intézmény üzemeltetői Iványi 
Ferenc programszervező, ötlet-
gazda kezdeményezésére. Szak-
értők, pedagógusok, és a park-
fürdő vezetői is egyetértettek a 
csendes órák megteremtésének 
lehetőségében, és a részletes 
feladatokat is megvitatták. A 
csendes strandolásra június 17-
étől minden második hét hétfő-
jén várják a gyerekeket és szü-

leiket. A strand természetesen 
ekkor is vár minden vendéget, 

akiket viszont arra kérnek, hogy 
ebben az időszakban fogadják 

el, és tartsák be a csendes órák 
házirendjét.

A parkfürdő szeretné a prog-
ram ideje alatt a legnagyobb 
nyugalmat és csendet biztosíta-
ni a strand használóinak kom-
fortérzetük megteremtéséhez, 
hogy strandolásukat a legkeve-
sebb zavaró hatás érje, lehető-
séget teremtve ezzel a kellemes 
nyári strandolásra. A csendes 
órákon nem lesz zenei szolgál-
tatás, nem üzemeltetik a han-
gosbemondót. Szüneteltetik a 
zajjal járó munkálatokat, az áru-
feltöltést, zajos gépek működte-
tését. Felkészített munkatársak 
is várják a vendégeket, akiknek 
igény esetén segítségükre lesz-
nek. A program elindítói a kis-
térség lakóit is szeretettel vár-
ják a csendes órákra. 

Csendben, együttérzéssel

Május 6-án nyit strand

A Zöldváros projekt kivitelezési munkálatai hamarosan befeje-
ződnek a strand területén, ugyanis a városi öntözőrendszert táp-
láló vizet a kórházi gyógyfürdőből a strand területén elhelyezett 
csatornarendszeren keresztül vezetik el a Hősök parkjába kiala-
kítandó tározóhoz. Ehhez a fürdő területét részlegesen, az ásási 
munkákból kifolyólag újra kellett füvesíteni. Az új fű megerősö-
déséig a strand bizonyos részeit lezárták – mondta el lapunknak 
Kelemen József fürdővezető. 

A változékony, tavaszi időjárás 
nem könnyítette meg a szakem-
berek munkáját, ugyanis a kül-
téri termálmedencék burkolati 
hibáinak kijavítását a többnapos 
eső és szeles idő miatt kisebb 
csúszással sikerült befejezniük. 
A fürdőt üzemeltető Félegyházi 

Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 
célja, hogy a medencéket bur-
kolati hibáktól mentesen, tiszta 
állapotban nyissák meg a fürdő-
közönség előtt. Ebből adódóan a 
szükséges vízminőség-vizsgálati 
eljárásokat követően lehetséges 
a használatuk. Május 6-án, már 

a kültéri nagy úszómedencét és 
a közkedvelt „kis sajt” termál-
medencét is megnyitják. A „nagy 
sajt” termálmedence és a gyer-
mekmedence megnyitását május-
ban csak az időjárás felmelegedé-
sével, illetve a hétvégékre tervezi 
az üzemeltető.

Folytatódik a strand zöld terü-
letének gondozása, ápolása, vi-
rágokkal való beültetése, amely a 
nyári hónapokban színes elegan-
ciával öltözteti fel az egyébként 
is arborétumi idillt idéző környe-
zetet. A tavalyi évben megkezdett 
virágbeültetések nagy tetszést 
váltottak ki vendégeik körében. 

Az üzemeltető figyel a gyermekját-
szótér, a gyermeksziget, a strand-
foci-, illetve strandröplabdapálya 
megújítására is, hogy a strandolás 
kellemes kikapcsolódás és emlék 
maradjon a játékos kedvű látoga-
tók számára is.

Elsősorban a családok és főként 
a kisgyermekes családok kényel-
mére és biztonságára gondolva az 
üzemeltető négy napvitorlából álló 
rendszer telepítését rendelte meg 
a csúszdával is ellátott gyermek-
medence fölé. A kivitelezési mun-
kákat követően lehetővé válik, hogy 
az erős napsütés elől menekülő 
szülők kisgyermekükkel árnyékos 
medencében pancsolhassanak. 

Az üzemeltető a nyári időszak-
ra kilépőjegy bevezetését tervezi, 
amely az egész napos jegyet vá-
sárló vendégeink számára napköz-
ben 1 órás kilépést tesz lehetővé 
úgy, hogy a jegyet nem kell ismétel-
ten megvásárolni.

Májustól új üzletekkel bővül a 
Félegyházi Termál Parkfürdő kíná-
lata. A már korábban is üzemelő 
masszázs és gyógypedikűr üzle-
tek mellé egy fodrászat is társul 
és változatos szolgáltatásokkal 
várja a fürdőbe érkezőket. Júni-
ustól a külső üzletben strandesz-
közök forgalmazása kezdődik. Így 
nem lesz gond, ha a fürdővendég 
otthon felejtette például a strand-
papucsát, mert helyben tudja 
pótolni, továbbá kedves ajándék-
tárgyak megvásárlására is lehe-
tősége lesz. A fürdő saját logós 
termékei a pénztárban továbbra is 
megvásárolhatók.

Sok élménnyel, csodás nyárral 
vár minden fürdőzőt a Félegyházi 
Termál Parkfürdő!
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A csicsókáé volt a főszerep

Több évtizedes hagyományt követ-
ve tartották meg a Mezgés napot a 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégiumban április 17-én. A 
szabadtéri rendezvények mellett 
a csicsóka bemutatása, és az ab-

ból készült termékek versenye is a 
nap része volt.

Idén is volt szemétszedés, fő-
zőverseny és játékos vetélkedők, 
és természetesen a traktorgu-
mi-görgető verseny sem marad-
hatott el.

A szakma ászai

Az Ágazati Szakmai Érettségi Tantár-
gyak Versenyének országos döntőjén 
a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnáziumot és 
Szakközépiskolát Ajtai Petra 12/B 

osztályos tanuló élelmiszeripari is-
meretek tantárgyból, Őri Márton és 
Berente Ottó 12/A osztályos tanuló 
pedig mezőgazdasági ismeretek tan-
tárgyból képviselte. 

Filmeztek és maketteztek

Az ECO-SCHOOL Interreg-IPA 
Magyarország-Szerbia határon át-
nyúló projekt utolsó eseményére 
került sor április 18-án Óbecsén, a 
Than Emlékházban. Kis Zoltán, az 
Ökobecse Polgári Egyesület elnöke 
nyitotta meg a két diákversenyt: 
„Forgass filmet bármivel” és a 
„Fenntartható változások az ottho-
nodban” pályamunkákból beérke-
zett makettek és filmek kiállítását.

A kiállítás megnyitójára 50 pla-

tános diák utazott Kiskunfélegy-
házáról Óbecsére, ahol tartalmas, 
színes, élménydús programokon 
vettek részt. A fő esemény a díjki-
osztó volt, ahol a különdíjazottak 
és a három helyezett vehette át a 
díjakat. A videófilm-pályázat II. he-
lyezettjei: Termol Tamara, Szik-
szai Dóra, Vidéki Anna, Vidéki 
Luca. A makettpályázat III. helye-
zettje Farkas Levente, különdíjat 
kapott Kátai Regő.

Tehetségkutató 
a Gölleszben 

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád 
megye tizenöt településéről érkezett 
270 értelmileg akadályozott, vala-
mint autista általános és középisko-
lás diák mutatta be tehetségét ápri-
lis 25-én, a Móra Ferenc Művelődési 
Központban vers, mese, színdarab, 
tánc, ének-zene és rajz kategóriá-
ban. A versenyzőket Keresztesné 
Csikós Gabriella, a Göllesz Viktor 
Általános Iskola igazgatónője kö-
szöntötte, majd Berente Tünde, 
a kecskeméti Tankerületi Központ 
szakmai igazgató-helyettese szólt a 
fiatalokhoz és kísérő tanáraikhoz.

Ahogy Keresztesné Csikós Gab-
riella fogalmazott, a versenyre 

nevezők már mindannyian győzte-
sek, hiszen nagy bátorság, kitartó 
és szorgalmas felkészülés kell a 
színpadi szerepléshez több száz 
versenyző és néző előtt.

Berente Tünde a tehetségről be-
szélt. Mint kiemelte, az oktatási 
intézményekben dolgozó pedagó-
gusok szeretettel, elhivatottsággal 
és áldozatvállalással arra töreked-
nek, hogy ne csak a hiányokat pó-
tolják, hanem megtalálják az erős-
ségeket és továbbfejlesszék. Erről 
szólt az egész nap. 

A verseny legjobbjai továbbju-
tottak a szeptemberi döntőbe, ami 
Kiskőrösön lesz.

Matematikaverseny
Kiváló eredményt ért el Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny me-
gyei fordulójában és a Bolyai 
Matematikaverseny országos 
döntőjében a Szent Benedek 
Gimnázium, Szakképző Iskola 
és Kollégium Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Tagintézményé-
nek három kilencedik osztályos 
tanulója.

A XXX. Zrínyi Ilona Mate-
matikaverseny megyei meg-
mérettetésén egyéniben első 
helyezett lett Koncz Gábor, 
második Kürti Gergő, har-
madik Brimo Milad. Ezzel az 
eredménnyel megyei elsők lettek 
csapatversenyben. 

Az országos döntőbe tovább 
jutva újabb sikereket értek el az 
intézmény diákjai a Szombathe-
lyen megrendezett megmérette-
tésen szakgimnázium kategóriá-
ban Kürti Gergő második, Koncz 
Gábor pedig hetedik helyezett lett. 

A Bolyai Matematikaversenyen 
országos második helyezést ért 
el a Brimo Milad, Koncz Gábor, 
Kürti Gergő, Varga Bertalan 
diákokból álló csapat. A diákok 
felkészülését Huszka Tamás 
segítette.
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SZUBJEKTÍV GONDOLATOK A MAJÁLIS KAPCSÁN

Meg tudjuk őrizni a májusi békét?
Munkámból adódóan benne 
vagyok a közéletben. Sok-sok 
véleményt hallgatok meg, és 
megírom azt, amiről úgy gon-
dolom, a közösségünk számára 
fontos. Ugyanakkor zárkózott is 
vagyok. Magamról, családomról 
szűkebb baráti közösségemen 
kívül keveseknek beszélek.

A körülöttem történt mindenna-
pi dolgokról is igyekszem tájéko-
zódni. Megnézem, meghallgatom 
a jobb- és baloldali beállítottságú 
televíziókat, rádiókat. Elolvasom 
mindkét oldal nyomtatott sajtóban 
kinyilvánított véleményét is. Ter-
mészetes, hogy kialakul bennem 
egy világkép, de ezt soha, senkire 
nem szeretném ráerőltetni. 

Életem során ugyanis azt ta-
pasztaltam meg, hogy fiatalok és 
idősebbek egyaránt szívesen szó-
ba állnak velem, örömmel veszik, 
ha elmondhatják gondolataikat 
(talán ez néha megkönnyebbülés 
is számukra). A beszélgetések so-
rán persze szóba kerülnek politi-
kai természetű témák is. Ezeket is 
megbeszéljük. Én mindenkor csak 
az általam ismert tényekről szólok, 
eszem ágába sem jut bármilyen 
irányba terelgetni beszélgetőpart-
nerem gondolatait. 

Hogy miért gondoltam papírra 
vetni ezt? 

Az idei május elsejei élményeim 
okán ragadtam tollat. A történet 
nagyon hasonlít az elmúlt évek-
hez. Családok, közösségek fog-
lalták el a Parkerdőt, volt étel és 
ital: sör, bor, s minden egyéb, ami 
szem-szájnak ingere. A színpadon 
előadást előadás követett, de lehe-
tett körhintázni, kocsikázni, fociz-
ni, és még ki tudja mi mindent. Kö-

zösségek települtek ki sátrakkal, 
ahol rotyogtak a pörköltek, sültek 
a húsok, hogy finom ebéddel kínál-
ják a vendégeket. 

De jelen voltak a helyi pártok 
is. Természetesen népszerűsítet-
ték magukat, és az ő sátraikban is 
rotyogott az étel a bográcsokban. 

Még aláírást is gyűjtöttek, és szin-
te mindegyik helyszínen többen fel 
is vállalták támogatásukat. 

Miért is szólok erről? Elsősor-
ban azért, hogy elmondjam, hogy 
kifeszített politikai közéletünkben 
a félegyházi majális békés, hangu-
latos volt. A pártok egymás mellett 
foglaltak helyet, vezetőik találkoz-
tak és szót váltottak egymással. 
Pártolóikkal, akiket az előbb még 
egyik, vagy másik gyűjtőív aláírá-
sánál láttam, legközelebb már a 
színpad előtti sátorban találkoz-
tam békés sörözgetés, beszélgetés 
közepette. 

Örömmel töltene el, ha Félegy-
házán tartóssá válna ez a májusi 
békés, megértő együttélés.

 Hájas Sándor
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Félegyházi plein air – virágok,  
színek a Kossuthvárosban

A plein air – nyílt levegő – festé-
szet a 19. század híres impresz-
szionista művészeti irányzata, a 
szabadban való festés, a termé-
szetes, szórt fény játékát meg-
örökítő szemet gyönyörködtető 
műalkotások létrehozása. 

Napjainkban egyfajta életérzés 
megfogalmazására is használjuk 
a kifejezést. A plein air a feldíszí-
tett természethez, a városi élethez 
való vonzódás, a virágoskertek, 
parkok, ligetek szépségében az 
ember jelenlétének átélése. Nem a 
vad, nyers távoli természet, hanem 
a közeli, otthonos, idilli környezet 

iránti vonzódás. A tájat, kertet 
formáló, művelő, gondozó ember 
mindennapi öröme, életérzése. 

A korabeli festők vásznaikon örö-
kítették ezt meg. Ma a kertészkedés 
művészete sokak által művelt tevé-
kenység, társadalmi kötelezettség, 
szabadidős elfoglaltság, amikor 
nem is annyira maga a természet, 
mint inkább a természet társadalmi 
élménye ragad meg. 

A virágoskertek látványa meg-
erősít bennünket abban, hogy nem-
csak ecsettel, hanem virágokkal is 
lehet festeni. Ezt a városban járva 
sokfelé megtapasztalhatjuk, most 
néhány példát a Kossuth városból 
hozva.

Az április az íriszek, nőszirmok 
hónapja. Nagyon hálás, szép és 
sokszínű virágok, amelyek egy kis 
gondozás mellett a levelükkel is 
késő őszig díszítenek. Nagyon va-
gányul társíthatók egymással és 
rengeteg évelővel, cserjével. Jóval 
nagyobb figyelmet érdemelnének.

Aztán vannak egészen különle-
ges társítások is: A finoman tagolt 

levelű, tűző napot kedvelő égkék 
virágú macskamenta és a nagyle-
velű árnyliliom nagyon megkapó 
együtt. Startra kész a pünkösdi ró-
zsa is, hatalmas bimbói még csak 
ígérik tömve telt bordó virágait, 
amelyek egy gyönyörűen kialakí-
tott és gondozott utcai konyhakert 
méltó díszei lesznek májusban. A 
mediterrán egynyári tátika (orosz-
lánszáj) mit sem törődve a téli 
faggyal, úgy gondolta, hogy áttelel 
és idénre hatalmas bokrot nevel. 
Ő is kedves társa a szépen művelt 
zöldségeskert szabályos sorokba 
vetett növénykéinek.

A kis kékvirágú, légies megje-

lenésű évelő len és a robusztus 
levélzetű muskotályzsálya is jól ki-
egészítik egymást. Úgy gondolom, 
kevés településen látható a hatal-
mas fehér virágzatával igazán mu-
tatós torma. És igen, ez a vérehulló 
fecskefűvel borított kis erdőrészlet 
is a Kossuthvárosban található. 

Ezek a tavasz virágai, június már 
csak halvány emlékeiket találja itt 
meg, de az emberi gondoskodás 
újabb és újabb növényeket nevel, 
más és más virággal gyönyörköd-
tet, felidézve a plein air változó mú-
landóságában is örök életérzését.

 Nagy Ágnes, városi főkertész

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l ZÖLD OLDAL

Különdíjas főkertész
Az Év Tájépítésze-díjat idén 
nyolcadik alkalommal, ápri-
lis 23-án adták át Budapes-
ten, a Szent István Egyetem 
Kertészeti Campusán. A jeles 
szakmai versenynek ezúttal 
félegyházi vonatkozása is volt: 
Nagy Ágnes, Kiskunfélegyháza 
főkertésze, és e rovat szerzője 
elnöki különdíjat kapott. 

Az Év Tájépítésze-díjra szakmai 
pályamunkákkal lehet nevezni, a 
nyertest ez alapján választja ki a 
zsűri. A grémium elnökének le-
hetősége van az egyéb szakmai 
munkák alapján egy gyakorló szak-
ember tevékenységét különdíjjal 

elismerni. Idén Dobos Sára, Ormos Imre díjas táj- és kertépítész-
mérnök volt a zsűri elnöke, aki Nagy Ágnest tartotta méltónak a 
különdíjra. A kitüntetett szerint ezzel 30 éves szakmai tapasztalata 
mellett az igen színes és sokrétű vidéki munkát, a tervezés mellett a 
teljes zöldfelület-gazdálkodási tevékenységet, valamint a félegyházi 
jó példát ismerték el. 



  2019. május 3. 17PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Május 7., kedd 10 óra
Kibővített Betűbölcsi a születés hete 
alkalmából. A városi könyvtár baba-

mama klubja
Városi könyvtár, 10 óra

Május 8., szerda
A Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti 

Iskola fotó-videó és grafika-kerámia 
szakos diákjainak kiállításmegnyitója

Művelődési központ, 17 óra

Május 9., csütörtök 
A Földrajzi szabadegyetemi sorozat 

keretében vendégek a Hazajáró 
honismereti magazin munkatársai: 
Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor. 

Támogató: NKA
Köszöntőt mond Csányi József 

polgármester.
A rendezvény csak regisztrációs jeggyel 
látogatható, igényelhető a Hattyúházban

Művelődési központ, 17 óra

Május 11., szombat 10 óra
Szervdonorok hozzátartozóinak 

csoportösszejövetele
Városi könyvtár, 10 óra

Május 14., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-

mama klubja, 10 óra

Könyvek klubja olvasókör.  
Téma: Simone de Beauvoir:  
A második nem c. művének  
A férjes asszony c. fejezete.  

Vezeti dr. Szabó Imre filozófus
Városi könyvtár 16.45 

Május 15., szerda
A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Anyák napi ünnepi műsora

Művelődési központ, 17 óra

Május 16., csütörtök 17 óra
Aki kétszer harcolt Szegedért: Várady 

Ignácz – Szeged vízügyi mérnökének – 
élete. Szűts Tamás előadása

Városi könyvtár, 17 óra 

FILM Klub: A vörös teknős francia-
japán animációs film, a belépés díjtalan

Művelődési központ, 18 óra

Május 17., péntek
Hellinger-féle családfelállítás  

csoportos formában
Jelentkezés Kiss Katalin család- és 

rendszerállítónál a 30/209-48-78-as 
számon

Művelődési központ, 16 óra

Május 18., szombat 
XXI. Országos Mazsorett Fesztivál

14.30-tól felvonulás a Kossuth utcán, 

majd bemutatók, programok a városi 
sportcsarnok parkolójában

Családi szombat délelőtt: gyermeknapi 
előzetes a Gyermekbirodalomban. 
Közreműködik Ónodi András Máté, 
hazánk legfiatalabb tekerőlantosa

Városi könyvtár, 9-12 óra

Petőfi rokonok országos találkozója
Városháza, 10 órától

Hrúz és Petrovics-emléktáblaavatás a 
Hattyúház falán

Városi könyvtár, 12.30 
Koszorúzás és ünnepi műsor 

Petőfi Sándor Emlékház, 14 óra

Magyar Nóta Operett Est
Művelődési központ, 18 óra

Május 18-26. 
Városalapítók Hete Hagyományőrző és 

Kulturális Fesztivál – 2019
Fesztiválprogramok és Városi 
Gyermeknap a sportcsarnok 

parkolójában
Részletek hamarosan!

A terhesség maga 
a csoda

Május 7-én, kedden 10 és 12 óra között közö-
sen rendezi meg a Kiskunfélegyházi Védőnői 
Szolgálat és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
a születés hetéhez kapcsolódó baba-mama 
programot, a Betűbölcsit. A kismamák Néma 
Attiláné Staar Ella dúla, szülésfelkészítő-
vel és dr. Sinkó Melinda orvos, szoptatási 
tanácsadóval találkozhatnak. Jelen könyv-
ajánlónk témája ehhez a rendezvényhez 
kapcsolódik.

Peer Krisztina klinikai gyermekpszichológus 
és férje, Kele Fodor Ákos író külön-külön 
vezetett naplót a három gyermekükkel való 
várandósságról és a szülésről. A humoros, 
szívszorító és gondolatébresztő könyvből 
megtudhatjuk, hogyan változnak meg a csa-
ládi szerepek, hogyan kommunikálhatunk a 
magzattal, miért van óriási jelentősége an-
nak, hogyan beszélnek a leendő szülőkhöz az 
orvosok, és nem utolsó sorban azt, hogyan éli 
meg ezt az időszakot az apuka.

Nagy Réka Ökobaba című könyvében olyan 
témaköröket jár körbe, mint a természetes 
babavárás, a bababarát lakás kialakításá-
nak módjai, de foglalkozik a babaápolással, 
a babajátékokkal és a kicsik helyes táplálko-

zásával is. A könyv 
olvasásakor rájö-
vünk arra, hogy a 
fenntartható élet-
módot meg lehet 
élni a hétköznapok 
szintjén szülőként 
is.

Orosz Katalin és S. Nagy Zita munkájuk-
nak A sorsformáló 9+1 hónap címet ad-
ták, hiszen úgy vélik, hogy az újszülött élete 
nem tiszta lappal indul el. Magzatként már 
számos olyan élményt szerzett, amelyek ta-
pasztalattá sűrűsödve döntően befolyásolják 
sorsa további alakulását, egészségi állapotát, 
magatartását, reakcióit.

KÖNYVTÁRSAROK

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a la-
kosságot, hogy elmarad a május 22-én, a városi sportcsarnokba 
tervezett Gyöngyhajú lány című ExperiDance produkció. Az eset 
sajnos nem egyedi, hiszen az ország több települését és váro-
sát érinti az ExperiDance előadások sorozatos lemondása és 
elmaradása. 

Az ExperiDance Társulat vezetése 
hivatalosan április 25-én, írásban 
értesítette az önkormányzatot a 
sajnálatos tényről, majd április 
29-én, személyesen tájékoztatta 
a város vezetését Vona Tibor, az 
ExperiDance Production alapítója, 
ügyvezető igazgatója és tulajdo-
nosa a történtekről, a következők 
szerint: 

– A repertoár bemutatása idő-
szakosan lett csak leállítva, amely-
nek oka nyolc kiváló, tapasztalt 

táncművész rövid időn belüli tá-
vozása, akiknek többsége fajsú-
lyos, többnyire szólista szerepe-
ket töltött be a darabjainkban. A 
színpadi minőség tekintetében a 
művek megnyirbálásával, csak fé-
lig felkészült szereplőkkel nem kí-
vánunk színpadra állni, ebben nem 
kívánunk kompromisszumot kötni 
magunkkal, hiszen ezzel azonnal 
becsapnánk a leghitelesebb véle-
ményformálóinkat, a nézőinket! A 
főszerepek visszapótlása az Ex-

periDance székházának profesz-
szionális próbatermi körülményei 
között jelenleg is zajlik. A társulat 
minden erejével és tudásával arra 
törekszik, hogy számos szerződé-
ses kötelezettségének eleget téve 
mielőbb újra színpadra lépjen, 
olyan minőségben, mely minőség 
alapján anno kiérdemelte nézőitől 
a „Ritmus Ünnepe” kitüntető jelzőt!

Az előre megvásárolt jegyeket a 
kiskunfélegyházi Tourinform iro-
dában (polgármesteri hivatal bejá-
rata mellett – Kossuth u. 1.) lehet 
visszaváltani május 6-ától május 
31-éig.

Május 6-ától 10-éig (hétfőtől 
péntekig) hosszított nyitvatartási 
időben 8-18 óráig és május 11-én, 
szombaton 8-tól 12 óráig.

Május 13-ától 31-éig a Tourin-
form iroda hivatalos nyitvatartási 
idejében, hétköznaponként, 8-16 
óráig.

A félegyházi szervezők ezúton 
köszönik a lakosság megértését, 
és szeretettel várnak minden ked-
ves érdeklődőt a Városalapítók 
Hete Kulturális és Hagyományőrző 
Fesztivál további programjaira!

ELMARAD az ExperiDance előadása
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Képcsarnok nyílt a félegyházi olimpikonokról
Kiskunfélegyháza korábbi és 
jelenkori olimpikonjait be-
mutató sporttörténeti kép-
csarnok nyílt április 27-én, 
a Kiskunfélegyházi Városi 
Sportcsarnokban. A félegy-
házi sportértéktár kibővü-
lésével 12 olimpikon kapott 
helyet a képcsarnokban. 
Mellettük Kiskunfélegyháza 
városának sportbüszkeségét, 
Zsivótzky Gyula olimpikon ér-
demeit, eredményeit is meg-
ismerhetik a látogatók.

 
Dr. Varga Béla (birkózás), 
Raggambi Fluck István (at-
léta), Molnár László (evezés), 
dr. Zarándi László (atléta), dr. 
Réczi László (birkózó), Vadász 
László (nemzetközi nagymester), 
Kürtösi Zsolt (atléta), Mesz-
szi István (súlyemelő), Szűcs 
Csaba (atléta) és Mizsei György 
(ökölvívó) mellé városunk két pa-
ralimpikonja, Lőrincz Krisztina 
(evezés) és Csontos Piroska 
(atlétika) is bekerült a Félegyházi 
Olimpikonok képcsarnokába. Egy-
úttal mindketten felvételt nyertek 
a félegyházi sportértéktárba – 
erről döntött a Kiskunfélegyházi 

Értéktár Bizottság a képcsarnok 
megnyitását megelőzően.

Az ünnepélyes keretek között 
megtartott értéktár bizottsági 
ülésre és a képcsarnok megnyitá-
sára jelenleg is élő olimpikonok, 
családtagok, sportolók, hozzátar-
tozók gyűltek össze.

A Kiskunfélegyházi Értéktár 
Bizottság azzal a céllal jött létre 
2013-ban, hogy a helyi értékeket 
összegyűjtse. A sportteljesítmé-
nyek kategóriában a félegyházi 
születésű olimpikonok is helyet 

kaptak az értéktárban – mind-
ezt Mészáros Márta, a Kiskun 
Múzeum igazgatója mondta el. 
Az értékek kutatásában, doku-
mentálásban részt vállalt a Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtár, a 
Kiskun Múzeum, a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület, a Kis-
kun Múzeum Baráti Köre, illetve a 
Natura Hungarica Alapítvány és a 
Mentés másként nyári diáktábor. 
A félegyházi értékeket Fekete 
Beatrix, a Móra Ferenc Közmű-
velődési Egyesület elnökhelyet-

tese szerkesztette könyvbe még 
2015-ben.

Kiskunfélegyháza polgármeste-
re, Csányi József nyitóbeszédében 
kiemelte a sportcsarnok jövőbeni 
kulturális szerepét. Ennek egyik 
első lépcsője az itt megvalósult 
sportképtár. Hozzátette, meg kell 
találni a sportcsarnok funkcionális 
szerepét a város éltében és meg 
kell tudni tölteni hasznos tarta-
lommal. Ennek megvalósításában 
a Félegyházi Szabadidő és Sport 
Nonprofit Kft., mint a városi sport-
csarnok üzemeltetője, illetve a hoz-
zá kapcsolódó programiroda veze-
tője, Iványi Ferenc vállal szerepet.

Az eseményen a képcsarnokba 
bekerült olimpikonok bemuta-
tása és megismertetése mellett 
Zsivótzky Gyula fia, Zsivótzky 
Attila osztotta meg édesapjához 
fűződő gondolatait, emlékeit.

A képcsarnok a Félegyházi Sza-
badidő és Sport Nonprofit Kft. és 
a Kiskun Múzeum együttműkö-
désében, Kiskunfélegyháza Ér-
téktárban összegyűjtött anyagból 
készült, a HumanumSalma Hu-
manitárius Alapítvány, valamint 
a Civil Szervezetek Szövetsége és 
magánszemélyek támogatásával.

A közelmúltban hunyt el Bódi 
Sándor (1949-2019), a kis-
kunfélegyházi kosárlabdasport 
egyik meghatározó alakja. 
Játékosként és később edző-
ként is sokat tett a városi 
kosárlabdázásért.

Bódi Sándorhoz kapcsolatos 
emlékeit, gondolatait egykori ko-
saras társa, és barátja, Nádasdi 
József foglalta össze:

„A Kecskeméti Műszaki Főiskola 
(Gamf) elvégzése után csatlako-
zott a Mészáros Gyula vezette 
1972-ben alapított Lenin MGTSZ 
csapatához. Középiskolában és a 
főiskolán is kosárlabdázott. Te-
hetségének és a családja kosaras 
múltjának köszönhetően rövid idő 
alatt meghatározó játékosa lett az 
NB III-ban szereplő csapatnak.

Tagja volt az 1976-ban bajnok-
ságot nyert együttesnek, amely 
ezek után feljutott az NB II-be.

Hosszú játékos pályafutása alatt 
többször végzett előkelő helyen 
csapatával a második vonalban. A 
Magyar Kupa sorozatban több NB 
I-es gárda ellen játszott és segítet-
te kosaraival csapatát. Erőssége 
volt a távoli dobás, a 3 pontos ko-
sár bevezetése után volt olyan baj-
noki mérkőzése, ahol 9 darab trip-

lát dobott. A játékostársai tudták, 
ha „Sanyi” bedobta az első kosa-
rát, akkor aznap nem veszíthettek. 
Játékos pályafutása alatt elvégez-
te a Testnevelési Főiskolán a kö-
zépfokú edzői tanfolyamot. Előbb 
utánpótláscsapatokkal dolgozott, 
majd a felnőtt NB II-es együttes 
játékos-edzője lett. Serdülő csa-
patával 1981-ben az országos baj-
nokságban 7. helyen végzett. A se-
lejtezőben fiai legyőzték az NB I-es 
Kecskemét és Baja utánpótláskorú 

csapatait, de a döntőbe jutásért 
Csepelen egy ponttal alulmarad-
tak, így nem sikerült a 6-os dön-
tőbe jutniuk.

1987-ig a Lenin TSZ SK meg-
szűnéséig volt a felnőtt férfi csapat 
edzője. A kosárlabda szakosztályt 
a KTK városi egyesülete vette át, 
ekkor rövid pihenőt tartott.

1992-ben azonban látva szere-
tett sportága nehéz helyzetét, visz-
szatért. A város sportszervezeté-
nek segítségével alapító tagja lett 

a mai napig működő Kiskunfélegy-
házi Kosárlabdázók Clubjának. Az 
első évben csak a férfi szakosztály 
működött, de a Kiskunfélegyházi 
Vasas megszűnésével a következő 
évben a női szakosztály is a klub-
hoz került.

Edzői pályafutásának végéig 
a férfi szakosztály vezetője volt. 
Többször dolgozott a felnőtt csa-
pattal, de leginkább az utánpótlás 
nevelésben szeretett tevékenyked-
ni. Jó érzékkel tudta megtalálni 
azokat a leendő kosárlabdázókat, 
akik később komoly sikereket értek 
el szeretett sportágában.

Több általa felfedezett, nevelt 
játékosa szerepelt NB I-es csapa-
tokban. Folyamatosan a klub veze-
tőségének meghatározó tagja volt, 
de a vezető szerepet mindig másra 
hagyta. Betegségéig mindig figyelt 
arra, hogy az egyesület problémák 
nélkül működjön. Nagy odaadással 
szervezte a nyári kosárlabda tábo-
rokat, részese volt a 24 órás kosár-
labdagáláknak, örömmel segítette 
csapata edzőtáborait.”

Búcsúznak tőle: családja, az 
FTSI és a KKC tagjai és vezetősége, 
korábbi játékostársai, barátai. 

(A fotón Bódi Sándor,  
tanítványai körében)

Bódi Sándor emlékére



  2019. május 3. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 19SPORT l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Jól működő, hatékony támadó-
játékot bemutatva 5-0-ra nyert a 
Duna Aszfalt TVSE ellen a hazai 
pályán játszó Kiskunfélegyházi 
HTK a megyei I. osztályú labda-
rúgó-bajnokságban. A listavezető 
félegyházi csapat már az első fé-
lidőben eldöntötte a mérkőzést, a 
fordulást követően Marsa Levente 
triplázni tudott. A KHTK mellett a 

riválisok is győztek, így megma-
radt az ötpontos előny a tabella 
élén.

Bács-Kiskun Megyei I. 21. 
ford., 04. 27.

Kiskunfélegyházi HTK – Duna 
Aszfalt TVSE 5-0 (2-0)

Gólszerzők: Nagy Dániel 18. p., 
Huszka Milán 22. p., Marsa Le-
vente 54. p., 78. p., 84. p.

Megszerezték 
a harmadik helyet
Teljesítve a szezon előtti elvá-
rást, idén is a dobogón végzett a 
felnőtt férfi kézilabda-bajnokság 
NB II. déli csoportjában a P&P 
Kiskunfélegyházi HTK. Három 
fordulóval az idény vége előtt a 
Szolnoki KCSE 31-28-as legyő-
zésével biztosította be a bronz-

érmet a félegyházi együttes, 
amely zsinórban hatodszor ért 
el dobogós helyezést az NB II-es 
bajnokságban.

NB II. férfi felnőtt déli cso-
port 20. ford., 04. 27.

P&P Kiskunfélegyházi HTK 
– Szolnoki KCSE 31-28 (16-13)

Immáron 8. alkalommal rendezték 
meg áprilisban a hagyományos Pla-
tánfutást. Hat iskola alsós és felsős 
tanulói mérték össze erejüket és ki-
tartásukat. A rendezvényt Wolner-
né Vidéki Szilvia intézményvezető 
és Takácsné Medveczki Zsuzsan-
na tagintézmény-vezető nyitotta 
meg. A futókat dr. Réczi László 

önkormányzati képviselő és Sza-
mosi Endre városi sporttanácsnok 
köszöntötte. Az esemény a sport-
szerűség, a fair play jegyében zaj-
lott le. Az iskolák közötti versenyt a 
József Attila Általános Iskola nyer-
te, második helyezett a Platán utcai 
tagintézmény, harmadik helyezett a 
Darvas Általános Iskola lett.

Félegyházi lovas siker
Balatonvilágoson, a Pulai Lo-
vasparkban rendeztek szabad-
téri díjugrató versenyt, ahol a 
kiskunfélegyházi Lajtos Csilla, 
a Félegyházi Lovasklub verseny-
zője kiváló eredményeket ért el. 
50x80 méteres textiles homok-
pályán ifjúsági kategóriában 110 
cm-en két első és egy negyedik 
helyet szerzett. 

Országos döntőben 
a gimis lányok 
Kiskunhalason rendezték 
meg az V-VI. korcsoportos 
leány labdarúgó diákolimpia 
megyei döntőjét, ahol a me-
gye legjobb hat csapata mér-
te össze tudását. Az Abonyi 
Péter által irányított Móra 
Ferenc Gimnázium csapa-
ta csoportjában első lett a 
kiskunhalasi Szilády Áron 
Református Gimnázium, a 
kiskőrösi Petőfi Sándor Evan-
gélikus Gimnázium együtte-
sét megelőzve. Az elődöntőben a 
bajai Bereczki Máté Élelmiszeripari 
és Mezőgazdasági Szakgimnázium 
csapatát ugyancsak magabiztosan 
győzték le a félegyháziak 4-2-re. 
A döntőben újra összekerültek a 
mórások a kiskunhalasiakkal, amit 
3-2-re megnyertek. A félegyházi 

együttes tagjai: Szálas Jessica, 
Novák Gabriella, Czinege Eszter, 
Vajda Anna, Gálfi Nikolett, Sere-
gély Réka, Varjasi Dóri, van der 
Duim Demi, van der Duim Luna, 
Ónodi Hanna. Az országos döntőt 
május 17-e és 19-e között Szek-
szárdon rendezik meg.

OB-t nyert 
Trungel-Nagy Zalán
B a l a t o n -
b o g l á r o n 
r e n d e z t é k 
meg április 
végén az V. 
BÚI Duatlon 
O r s z á g o s 
Bajnokságot, 
amelyen a 
DMTK-KVSE 
Aq u a s p o r t 
E g y e s ü -
let Triatlon 
szakosztálya 
8 verseny-
zővel vett 
részt. A Ma-
gyar Triatlon 
Szövetség által szervezett versenyt 
a város központjában bonyolítot-
ták le, összesen 861-en indultak el. 
Trungel-Nagy Zalán a gyermek 
korcsoportban (2 km. futás – 8 
km. kerékpár – 1 km. futás) óriási 

küzdelemben, taktikailag jól fel-
épített versenyzésével nyerte meg 
a duatlon OB-t. A félegyházi spor-
tolók felkészülését Bozsó István 
szakosztályvezető edző és Nagy 
Viktor edző segítette.

Kiütéses siker

Platánfutás,
nagy létszámban
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Az 1950-es években a város ve-
zetősége komolyan foglalkozott 
Félegyháza kül- és belterületé-
nek tervszerű fásításával. Sta-
tisztikai adatok alapján kimu-
tatták, hogy a fában különben is 
szegény alföldi területek közül 
is városunk környékén találha-
tó a legkevesebb fa. Félegyháza 
poros, ezért egészségtelen le-
vegője a második világháború 
utáni iparosítással és a közúti 
forgalom növekedésével még 
inkább szennyezetté vált.

Ezeken akart változtatni a városi 
tanács végrehajtó bizottsága, ami-
kor már 1959-ben parkerdő létesí-
tését határozta el, a következő év-
ben pedig az ún. Muszájföldön kb. 
70 holdnyi területet adott át a Kis-
kunsági Állami Erdőgazdaságnak, 
hogy azt a város részére parker-
dőnek telepítse be. A munkálatok 
megkezdődtek, de 1965-ben arról 
panaszkodtak a félegyháziak, hogy 
a Szegedi úttól a Vegyipari Gépgyár 
felé húzódó „parkterület” nem kel-
lőképpen gondozott. Az erdőgaz-
daság elismerte, hogy a telepítés 

során, mikor is a tervezett tisztá-
sokat körbefásították, egyes he-
lyeken a fák rossz talajba kerültek. 
Szintén problémát jelentett, hogy a 
környéken gyors ütemben növekvő 
gyárak (cipőgyár, műanyaggyár) az 
erdőterületből egyre nagyobb részt 
szerettek volna ipari célra használ-

ni, ezt azonban a város vezetősége 
nem engedte meg.

A lakosság viszonylag későn, 
csak a fák megerősödése és fel-
cseperedése után vehette birtokba 
a megyei segítséggel és sok társa-
dalmi munkával létrehozott Parker-
dőt. 1974. április 10-én a Megyei 

Fásítási Hónap megnyitó ünnepsé-
ge keretében átadták a város lakó-
inak az eddigre már kiszélesített 
és aszfaltburkolattal ellátott E5-ös 
út mellett, az egykori Muszájföldön 
létesített Parkerdőt. Az ünnepség 
első részére a helyi moziban került 
sor, ahol a félegyházi származású 
dr. Keresztesi Béla, a mezőgaz-
dasági tudományok doktora, az 
Erdészeti Tudományos Intézet fő-
igazgatója tartott előadást a köz-
jóléti erdőgazdálkodás társadalmi 
jelentőségéről, majd egy hasonló 
témájú, a zöldfelületek fontosságá-
ról szóló filmet is levetíttettek. Az 
ünnepség második részben pedig 
megtörtént a menedékházzal, pa-
dokkal, asztalokkal, útjelzőkkel és 
szemétgyűjtőkkel ellátott Parkerdő 
tényleges átadása. A víz és a villany 
bevezetése későbbre maradt, de a 
Parkerdő hamarosan kedvelt isko-
lai kirándulóhellyé és a népszerű 
majálisok helyszínévé vált. 

Érdekesség, hogy az erdő saját 
nevet nem kapott, köznyelvi meg-
nevezése vált tulajdonnévvé.

 Ónodi Márta
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ÚJSZÜLÖTTEK: Bartus Milán 
Gábriel (anyja: Bartus Anett), 
Csányi Jamina (Pintér Tímea), 
Kanyó Roland (Kecskés Melinda), 
Malatinszki Benett (Ágoston Ivett), 
Palásti Emma (Szabó Dóra)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ke-
nyeres Antónia Boglárka – Lőrincz 
Csaba, Gyovai Zulejka – Vörös Jó-
zsef, Lizák Ildikó – Majoros János 
Zsolt

MEGHALTAK: Réczicza József, 
Tóth Imre, Gál Mária, Kiss László-
né Nagy Mária, Czakó Gábor – Kis-
kunfélegyháza, Harasztosi Béláné 
Szabó Julianna – Kunszentmiklós, 
Kökény Józsefné Tóth Erzsébet – 
Szentkirály, Juhász Jánosné Nagy 
Mária Terézia – Ladánybene, Varga 
Antal Mihályné Német Terézia – 
Nyárlőrinc, Tóth Istvánné Gajdacsi 
Valéria – Balástya, Székely Ferenc 
Lajos – Bugac, Dóka János – Gátér, 
Fazekas József – Tiszakécske, Né-
meth János – Csengőd

Anyakönyvi hírek

Hirdetés

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

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyi-
ben a gazda nem jelentkezik 
az állatért, az 14 nap eltelté-
vel szabadon egy új gazdához 
juttatható.

1. Alex: 3 éves, vörös, keverék kan
2. Aszú: 1 éves, bézs, keverék kan
3. Cimbi: 2 éves, drapp, keverék 
kan
4. Duksi: 2 éves, vörös, pincsis, 
keverék kan

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekint-
hetők meg. A bemutatott kutyák 
után érdeklődni a Fido Bácsi Köz-
hasznú Alapítványnál, a 70/331-
1634 és a 70/43-43-002 telefon-
számokon, vagy a Csólyosi úti 
telephelyen lehet. Örökbefogadási 

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

1

3

2

4

Egészségvédő programsorozat
Új előadássorozatot indított út-
jára a kiskunfélegyházi Egész-
ségfejlesztési Iroda. Az első 
előadást a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban dr. Nánási Melin-
da, a Körpatika gyógyszerésze 
tartotta Magasvérnyomás-be-

tegség a mindennapokban, 
gyógyszerész szemmel címmel. 
Az előadás során a hallgatóság 
kérdéseket is feltehetett a témá-
val kapcsolatosan, és akik igé-
nyelték, azoknak a vérnyomását 
is ellenőrizték.

Ballagásodra SOK SZERETETTEL!
FELÚJÍTOTT PRÉMIUM NOTEBOOK-AJÁNLATUNK:
Lenovo ThinkPad L440: Core i5 4200, 8 GB mem., 
500 GB HDD, webcam, 14,1”-os kijelző, 6 hónap garancia: br. 66.990 Ft

HP Elitebook Folio 1040 G1: 
Core i5 4310, 8 GB mem., 180 GB SSD, webcam, 
14,1” kijelző, 6 hónap garancia: br. 99.990 Ft

ÚJ NOTEBOOK-AJÁNLATUNK:
Lenovo IP320: Intel Dual Core N3350, 
 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 15,6”-os kijelző, 
24 hónap garancia: br. 88.990 Ft
ACER Aspire 3: Core i3 6006, 4 GB mem., 
128 GB SSD, webcam, 15,6” kijelző, 24 hónap garancia:
 br. 124.990 Ft

Okosórák már 5.990 Ft-tól!


